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FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy. 

Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og 

med forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: 

Mailen Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegar Gamst - jurist, alle med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune, 

vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 i sak nr. 16/182 har kontrollutvalget i Bodø kommune 

bestilt forvaltningsrevisjon «Forvaltning av kommunale bygg» i Bodø kommune. I planen er 

dette prosjektet prioritert som nr. 8. Rekkefølgen ble imidlertid endret av kontrollutvalget 

høsten 2017. Slik at dette prosjektet nå er prioritert som nr. 3. Denne rapporten 

oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen 

har vært ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst. 

Revisjonen takker Utbyggings- og Eiendomsavdelingen for et godt samarbeid og rask 

respons gjennom utførelsen av revisjonen.  

 

Bodø, den 16.05.2019 

 

Bjørn Vegard Gamst 

ansvarlig forvaltningsrevisor        
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0. SAMMENDRAG 
 

Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom i Bodø kommunes 

forvaltning av kommunale bygg. Formålet med revisjonen har vært å belyse om Bodø 

kommune har et rasjonelt system for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre 

verdiforringelse i bygningsmassen. 

 

Problemstillingen som vi søker å besvare er: 

I hvilken grad har Bodø kommune har en rasjonell byggforvaltning? 

 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier, samtaler med sentrale personer i 

Utbyggings- og Eiendomsavdelingen og oppfølging på e-post. 

 

På bakgrunn av kriteriene som er satt opp er revisjonen rettet mot kommunes organisering, 

systematiske arbeid og kontroll med forvaltningen av kommunale bygg. 

 

Revisor har funnet en avdeling som har gjennomgått store endringer de siste årene både når 

det gjelder system og organisasjon. De har overordnede politiske mål og benytter disse 

målene som styring i sitt arbeid og setter inn tiltak for å kunne nå disse målene. De 

rapporterer med utgangspunkt i hvor langt de er kommet i å nå de samme målene. 

Revisjonen finner at metoden som er benyttet i stor grad svarer til de kriteriene 

Eiendomsforvaltningsutvalget har satt opp i sin gjennomgang av emnet i 2004 (NOU 

2004:22). 

 

Revisor mener grepene som er gjort gjennom systematisering, søkelys på egen 

kompetanseheving, opprettelse av Byggdrifts driftssenter, innføring av FDVU-

digitaliseringsverktøy og tilstandsanalysen som er gjennomført, trekker i retning av å skape 

en rasjonell byggforvaltning. I tillegg er det laget en omfattende vedlikeholdsplan som etter 

avdelingens eget utsagn, med dagens vedlikehold, vil holde byggene på dagens tilstandsnivå 

og dermed forhindre verdiforringelse i bygningsmassen. Rammebetingelsene er på 
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bakgrunn av revisors undersøkelse i stor grad riktige, men de trenger å få avsatt midler pr 

bygg til framtidig planmessig vedlikehold. 

 

Revisor har imidlertid funnet at kommunen har utfordringer hva gjelder effektiv 

arealutnyttelse og planmessig utvikling av bygningsmassen som også forplanter seg i 

driftsøkonomien. De har utfordringer ved avvikling av formålsbygg som fører til at bygg blir 

stående med lav utnyttelsesgrad fordi en ikke får på plass beslutninger om gjennomføring 

av tiltak som kunne gitt bedre driftsøkonomi og arealutnyttelse på sikt. Avhending av bygg 

kommunen ikke har bruk for, kan gi inntekter og begrense behov for lån. Rivning kan spare 

driftsutgifter og tilpassing kan bedre driftsøkonomien og arealutnyttelse.  

 

Videre har kommunen hatt utfordringer med manglende formell oversikt over de deler av 

formålsbyggene som står udisponert. Formålsbyggene er overlevert til bruker og i så måte 

brukers ansvar, men bør likevel være tilgjengelige for bruk dersom det ikke er til ulempe for 

bruker. Det anvendes bevisst ikke internhusleie i kommunen, men det arbeides for å få på 

plass andre brukerinsentiver for å gi brukerne interesse av å øke utnyttelsesgraden av disse 

ledige arealene. Dette kan bidra til å begrense utgifter til eksempelvis leie av andre lokaler. 

 

Oversikten vi har fått fra UE1 viser at vedlikeholdsetterslepet er betydelig. For å kunne bygge 

dette ned legger avdelingen til grunn at det fremover må avsettes mere ressurser til 

vedlikehold. 

 

Konklusjon 
Bodø kommune har i stor grad en rasjonell byggforvaltning. 

 

                                                      
1 Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
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1. INNLEDNING 
 

God eiendomsforvaltning kan defineres som det å gi brukerne gode og effektive bygninger 

til lavest mulig kostnad. 

 

Bodø kommune eier og forvalter om lag 297 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m² 

boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget. 

 

I statsråd 21. november 2003 ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå og evaluere 

eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner – Eiendomsforvaltningsutvalget. 

Her er et kort utdrag fra utvalgets innstilling NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til 

alle» 

 

«En betydelig andel av den kommunale og den fylkeskommunale eiendomsmassen inklusive 

kirkebygningene blir mangelfullt vedlikeholdt og er i dårlig stand. En tredel av landets 

kommuner har et generelt for dårlig vedlikehold av bygningsmassen, slik at det 

bygningsmessige forfallet er blitt et betydelig problem. I tillegg er det ytterligere en 

tredel av kommunene som ikke har et fullt ut tilfredsstillende vedlikehold.  

 

Dette er en tilstand som det er nødvendig å rette opp. Det er imidlertid like viktig å legge 

forholdene til rette slik at kommunene ikke på nytt kommer i samme situasjon. Med mindre 

eiendomsforvaltningen har en tilfredsstillende kvalitet, er det stor risiko for at 

ekstraordinære midler til å ruste opp bygningsmassen vil kunne bli brukt på en lite effektiv 

og formålstjenlig måte.  

 

En gjennomgang av situasjonen i forhold til de ulike kriteriene for god eiendomsforvaltning 

viser at det er et potensial for forbedringer og behov for tiltak på en rekke områder. 

Gjennom en mer målrettet, rasjonell og planmessig eiendomsforvaltning vil man kunne 

oppnå store besparelser ved mindre arealforbruk, økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av 
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bygningsmassen. Bedre vedlikehold vil gi lavere kostnader og bedre økonomi i et langsiktig 

perspektiv.» 

 

For utvalget var hovedmålet at det faktisk ble utviklet et sett av overordnede mål som 

eiendomsforvaltningen kan styres og vurderes etter.  

 

Med utgangspunkt i denne innstillingen har vi sett på om Bodø kommune følger mål og 

kriterier for god eiendomsforvaltning som er i tråd med det Eiendomsforvaltningsutvalget 

mener må følges, for at den kommunale eiendomsforvaltningen skal kunne karakteriseres 

som god. 

  

2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER 
 

2.1 Formål 
 
Formålet med prosjektet er å belyse om Bodø kommune har et rasjonelt system, for 

forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg, som er egnet til å forhindre verdiforringelse 

i bygningsmassen.  

 

2.2 Problemstilling 
 
Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning? 

 

2.3 Avgrensninger 
 
Vi har av praktiske årsaker avgrenset prosjektet mot eiendomsforvaltning. Vi har ikke gått 

inn på den faglige utførelsen av tilstandsanalyse og vedlikehold, men holdt oss på 

systemnivå da en konkret gjennomgang av enkeltbygg ville bli for tidkrevende sett i forhold 

til revisjonskriteriene som helhet. 

 



Forvaltning av kommunale bygg  Bodø kommune 

 Salten kommunerevisjon IKS 8 

3. METODE OG GJENNOMFØRING 
 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

 

Innledningsvis i prosjektet ble det holdt et formøte med Utbyggings- og 

Eiendomsavdelingen (UE), for å få en forståelse av hvordan det jobbes med dette området 

før utforming av prosjektplanen. Her møtte; Leder for Kontoret for forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling (FDVU-kontoret), Controller ved Driftsadministrasjonen UE2, Leder 

bygg drift seksjonen og økonomi- og kommunikasjonsleder ved  

UE og Teknisk avdeling. 

 

Ved oppstart ble det holdt et nytt tilsvarende møte for å bli enige om hvilke dokumenter 

avdelingen skulle være behjelpelige med å skaffe til veie. I tillegg fikk revisor svart på en del 

praktiske spørsmål vedrørende avdelingens arbeid. Deltagende her var; Leder FDVU-

kontoret3, Controller ved Driftsadministrasjonen UE og Kvalitetsrådgiver ved Stabskontoret 

for UE.  

 

I undersøkelsen har vi gjennomgått og analysert en betydelig mengde dokumenter som 

beskriver avdelingens systemer og gjennomføring av oppdrag. Dokumentanalysen er fulgt 

opp med samtaler og e-post utveksling med Kommunaldirektøren for UE, Kvalitetsrådgiver 

ved Stabskontoret for UE, Leder FDVU-kontoret og økonomi- og kommunikasjonsleder ved  

UE og Teknisk avdeling. Også andre i avdelingen har vært behjelpelig med kommentarer. 

 

Revisjonen mener faktagrunnlaget er tilstrekkelig til å besvare problemstillingen. 

 

Hele fakta delen av rapporten er verifisert av Utbyggings- og Eiendomsavdelingen. I tillegg 

er enkelte deler verifisert via e-post. 

                                                      
2 Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
3 Kontoret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
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4. REVISJONSKRITERIER 
 
Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den 

funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt 

sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og 

de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av 

revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I 

denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:  

 

• Kommuneloven 

• Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

• Veiledninger  

• Standarder NS3424, NS3454 

• NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. 

• Kommunens egne retningslinjer og reglementer 

 

De utledede kriteriene er hentet fra NOU 2004:22 hvor Eiendomsforvaltningsutvalget har 

kommet med sine anbefalinger om hvilke mål og kriterier for god eiendomsforvaltning de 

mener må tilfredsstilles for at den kommunale eiendomsforvaltningen skal kunne 

karakteriseres som god. 

 

På grunn av den nære sammenheng det er mellom kriteriet om planlegging og styring og 

kriteriet om organisering har vi valgt å slå disse sammen til ett felles kriterie om planlegging, 

styring og organisering. Dette fordi oppdelingen gjorde fremstillingen unødig oppstykket. 

Endringen har heller ikke ført til endret innhold i rapporten. 

 

Under utledningen av kriteriene i vedlegg II har vi også til dels tatt med kommunens egne 

mål og tiltak som en form for underkriterier. 
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Kontrollutvalget var ved utforming av rapportplanen særlig opptatt av kommunens 

eventuelle vedlikeholdsetterslep. Vi har derfor tatt med et kriterie som vi mener er 

grunnleggende for hele arbeidet med FDVU4. Dette handler om den oversikten kommunen 

må ha over tilstanden til bygningsmassen. Eiendomsforvaltningsutvalget legger også til 

grunn at en slik oversikt er grunnleggende nødvendig for en rasjonell byggforvaltning. 

 

Vi har satt opp følgende kriterier: 

 

 

Detaljert utledning av revisjonskriteriene fremgår av vedlegg II til denne rapporten. 

 

 

 

                                                      
4 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

• Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for 

byggforvaltningen 

• Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging styring og organisering 

av byggforvaltningen 

o Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset 

byggforvaltningen 

o Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning 

o Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen 

o Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen 

o Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt 

vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen 

o Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av 

bygningsmassen 
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5. FAKTA OG VURDERINGER 
 

Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en stor og viktig oppgave for Bodø 

kommune. Som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, er utbyggings- og 

eiendomsavdelingen kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker. Avdelingen 

forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens 

investeringsprogram, forestår periodisk vedlikehold, håndterer kjøp og salg av grunn, samt 

bistår brukerne innenfor drift, løpende vedlikehold og renhold.  

 

5.1 Mål for byggforvaltningen 

Det er vedtatt syv politiske mål for Utbyggings- og Eiendomsavdelingen (UE). Dette fremgår 

av bodø kommunes økonomiplan 2019-2022. 

 

• Ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg  

• Økonomisk balanse i budsjett med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser  

• Fokus på lavt sykefravær med mål på 6% for 2019 

• Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering og universell utforming 

• Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og en god 

overgang fra ferdigstilte bygg til daglig operativ drift 

• Ytterligere profesjonalisere og effektivisere grunneierfunksjonen, samt utvikle flere 

tomtearealer til bolig og næringsformål.  

• Utvikle og tilpasse kommunens eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet  

og maksimal bruksutnyttelse 

 

• Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for 

byggforvaltningen 
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På bakgrunn av dette har UE5 laget et Måldokument6 hvor de har satt opp sine mål basert 

på målene i økonomiplanen. Målene er så fordelt etter sitt innhold på de forskjellige 

kontorene7 internt. Deretter har de satt opp tiltak de mener må gjennomføres for å nå 

målene.  

I måldokumentet er det satt opp egne mål for de forskjellige kontorene i UE. Disse målene 

er ikke helt de samme som målene fra økonomiplanen men mer en spissing av målene inn 

mot virksomheten i de forskjellige kontorene. 

Ifølge dokumentets innledning er formålet med måldokumentet å til enhver tid kunne 

dokumentere og følge opp avdelingens målsetninger, fokusområder og aktuelle tiltak for å 

nå disse målsetningene. Måldokumentet skal være levende og tilgengelig for ansatte i 

avdelingen for å bidra til å skape innsikt i fokusområder for de respektive kontorene. 

Måldokumentet er på denne måten også beskrevet som et styrende dokument og 

hjelpemiddel for hvordan kontorene i avdelingen kan planlegge og styre sine 

arbeidsoppgaver.  

Etter sitt innhold skal måldokumentet gjennomgås kvartalsvis på ledermøter der hvert 

kontor skal legge frem status for arbeidet med tiltakene. 

Forøvrig viser måldokumentet til kommunens øvrige overordnede planer og 

hovedmålsetninger. 

I tillegg til de overordnende målene er følgende verbaler vedtatt:  

Verbal 6 fra økonomiplanen: 

«Bystyret ber om en sak med oversikt over alle kommunale bygningsmessige leieforhold. 

Herunder leiepris og hvilke tjenester som benytter lokalene. Bystyret ber om at saken også 

inneholder en oversikt over vakante/ korttidsutleid kommunale eiendommer, herunder 

eiendommer tilhørende selskaper med over 50% kommunalt eierskap, og planer for disse 

                                                      
5 Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
6 Måldokument UE 2019  
7 Utbyggings- og Eiendomsavdelingen er organisert i fem kontorer se organisasjonskart side 14 



Forvaltning av kommunale bygg  Bodø kommune 

 Salten kommunerevisjon IKS 13 

eiendommene. Bystyret ber rådmannen/ innkjøpskontoret innføre kontraktstopp på nye 

langtidsleieavtaler i ikke-kommunal eiendomsmasse før denne oversikten er klar og politisk 

behandlet. Bystyret forventer status orienteringer og felles dialog om behov i organisasjonen 

som ikke blir dekket av rådhusprosjektet.» 

Verbal 11 fra økonomiplanen:  

«Rådmannen bes løpende redegjøre for status formuesbevaring for bygg og anlegg gjennom 

oversikter som definerer grunnlag for FDVU, og som i tillegg viser misforhold mellom hvilke 

behov bygningsmassen har, og de ressurser som tilføres.» 

 

5.2 Rasjonelt system for planlegging, styring og organisering 

Bodø kommune har et plandokument8 for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av 

kommunens bygg. Den nyeste utgaven er utarbeidet av FDVU-kontoret9 og kom i mars 2019 

og gjelder perioden 2019-2022. 

 

Det framgår av planens innledning at den rulleres årlig og gir brukere, politikere, 

administrasjon og andre aktører innsyn i planlagte tiltak i kommunens bygningsmasse. 

 

Bodø kommune har plassert ansvaret for byggforvaltningen til Utbyggings- og 

Eiendomsavdelingen. Avdelingen har følgende organisering: 

 

 

  

                                                      
8 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
9 Kontoret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen  

• Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging, styring og organisering 

av byggforvaltningen 
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Figur 1, Organisasjonskart 

 

 

Utbyggings- og eiendomsavdelingen har en stab med støttefunksjon til 

Kommunaldirektøren. Avdelingen er delt opp i fem kontorer med egne ledere for hvert 

kontor. 

   

FDVU-kontoret 
FDVU-kontoret er underlagt utbyggings- og eiendomsavdelingen og består av fire seksjoner; 

driftsadministrasjonen, byggdrift, teknisk drift, samt forvaltning og utvikling. 

 

Kontoret forvalter ca. 250 000 m2 bygningsmasse fordelt på skolebygg, førskolelokaler, 

administrasjonsbygg, helsebygg, kulturbygg og idrettsbygg. Dette tilsvarer en verdi på 

anslagsvis 5,5 – 6 milliarder kroner.  
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FDVU-kontoret har etter sin egen beskrivelse10 siden 2017 rekruttert og ansatt fagressurser 

med et mål om å styrke intern kompetanse. Rekrutteringene er gjennomført som 

erstatninger i forbindelse med naturlig avgang. Tidligere har Bodø kommune i stor grad 

benyttet seg av eksterne leverandører til internkontroll, vedlikehold og oppgradering av 

bygningsmassen og dets tekniske anlegg. Som en følge av denne praksisen mener FDVU-

kontoret at kommunen fikk svak intern kompetanse og liten erfaring. Kompetansen ble 

heller ikke videreformidlet eller foredlet til egen organisasjon. 

 

Dagens organisering fungerer etter beskrivelsen på en slik måte at samtlige fagstillinger yter 

støtte til hverandre og øvrige ansatte, både innenfor drift, løpende og planlagt vedlikehold. 

Stillingene er i tillegg tekniske fagressurser for utbyggingskontorets prosjektering av nybygg 

og rehabilitering/utviklingsprosjekter. Med intern kompetanse og erfaring fra egen 

eiendomsmasse mener FDVU-kontoret at de blir mindre avhengig av eksterne rådgivere og 

entreprenører og er i stor grad kompetente til å forvalte eiendommene «in-house». 

Eksterne leverandører blir fremdeles benyttet for utførelse, men da under prosjektledelse 

av egne ansatte. 

 

FDVU-kontorets årshjul 

I 2018 utarbeidet kontoret et årshjul som beskriver de største aktivitetene gjennom året:  

- Gjennomføring av planlagt vedlikehold, akutt vedlikehold, drift og løpende 

vedlikehold 

- Kartlegging av tilstandsgrader og vedlikeholdsbehov 

- Budsjettering og fordeling av tiltak 

 

Teknisk drift 
Teknisk drift-seksjonen er underlagt FDVU-kontoret, og består av 

fagledere/ingeniørstillinger med spisskompetanse innenfor hver sine fag. Med korrekt 

fagkompetanse og et tett samarbeid mener de de er i stand til å planlegge, gjennomføre, 

evaluere og forbedre tiltak, gjennomføre oppgraderinger i varierende omfang og ha søkelys 

                                                      
10 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
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på å gjennomføre et godt løpende vedlikehold. Seksjonen har nå kompetanse innen elektro, 

ventilasjon, energieffektivisering (ENØK), sentral driftskontroll (SD)11, automasjon, varme, 

vann, sanitær (VVS) og svakstrøm. 

 

Byggdrift 
Byggdriftseksjonen utfører etter beskrivelsen12 en rekke driftsoppgaver og løpende 

vedlikeholdsoppgaver. De gjennomfører også planlagte vedlikeholdsoppgaver i samarbeid 

med teknisk drift-seksjonen. Byggdrift har egne operative ressurser innenfor elektro, 

ventilasjon, automasjon og VVS som utfører internkontroll og servicearbeid på disse fagene. 

I tillegg er det en blanding av stedlige og ambulerende vaktmestre fordelt på de samme 

250.000 m2 med bygningsmasse. 

 

Byggdrifts driftssenter 
Det beskrives13 som den viktigste endringen som er foretatt på FDVU-kontoret i 2018, at det 

er etablert et driftssenter som skal håndtere alle inngående henvendelser fra byggets 

brukere og sikre at oppdragene blir sendes til den rette fagkompetanse. Driftssenteret 

koordinerer dermed alle henvendelser og har beslutningsmyndighet på iverksettelse av 

tiltak ved behov. 

 

For å sikre systematisk oppfølging av alle avvik og tiltak, registreres alle planlagte, løpende 

og akutte oppdrag inn i FDVU-kontorets nye FDVU-system Facilit14.  

 

Det opplyses at driftssenteret i 2018 har mottatt, registrert, behandlet og gjennomført over 

2200 henvendelser. Dette er de henvendelsene som er formidlet direkte til driftssenteret og 

registrert inn. Det er i tillegg gjennomført en stor mengde tiltak hvor henvendelsen har gått 

direkte til fagressursene og til teknisk drift-seksjonen. Ved behov for assistanse eller støtte 

                                                      
11 Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk 
12 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
13 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
14 Facilit FDVU, FDVU-system som er tilgjengelig på ulike mobile plattformer (se side 17 i rapporten) 
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utover den ambulerende tjenesten tar virksomhetene kontakt med byggdrifts driftssenter 

og saken blir håndtert/organisert derfra. 

 

Revisor har også fått forelagt en beskrivelse av plan for tjenesteutviklingen i driftssenteret 

fra 2018-2020. Målet er at alle oppgaver på sikt skal gå gjennom driftssenteret. 

 
Figur 2 Byggdrifts driftssenter (Hentet fra vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 

 

 

 

 

 

Facilit FDVU 
Som del av tiltak for å profesjonalisere og digitalisere drift har FDVU-kontoret i Bodø 

gjennom 2018 tatt i bruk et digitalt FDVU-verktøy. 

 

Facilit FDVU er et modulbasert FDVU-system som er tilgjengelig på ulike mobile plattformer. 
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Facility Management AS (Facilit) ble stiftet i 1999. De skriver om seg selv15at de utvikler 

programvare for byggforvaltning, også kalt fasilitetsstyring. Det er web-baserte løsninger 

innen fagfeltet FDVU: forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg. 

 

Det fremgår videre at systemet er regnet som et ledende system innen FDVU i Norge og er 

benyttet av 10 fylkeskommuner og en rekke både små og store kommuner og selskaper16. 

 

Dette systemet benyttes av FDVU-kontorets personell, og har i tillegg en mobilapplikasjon 

som gir byggenes brukere mulighet til å melde inn avvik med få tastetrykk og vedlagt bilde, 

samt følge status for innmeldte avvik. Dette bidrar til å styrke kartleggingen av tilstand og 

behov.  

 

Revisor har fått seg forelagt en opplæringsplan som viser at det er gjennomført og planlagt 

en rekke interne og eksterne opplæringstrinn for å sikre at alt personell kan bruke systemet 

på nødvendig nivå. 

 

Prosessbeskrivelser 
Revisor har sammen med annen dokumentasjon også fått skjema for prosessbeskrivelser 

som fordeler ansvar og oppgaver for prosessene i løpende drift, innleie av eiendom, 

strategisk eiendomsutvikling. Og prosessbeskrivelser for delprosesser for grunn og 

utviklingskontoret. 

 

Prosjektidentifiseringsskjema 
UE har laget et prosjektidentifiseringsskjema som revisor har fått tilsendt. Skjemaet viser en 

oversikt over ansvarsfordeling og prosess hva gjelder styringsgruppens primære ansvar som 

eier og bestiller av prosjektene, og ansvarlige fagavdelings rolle i prosjektet med søkelys på 

å sikre samsvar mellom organisasjonens behov og hva som blir produsert i prosjektene. 

Videre beskrives prosjektleders totalansvar for ledelse og fremdrift, dokumentflyt og 

                                                      
15 www.facilit.com 
16 www.facilit.com 
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informasjon til alle delprosesser. Prosessen til de direkte berørte brukere som skal bidra til å 

konkretisere brukers behov er med. Ellers viser skjemaet prosessen for rådgivning og 

prosjektering anskaffelsesprosessen i prosjektet og søknadsprosessen med avklaring av 

planstatus, kartlegging av myndighetskrav, eventuelle omreguleringer mm. 

 

UE statusrapport 2018 
Revisor har fått FDVU-kontorets statusrapport for første halvår 2018 hvor de gir en oversikt 

over prosjektene de har og status for det samlede arbeidet som er gjennomført og som skal 

gjennomføres for 2018. I tillegg gis det en oversikt over driftsprosjekter og 

investeringsprosjekter som viser hvilke tiltak som er igangsatt/skal igangsettes, hvilken 

entreprenør som har fått oppdraget, kostnadsvurdering, hvem som er ansvarlig og om 

prosjektet er utført påbegynt, under planlegging eller ikke påbegynt. 

 

Tilstandsanalyse 
Det er gjennomført og dokumentert en tilstandsanalyse over samtlige kommunale bygg17. 

 

5.3 Riktige økonomiske rammebetingelser 

I beskrivelsen av århjulet til UE kommer det fram at alle registrerte vedlikeholdstiltak 

budsjetteres i oktober og november av FDVU-kontorets prosjektledere. Tiltakene prioriteres 

og legges inn i en vedlikeholdsplan så fort neste års budsjettramme er vedtatt. Dersom 

bevilget budsjettramme ikke dekker det faktiske vedlikeholdsbehovet, vil man måtte 

forskyve tiltak til kommende år, noe som kan føre til at man ikke får dekket opp for etterslep 

og verdibevarende vedlikehold. Det eventuelle avviket vil bli rapportert i den årlige 

orienteringssaken til bystyret. Dette gjøres i en fireårsplan for forvaltning, drift, vedlikehold 

og utvikling. I mars måned hvert år presenteres planen for den kommende fireårsperioden. 

                                                      
17 Tilstandsanalysen er beskrevet under revisjonskriteriet for tilstandsanalyse side 27 

o Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset 

byggforvaltningen 
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Etter opplysninger fra UE gjennomføres bokføring og avskriving på eiendommene og 

balanseregnskap pr eiendom og dokumenteres i Anleggsregisteret 

(anleggsmiddelkartoteket). 

 

I 2008 ble det i regi av Kommunens Sentralforbund gjennomført en kartlegging av  

tilstanden til kommunale bygninger i en rekke kommuner. Kartleggingen ble gjennomført  

av Multiconsult og PWC18. I rapporten ble det estimert normtall for normalt  

verdibevarende vedlikehold, basert på NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk».  

Gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for kommunale bygninger med 60 års levetid ble  

beregnet til ca. 230 kroner per kvadratmeter per år, mens med 30 års levetid ble normtallet  

beregnet til 135 kroner per kvadratmeter (begge tall er indeksjustert til 2019-kroner). 

 

Det fremgår videre, av planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens 

bygg 2019-2022, at den anbefalte FDVU avsetningen er lagt til grunn for alle nye bygg i Bodø 

kommune i 2019, mens det for øvrige bygg er avsatt 96 prosent av det anbefalte nivået for å 

opprettholde byggene på dagens nivå. FDVU-kontoret mener det vil være behov for å øke 

driftsbudsjettet noe dersom byggene ønskes løftes opp til tilstandsgrad 1.  

 

I planen19 fremgår det også at slik situasjonen er nå, mener FDVU-kontoret at byggene er i 

akseptabel stand. Dette bygges på at snittet av tilstandsgradene20 er på 1,26, 

konsekvensgradene er på 1,27. Dette svarer til en risikoprofil på 1,66. I tillegg til 

tilstandskartleggingen som gjennomføres, er det flere ganger årlig tilsyn fra Helse- og 

Miljøtilsyn Salten. Også her er det enkelte avvik, men disse avvikene gjenspeiles i 

tiltaksplanen utarbeidet av FDVU-kontoret og vil bli løst i løpet av 2019. 

Såfremt nåværende nivå holdes på drifts- og investeringsbudsjettet er det FDVU-kontorets 

vurdering21 ut fra de driftstilpasninger som er gjort og planlagt gjennomført, at etterslepet 

ikke vokser, men heller med tiden sakte vil minske. 

                                                      
18 Vedlikehold i kommunesektoren «Fra forfall til forbilde» av Multiconsult & PWC 2008 
19 Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
20 Skalaen går fra tilstandsgrad 0 for nye bygg tilstandsgrad 3 for bygg som må vurderes revet  
21 Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
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Det opplyses fra FDVU-avdelingen at de har utfordringer med at de ikke får avsatt og bundet 

midler til det løpende vedlikeholdet for eksisterende bygninger. Dette gjør at det kan bli 

utfordringer med å ha økonomi til gjennomføring av nødvendige planlagte 

vedlikeholdsprosjekter av større karakter. De ønsker derfor å sette av på fond for hver 

enkelt bygning slik at økonomien til å følge vedlikeholdsplanen er tilstede. Utfordringen vil 

etter det som kommer frem likevel være at fondene heller ikke vil binde midlene til 

vedlikehold av det enkelte bygg. Dette fører også etter det som blir sagt til fra FDVU-

kontorets side at de mot slutten av budsjettåret får et veldig press for å finne små tiltak for 

å få brukt midlene innenfor perioden. Dette er etter det som blir sagt ikke noen effektiv 

måte å jobbe på og skaper unødig stress. UE vil imidlertid, etter opplysninger revisor har 

fått, komme med et forslag til bystyret om opprettelse av vedlikeholdsfond i juni 2019. 

 

5.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 

I henhold til en økonomianalyse for 2018 utført av Agenda Kaupang for Bodø kommune var 

netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning omtrent 241 millioner kroner i 2018. 

Bodøs behovskorrigerte utgifter til eiendomsforvaltning er omtrent 3 millioner kroner lavere 

enn gjennomsnittet i for sammenliknbare kommuner i Kommunegruppe 1322. Videre 

fremgår det at Bodø bruker mye areal per innbygger, men har lave driftsutgifter per kvm til 

eiendomsforvaltning. Sammenliknet med «den beste i klassen» Ålesund, bruker Bodø 

kommune 600 kroner mer per innbygger i 2018. 

 

Det er i henhold til rapporten skolebygg og institusjonsbygg som driftes dyrest i Bodø 

kommune. 

 

                                                      
22 Gruppering hentet fra KOSTRA. Gruppe 13 «Store kommuner utenom de fire største byene» 40 i tallet 

o Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning 
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Energikostnader 

I 2017 ble i henhold til planen23oppgradering av tekniske anlegg på skoler prioritert. I 2018 

har det blitt satset på oppgradering av tekniske anlegg i barnehager. Dette omhandler 

utskifting av ventilasjonsanlegg, oppgradering av automatikk og SD-anlegg24. Videre 

omfatter dette optimalisering av teknisk drift på bygg, slik at man har riktig komfort, dvs. 

temperaturer og luftmengde når byggene er i bruk. I 2019 vil resterende barnehager og 

skoler ha hovedfokus, mens vi i 2020 vil se nærmere på helsebygg. 

 

Det fremkommer av planen25 at energiforbruket i perioden 2010 til 2018 er redusert med 

18,3 prosent. Total besparelse i perioden 2017 og 2018 er på 1,8 millioner kWh, 

sammenlignet med 2016-nivå. I løpet av de tre neste årene er målet å redusere 

energiforbruket med ytterlige 16 prosent.  

 
 
Figur 3 (Fra Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022) 

 

 

                                                      
23 Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
24 Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk 
25 Planen for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
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I utbyggings og eiendomsavdelingen arbeides det med arbeidsprosessmodellering26 som 

verktøy for å blant annet styrke samhandlingen mellom utbygging og FDVU. Det hevdes fra 

UE at dette blant annet vil medføre en bedre overlevering fra prosjekt til drift samt nybygg 

som er rimeligere å drifte. 

 

5.5 Effektiv arealutnyttelse 

Det uttrykkes fra UE at det er behov for et større fokus framover på hvilke 

bygg/eiendommer som kan eiendomsutvikles eventuelt med tanke på salg for å få inn 

midler og dermed redusere kommunens behov for låneopptak, og øke arealutnyttelsen. 

  

Videre sier kommunaldirektøren at de tar sikte på å jobbe mer systematisk med denne type 

saker. De påbegynner derfor en eiendomsstrategi med helhetlige mål som skal være klar for 

politisk behandling løpet av 2020. Denne skal blant annet ha søkelys på behovet for god 

planlegging og styring som grunnlag for bruk, utvikling eller avhending av formålsbygg som 

ikke lenger er i tjeneste produksjon. Kommunaldirektøren mener det er viktig at 

eiendommene sees i sammenheng og at vurderinger som foretas er forankret i en 

overordnet strategi. Det er også en målsetning å få avhendet eiendom kommunen ikke har 

behov for.  Et annet element de mener det er viktig å få enda bedre forståelse for, er de 

driftsmessige konsekvensene av de valgene kommunen gjør. De mener de i større grad kan 

sørge for gode driftsbygg for alle kommunens brukere, gjennom å se nærmere på 

utviklingsmuligheter i byggene. Byggene er etter beskrivelsen en svært vesentlig del av å få 

til en effektiv og økonomisk drift i avdelingene.  

  

                                                      
26 Prosessmodellering - metode for å få oversikt over arbeidsprosessene i en virksomhet. (Difi) 

Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen 
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UE har forelagt revisor en liste med 14 formålsbygg som der den ordinære driften er avviklet 

og det bør vurderes beslutninger for videre bruk, salg eller rivning for at de ikke bare skal stå 

som røde tall i UE sitt regnskap. Disse byggene kunne ifølge kommunaldirektøren ved gode 

beslutninger og omdisponering gitt kommunen inntekter eller spart utgifter, som igjen vil 

begrense kommunens behov for låneopptak.  

  

Eksempler fra listen er Tverlandet skole, Gimle fritidssenter, Rønvik vel og 

Fylkesmannsboligen i reinslettveien. 

 

Det har kommet fram i samtaler med UE at de har en utfordring med at de ikke har noen 

formell oversikt over deler av formålsbygg som står tomme. Brukerne av disse byggene må 

etter FDVU-kontorets mening få en grunn til å søke å utnytte disse delene av byggene. 

Samtidig mener de det er viktig at forvalter har god oversikt over disse arealene. Det 

arbeides med å lage en oversikt over slike arealer står tomme slik at disse delene kan 

benyttes i stedet for å leie eller bygge nytt. 

 

Bodø kommune praktiserer ikke internfakturering av internhusleie for formålsbygg. Dette er 

i henhold til UE et bevisst valg basert på tanken om sentralisering av ansvar for å oppnå 

langsiktig utviklingsfokus av bygg, samt reduserte administrasjonskostnader. Dette var også 

en del av argumentasjonen for å avvikle tidligere eiendomsforetak. 

 

Slik UE ser det er den positive effekten med internhusleie i stor grad å gi et økt 

fokus/insentiv hos virksomhetene for å legge til rette for effektiv bruk av eiendomsmassen 

basert på egne behov. Risiko er da at kortsiktige behov blir prioritert til fordel for det 

langsiktige behov for kommunen totalt. 

 

De legger til grunn at dette temaet vil være i fokus i den framtidige eiendomsstrategien for å 

oppnå insentiv til arealutnyttelse uten internfakturering av internhusleie og dermed bedre 

arealutnyttelse. 
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I verbal 6 fra økonomirapporten27 er det lagt visse føringer for administrasjonen. 

 

Verbal 6 (2019) er en videre oppfølging til verbal 23 (2018). Saksframlegg vil bli utarbeidet i 

løpet av høsten 2019. Det vil da være utarbeidet en oversikt over alle kommunale 

bygningsmessige leieforhold med leiepris og hvilke tjenester som benytter lokalene. Det vil 

også inneholde en oversikt over vakante/ korttidsutleid kommunale eiendommer. 

 

På bakgrunn av verbalen er det også innført kontraktstopp på nye langtidsleieavtaler i ikke-

kommunal eiendomsmasse før denne oversikten er klar og politisk behandlet. 

 

I saksframlegget til verbal 23 (2018) fremgår at UE i 2018 har startet et arbeid med å 

profesjonalisere innsatsen for å utnytte egen bygningsmasse på best mulige måte. En viktig 

forutsetning er å få registrert nødvendig informasjon om bygningsmassen og at den gjøres 

tilgjengelig. I saksfremlegget refereres det også til kommunens rutine for leie av lokaler og 

det er tatt med en liste over leieavtaler, sortert etter avtaler som kan bli overflødige ved 

innflytting i nytt rådhus og andre innleide lokaler. I listen er årlig leiepris oppgitt. 

  

  

                                                      
27 Se side 12-13 hvor verbalen er sitert. 
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5.6 Målrettet utvikling av bygningene 

Kriteriet henger sammen med flere av de andre kriteriene på en slik måte at fakta som er 

beskrevet under arealutnyttelse og kostnadseffektivitet i stor grad også vil beskrive arbeidet 

med utvikling av bygningsmassen. Dette handler særlig om prosjektet for å modernisere 

energieffektiviteten til bygningsmassen. 

 

I tillegg fremgår det av måldokumentet at det skal utarbeides en analyse og plan for 

framtidig behov for bygningsmasse, basert på areal- og driftskostnadseffektive målsettinger. 

 

Spesifikt fremgår det av beskrivelsen av drift28 at teknisk drift-seksjonen i 2018 har 

gjennomført: 

- Driftsanalyser og optimalisert ni bygg gjennom SD-anlegg29 og varmestyring.  

- Ti barnehager har fått oppgradert varmestyring og fått inn SD-anlegg i perioden. I 

tillegg har seksjonen jobbet med ferdigstillelse av enkelte prosjekter fra 2017. 

- Fem barnehager har fått nytt ventilasjonsanlegg i 2018. I tillegg har Stadiontunet 

sykehjem og Tusenhjemmet fått nye ventilasjonsanlegg. 

 

Videre er prioriteringen av tiltak fremover satt opp i planen30.   

 

  

                                                      
28 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
29 Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk 
30 Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 

o Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen 
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5.7 Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep 

Fra 2018 ble det i henhold til saksframlegg 2018/1639631 bygget opp kompetanse innen 

tilstandsanalyse og konsekvensanalyse av bygninger og innført periodiske tilstandsanalyser 

av kommunens bygg og anlegg, herunder tilstandsgrader og konsekvensgrader som settes 

sammen til en risikoprofil. Risikoprofilen er i henhold til saksframlegget et måleverktøy for 

kommunens gjennomføringsevne innen formuesbevaring over tid.  

 

Kartlegging av tilstandsgrader og vedlikeholdsbehov på bygg og anlegg gjennomføres årlig i 

henhold til FDVU-avdelingen. Denne kartleggingen gjennomføres av FDVU-kontorets 

bygningsinspektører og teknisk personell, og utføres med henvisning til Norsk Standard 

3424 – tilstandsanalyse av byggverk. Resultatet av kartleggingen er tilstandsgrader og 

konsekvensgrader for alle bygningsdeler og anlegg, samt registrering av nødvendige 

vedlikeholdstiltak.  

 

FDVU-kontoret har etter beskrivelse fra Leder for FDVU-kontoret pr. april 2019 kartlagt 

tilstandsgrad og konsekvensgrad for alle kommunale formålsbygg.  

 

FDVU-kontoret innførte i 2018 årlige møter med alle virksomheter, hvor det tas en 

gjennomgang av bygget sammen med virksomhetsleder, vaktmester og eventuelt 

verneombud. I disse møtene gås det gjennom vedlikeholdsplanen for de neste fire årene, 

samt gir brukerne av bygget mulighet til å fremme behov og eventuelle endringer som kan 

bidra til å gjøre den daglige driften mer effektiv, samt kunne bidra til økt kapasitet og 

produksjon. 

 

UE har bekreftet at analyseprogrammet for alle bygg skal inneholde opplysninger om: 

                                                      
31 Saksframlegg 2018/16396 til bystyret 09.05.19 om status for formuesbevaring for bygg og anlegg 

o Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt 

vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen 
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– Eiendoms og bygningsregister med arealer 

– Kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454  

– Eiendommenes verdi 

– Oversikt over de ulike brukere (leietakeroversikt) 

– Brukerens langsiktige planer for virksomheten og konsekvens for lokaler (input til 

eiendommens strategi for FDVU) 

– Eiendommenes tilstand; teknisk, innemiljø, fysisk tilgjengelighet 

– Forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg 

– Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet 

– Lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndighetene m.m.) 

– Juridisk dokumentasjon vedrørende eiendommene 

 

En tilstandsanalyse kan i henhold vedlegg 232 gjennomføres iht. tre analysenivåer: nivå 1, 2 

og 3. Forskjellen mellom nivåene er detaljgraden. FDVU-kontoret anser det som mest 

hensiktsmessig å starte med nivå 1 og har ambisjon om å oppnå nivå 2 innen 1-2 år. 

 

- Nivå 1 brukes for å gi porteføljeoversikt, kostnadsoverslag for vedlikehold, 

reparasjoner, utbedringer og langtidsbudsjettering.  

- Nivå 2 brukes ved ombygging, vurdering av skadeomfang og årsak eller ved 

inspeksjon av deler av byggverk hvor det erfaringsmessig ofte registreres avvik. 

Dette nivået brukes for å gi detaljerte kostnadsoverslag for vedlikehold, 

reparasjon, utbedring og langtidsbudsjettering. 

- Nivå 3 brukes ved utskiftning og rehabilitering basert på risikovurdering som ledd 

i prosjektering av tiltak. Nivået kan også brukes ved skadetaksering. 

 

 

Tilstandsgrad (TG) er et uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i 

forhold til referansenivået. TG vurderes fra en skala 0 til 3: 

                                                      
32 Vedlegg 2 til Saksframlegg 2018/16396 til bystyret 09.05.19 
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TG 0 = Ingen symptomer på avvik. 

TG 1 = Normal slitasje, avvik er ikke av vesentlig karakter. 

TG 2 =  Byggverket er nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon. 

Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak. 

TG 3 =  Byggverk eller byggdelen har total eller nært forstående funksjonssvikt, eller behov 

for strakstiltak. Fare for liv og helse. 

TGIU = Bygningsdel / objektet er ikke synlig og TG kan ikke vurderes fra nabokonstruksjon. 

 

Konsekvensgrad (KG) er et uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvensene en 

observert tilstand vil kunne medføre. KG vurderes fra skala 0 til 3: 

 

KG 0 = Ingen konsekvenser 

KG 1 = Små og middels konsekvens 

KG 2 = Vesentlige konsekvenser 

KG 3 = Store og alvorlige konsekvenser 

 

Vurdering og beskrivelse av metodevalg er viktig for å ha data som kan sammenliknes fra år 

til år. FDVU-kontoret har brukt prosedyren beskrevet i figur 1 «informasjonspyramide» og 

diskutert fremgangsmåten internt for å finne en tilnærming som gir så høy nøyaktighet og 

høy presisjon som mulig på nivå 1. Dette har resultert i at man kan legge frem dataen med 

lav usikkerhet for store feil. 
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Figur 4 (Fra vedlegg 2 til saksframlegg 2018/16396) 

 

 

Etter FDVU-kontorets evaluering av dataen for 2018 mener de at den valgte metoden har 

god nøyaktighet ettersom de kan måle samme bygningsdeler fra bygg til bygg. De har 

middels presisjon da personell kan ha vurdert samme bygningsdelstilstand forskjellig fra 

bygg til bygg. Oppsummert har FDVU-kontoret vurdert dataene til å være god nok for videre 

behandling og sammenlikning til neste år.  

 

Det er på bakgrunn av dette systemet laget en oversikt som viser tilstandsgrad, 

konsekvensgrad og risikoprofil for alle bygg i Bodø kommune. 
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FDVU-kontoret har også gjort en beregning av samlet vedlikeholdsetterslep for Bodø 
kommune. 
 

Figur 5 (vedlikeholdsetterslep) 
Byggtype BRA (m2) Samlet (mill kr) 

Administrasjonsbygg 16 807 103 021 360 

Førskolelokaler 11 443 14 129 659 

Skolebygg 121 049 257 471 642 

Helsebygg 43 596 15 691 790 

Kommunale 

idrettsbygg 15 263 48 286 301 

Kulturbygg 11 430 52 865 324 

Kommunaltekniske 

bygg 4 224 8 581 561 

Samlet 223 812 500 047 639 

Samlet kr/m2   2 234 

 

Denne tabellen inkluderer ikke boliger eller tekniske installasjoner (pumpehus o.l.) som 

håndteres av Boligkontoret/Teknisk avdeling. Beregningen er gjort i 2015 og justert for å 

hensynta lønns- og prisvekst i perioden fram til 2019. Også endringer i bygningsporteføljen 

er hensyntatt. 

  

Grunnlaget for beregningene er basert på vedlikeholdsplan i det gamle forvaltningssystemet 

ISY Eiendom. 

 

Det vil etter opplysninger revisor har mottatt fra FDVU-kontoret foreligge en mye 

grundigere beregning av vedlikeholdsetterslepet om kort tid når de nødvendige 

opplysningene er på plass i «Facilit-systemet». 
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5.8 Godt verdibevarende vedlikehold 

Bodø kommune har en plan33 for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunenes 

bygg. I årets utgave står miljøaspektet sentralt i vedlikeholdsarbeidet, og fokus er etter 

planens innhold, spesielt rettet mot inneklima, varme, lys og luftkvalitet.  

 

I planen beskrives videre at luftbehandlingsanleggene på mange av byggene er fra midten av 

1990-tallet og har en normal funksjonstid +/- 20 år. Med bakgrunn i dette følger det av 

planen at kartlegging av behov er gjennomført, utbedringsarbeidet er igangsatt og videre 

arbeid med utskifting skal planlegges og gjennomføres. Denne utskiftingen vil også etter 

FDVU-kontorets mening medføre en reduksjon av energikostnader og medvirke til å nå 

målsetningen FDVU-kontoret34 har fått om å redusere energibruken med 6 400 000 kWh = 

20 prosent (ift. 2009-nivå) innen utgangen av 2019.  

 

Kontoret35mener dette er en betydelig reduksjon som krever investeringer i nye tekniske 

løsninger, men også fokus på effektiv drift. For å få dette realisert har kontoret også jobbet 

med å få på plass sentral driftskontroll (SD)36 på alle bygg, med romstyring av temperatur og 

ventilasjon. Dette tiltaket vil etter kontorets forståelse muliggjøre automatisk justering av 

anlegg i forhold til behov, og dermed innsparing. 

 

Satsningen på oppgradering av elektriske anlegg og brannsikkerhet har etter planens 

innhold fortsatt fokus, og er videreført i økonomiplanen for kommende periode.  

                                                      
33 Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
34 Kontoret for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklings under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen  
35 Kontoret for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
36 Elektronisk styring av varme og lys slik at byggene er oppvarmet og opplyst bare når de er i bruk 

o Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen 
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Etablering av adgangskontroll ble startet i 2018, målsetningen i planen37 er få 

adgangskontroll på alle ytterdører, medisinrom og tekniske rom på alle bygg i løpet av de 

neste fem årene.  

 

FDVU-kontoret jobber også med å tilpasse byggene for å oppfylle krav om universell 

utforming. Dette er hensyntatt på nye bygg, og er en del av utviklingen av eksisterende 

bygningsmasse. Det er kostbart å gjøre denne tilretteleggingen på enkelte eldre bygg, men 

dette er noe som de anser som viktig og derfor prioriteres.  

 

I den delen av planen38 som handler om tiltak er det opplistet hvilke bygninger som vil få 

gjennomført tiltak gjennom planperioden. Her fremgår det at enhetene vil bli orientert om 

tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom egne årsmøter med kontorleder FDVU og 

stab. Disse møtene pågår etter det som er beskrevet i perioden februar – april hvert år, og 

er en arena for å diskutere også andre tiltak virksomheten ser som nødvendig med tanke på 

effektiv tjenesteproduksjon. 

 

For å sikre en profesjonell drift og forvaltning av kommunens bygninger jobbes det etter 

planen39 i 2019 videre med en omorganisering av dagens vaktmestere og vedlikeholds 

personell. Det legges til grunn i planen at dette vil bety at avdelingen i fremtiden kun vil 

ansette fagfolk, og at det blir etablert ambulerende/mobile teknikere som er spesialister 

innen sitt fagfelt. I 2017-2018 har avdelingen ansatt egne elektrikere, automatiker, rørlegger 

og tømrere. For å fordele denne fagkompetansen ut over alle bygg vil de etter planen i 2019 

også innføre sonedrift, hvor de vil dele inn alle byggene i fire soner. FDVU-kontoret mener 

at summen av disse endringene vil medføre en bedre standard på vedlikeholdsarbeidet og 

dermed en langsiktig reduksjon av kostnader på vedlikehold. Denne satsningen skal i 

henhold til planen40 fortsette i 2019 og fremover. 

                                                      
37 Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
38 Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
39 Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
40 Plan for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 
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FDVU-kontorets årshjul41  ble utarbeidet i 2018. Årshjulet viser de største aktivitetene som 

årlig utføres for å vedlikeholde bygningsmassen i Bodø kommune. Dette er gjennomføring 

av planlagt vedlikehold, akutt vedlikehold, drift og løpende vedlikehold 

 

Planlagt vedlikehold er etter forklaringen til årshjulet regnet som tiltak som er nødvendige 

for å hindre forfall på grunn av jevn, normal slitasje. Dette vedlikeholdet har en preventiv 

virkning og forebygger skader. Planlagt vedlikehold utføres med lengre periodeintervall enn 

ett år og har som mål å opprettholde eller gjenopprette bygningskomponentenes funksjon. 

 

Akutt vedlikehold beskrives som hendelser som ikke kan planlegges. Det vil i henhold til 

årshjulets beskrivelse alltid være behov for en reserve til uforutsette tiltak. Det vises til at 

det hvert år er havari på komponenter for tekniske installasjoner og andre uforutsette 

forhold som utgjør betydelige kostnader.  

 

Drift og løpende vedlikehold er i beskrivelsen42 regnet for å omfatte alle øvrige oppgaver og 

rutiner som er nødvendige for at bygninger med sine tekniske installasjoner skal fungere 

som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Dette innebærer også mindre tiltak 

for å imøtekomme krav og pålegg fra gjeldende myndigheter. 

 

Det vises i beskrivelsen av drift 43 til at byggdriftseksjonen og teknisk drift-seksjonen 

gjennom 2018 har samarbeidet tett i gjennomføringen av internkontroll og service på egen 

bygningsmasse, samt utbedring av registrerte avvik. Dette har ført til at de nå mener å ha 

vesentlig bedre kontroll på bygningsmassen, spesielt med tanke på utfordringer og 

vedlikeholdsbehov. 

 

Teknisk drift-seksjonen gjennomfører i henhold til beskrivelsen44 selv interne 

vedlikeholdsprosjekter, planlagt og løpende vedlikehold, samt at de yter faglig og teknisk 

                                                      
41 FDVU-kontorets årshjul. Vedlegg 1 til saksfremlegg til bystyret sak 2018/16396 
42 FDVU-kontorets årshjul. Vedlegg 1 til saksfremlegg til bystyret sak 2018/16396 
43 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
44 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
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støtte til driftsressursene ved byggdriftseksjonen. Seksjonen bidrar i tillegg med faglig 

kompetanse inn mot nybygg og rehabiliteringsprosjekter hos utbyggingskontoret ved 

utbyggings- og eiendomsavdelingen. 

 

Det fremgår videre av deres egen beskrivelse45 at teknisk drift og byggdriftseksjonen i 

fellesskap har ansvar for å gjennomføre internkontroll innen følgende områder: 

brannsentraler, elektriske installasjoner, ventilasjonsanlegg, håndslukningsutstyr, 

sprinkleranlegg, radonmålinger, adgangskontrollanlegg og automasjonsanlegg.  

 

Erfaringer fra 2018 viser etter FDVU-kontorets forståelse at seksjonen har gjennomført 

mange mindre akutt oppdrag som tidligere ble kjøpt eksternt, samt at kjøp av internkontroll 

hos eksterne leverandører er halvert. I 2019 er prognosen etter kontorets46 beregning at 

seksjonen skal utføre 90 prosent av internkontrollene i egen regi, men at internkontroll på 

sprinkleranlegg må kjøpes eksternt grunnet manglende intern kompetanse. 

 

I beskrivelsen av drift47nevnes også en del organisatoriske tiltak som er gjennomført i 2018 

for å bedre det målrettede vedlikeholdsarbeidet: 

- Teknisk drift-seksjonen er etablert med sentral driftskontroll og egen ENØK-rådgiver som 

har et helhetlig syn på bygningsmassen og dens funksjoner. 

-  Byggdriftseksjonen og Teknisk drift-seksjonen samarbeider og får rekruttert de ressursene 

som er nødvendig for å løse arbeidsoppgavene pålagt kontoret. 

- Byggdrift omorganiserer hvordan vaktmestrene arbeider og vil innføre sonedrift. Etter 

fremdriftsplanen skal dette stort sett være på plass før utgangen av 2019. Det arbeides 

med å utvikle en tjenesteleveranseavtale mellom FDVU-kontoret og hver enkelt 

virksomhet som skal støtte opp rundt den nye organiseringen. 

- Internkontroll på tekniske fag gjennomføres av egne ansatte. Kompetansen blir værende i 

organisasjonen, og kontrollører er også med og utbedrer avvikene. 

                                                      
45 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
46 Kontoret for forvaltning drift, vedlikehold og utvikling under Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
47 Beskrivelse av drift -bygg og teknisk. Vedlegg 3 til saksframlegg (2018/16396) 
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6. VURDERINGER 
 
Eiendomsforvaltningen i Bodø kommune har gjennomgått store endringer den siste tiden. 

Det er derfor på det nåværende tidspunkt vanskelig å måle konkrete effekter av disse 

endringene. Vi har likevel forsøkt å dra ut fakta som gir et visst mål på forbedringene. 

Hovedsakelig har vi konsentrert oss om å vurdere de organisatoriske og systemrelaterte 

endringene som er gjennomført er rasjonelle, sett opp mot de førende tankene om hvordan 

byggforvaltningen bør fungere48.   

 

6.1 Mål for byggforvaltningen 
 

Bodø kommune har vedtatt syv politiske mål for Utbyggings- og Eiendomsavdelingen. 

 

Revisor har vurdert de syv målene opp mot situasjonen i eiendomsforvaltningen og 

tilstandsinformasjonen som foreligger. Revisjonen mener å kunne legge til grunn at målene 

er godt tilpasset avdelingens behov for å dekke det overordnede formålet som er en 

rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv eiendomsforvaltning. 

 

I tillegg har bystyret kommet med to verbaler for ytterligere å gi avdelingen styring på mer 

spesifikke områder.  

 

Målene og metoden for oppfølging og gjennomføring for å nå målene gir, revisjonen en 

forståelse av at kommunen arbeider bra med FDVU-feltet.  

 

Revisor legger til grunn at Bodø kommune har politiske overordnede mål. Målene og 

tiltakene dekker i stor grad de samme feltene som eiendomsforvaltningsutvalget mener er 

vesentlige for en rasjonell byggforvaltning. 

 

                                                      
48 NOU 2004: 22   
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6.2 Rasjonelt system for planlegging, styring og organisering 
 

UE har tatt de politiske målene videre og fordelt dem etter sin organisering og iverksatt 

tiltak som de mener er riktige for å oppfylle formålene. Alt dette er satt opp i et 

måldokument. Gjennomføringen av tiltakene følges opp kvartalsvis på ledermøtene. 

I sin FDVU-plan rapporterer FDVU-kontoret på de samme tiltakene og gir kommunestyret 

innsikt i hvor langt de er kommet med utførelsen av tiltak for å nå de overordnede målene. 

 

De jobber også med tiltak for å oppfylle den mer konkrete styringen de har fått gjennom 

verbalene. Den ene er besvart med saksfremlegg for bystyret og den andre vil de besvare til 

høsten 2019. 

 

Etter revisjonens vurdering planlegger Bodø kommune sine aktiviteter og sin ressursbruk ut 

fra vedtatte mål og rapporterer tilstand, prosesser og resultater i henhold til målene. 

 

De ha fått på plass mye god kompetanse i organisasjonen og arbeider med å få på plass 

kompetanse på alle nivåer. De har også tatt i bruk et nytt FDVU-styringsverktøy (Facilit) som 

gir en forståelse av å kunne gi kommunen den nødvendige oversikten over drift og 

bygningsmasse som de trenger for en rasjonell drift.  

 

De har gode arenaer for kommunikasjon mellom de forskjellige kontorene og brukerne. I 

tillegg har de driftssenteret som er opprettet som et knutepunkt for informasjonsflyt 

mellom alle aktørene. De arbeider også med tiltak for å utvikle samarbeidet mellom 

avdelingene ytterligere. 

 

De har utviklet skjemaer som beskriver driftsprosessene og avklarer rolleforståelse 

ansvarsforhold.  

 

Revisor mener at avdelingen er organisert og styrt på en god måte for å kunne tilby 

hensiktsmessige lokaler og rasjonelle støttetjenester. 
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6.3 Riktige økonomiske rammebetingelser 
 

Den anbefalte FDVU-avsetningen legges til grunn for alle kommunens nye bygg, mens det 

for de eksisterende bygg avsettes 96%av dette. Utfra dagens nivå på drifts- og 

investeringsbudsjettet regner FDVU-kontoret at etterslepet sakte vil minske. Revisor legger 

dermed til grunn at formuesbevaringsprinsippet må anses ivaretatt. 

 

Bodø kommune har ikke hatt noen ordning med å avsette midler til langsiktig planlegging av 

vedlikehold. UE vil imidlertid, etter opplysninger revisor har fått, komme med et forslag til 

bystyret om opprettelse av vedlikeholdsfond nå i juni 2019. UE står likevel overfor den 

samme utfordring som andre kommuner med at det er vanskelig å få bundet midlene da 

dette vil kreve politiske beslutninger. 

 

Ved nybygg har UE fått god forståelse for at det må avsettes tilstrekkelige ressurser over 

byggets levetid. Men de har etter revisors vurdering likevel litt liten handlefrihet til 

forsvarlig faglig og økonomisk prioritering og langsiktig planlegging. 

 

UE-stab bekrefter at bokføring og avskriving på eiendommene og balanseregnskap 

gjennomføres pr eiendom og dokumenteres i Anleggsregisteret (anleggsmiddelkartoteket). 

 

De har etter det revisor har sett innarbeidet de politiske målene i sine plandokumenter. Og 

de arbeider med å få på plass en eiendomsstrategi. 

 

Bodø kommune benytter pr i dag ikke internhusleie. Dette er et bevisst valg fra 

økonomiavdelingen i kommunen. Revisjonen legger til grunn at kommunen bør sørge for 

andre mekanismer som ivaretar økonomi og arealeffektivitet på tilsvarende måte. 

 

Revisjonen mener etter dette å kunne legge til grunn at de økonomiske rammebetingelsene 

i stor grad er riktige. 
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6.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 
 

Bodø kommune har fått utført en økonomianalyse av Agenda Kaupang. Dette gir kommunen 

en forståelse av kostnadsnivået i Bodø. Analysen viser at Bodø har et forholdsvis lavt 

kostnadsnivå pr kvadratmeter, men bruker mye areal pr innbygger. Arealeffektivitet er 

dermed etter revisors vurdering et viktig tema i Bodø (se nedenfor om arealeffektivitet) 

 

Revisor ser det som svært utfordrende å måle kostnadseffektiviteten i UE pr dags dato på 

grunn av de betydelige endringene som har vært gjennomført både på system og 

organisasjonsnivå. UE-staben arbeider med å få på plass konkrete og målbare 

prestasjonsindikatorer. Dette vi gjøre det enklere å måle effektiviteten på dette området 

fremover i tid. 

 

Energikostnader er imidlertid målbare og FDVU-kontoret kan vise til en innsparing fra 2010 

til 2018 på 18,3prosent, og har en målsetning om å redusere med ytterligere 16 prosent de 

neste tre årene fram til 2022. Revisor legger til grunn at kostnadseffektiviteten som følge av 

dette er i bedring. 

 

Sammen med de andre effektiviseringstiltakene som er under gjennomføring legger revisor 

til grunn at kostnadseffektiviteten på dette området er i bedring. Men at de har mere å 

hente på effektiv arealutnyttelse. 

 

6.5 Effektiv arealutnyttelse 
 

UE har etter revisors vurdering undertiden betydelig søkelys på arealutnyttelse. De legger 

for dagen at det har vært for lav bevissthet rundt konsekvensene av de valgene kommunen 

gjør, særlig ved avvikling av formålsbygg. Revisor ser at en manglende bevissthet og søkelys 

på dette tidligere kan ha ført til lang «reaksjonstid» og beskjedent planlagte beslutninger. 

Som resultat av dette følger unødig mye udisponert eller dårlig utnyttet areal.  
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UE arbeider med en eiendomsstrategi, for å rydde opp i om annet dette. Den skal være klar 

for politisk behandling i løpet av 2020. 

 

Revisor har ikke funnet at kommunen gjør spesifikke tiltak for å øke søkelyset på sambruk 

eller flerbruk med tilgrensende kommuner, fylke, statlige etater eller eventuelle andre 

offentlige og private, som har egnede lokaler, som alternativ til leie, nybygg eller 

overtagelse av uegnede gamle formålsbygg. 

 

Bodø kommune praktiserer ikke internhusleie, som er et mye brukt og vel ansett 

virkemiddel som kan motivere bruker til god arealøkonomi. De arbeider for å få på plass 

andre virkemidler som kan motivere til god arealøkonomi og vil ha dette med i 

eiendomsstrategien som er under utarbeidelse. Revisor legger til grunn at bruker slik 

forholdene er i dag, har for lite å vinne på å arbeide med arealutnyttelse. 

 

Det er på bakgrunn av verbal 6 innført kontraktstopp på nye leieavtaler i ikke kommunal 

eiendomsmasse. Og det arbeides med å få på plass en oversikt over alt udisponert areal i 

kommunale bygg for å bedre utnyttelsesgraden. 

 

Revisor mener at kommunen jobber godt med dette og har trolig mye å hente på å få 

gjennomført de planlagte tiltakene for å bedre den relativt lave arealeffektiviteten. 

 

6.6 Målrettet utvikling av bygningene 
 

Undersøkelsen viser at det arbeides godt og planmessig med utviklingen av byggene i 

forståelsen av modernisering og tilpasning til nye forventninger fra brukere og 

samfunnskrav. 

 

Eiendomsstrategien som skal være klar for politisk behandling i 2020 vil etter revisors 

forståelse være av stor betydning for dette området. Vi snakker her om framtidsrettede og 

«smarte bygg» som lettere kan tilpasses forskjellige typer drift som en ser behov for i 
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framtiden. Dette handler om å tenke fremover og ha gode løsninger på plass når endringene 

kommer. Slik at gode beslutninger kan tas på et tidspunkt som gjør bygningene til ressurser 

for kommunen i stedet for at de blir stående til forfall. 

 

Det forholdet at kommunen har en liste med 14 bygg som det mangler beslutninger for gir 

en forståelse av at det har vært for beskjedent søkelys på den målrettede utviklingen av 

bygningene i kommunen. 

 

6.7 Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep 
 

UE har bygget opp sin kompetanse innen tilstandsanalyse/konsekvensanalyse og innført 

periodiske tilstandsanalyser av kommunens bygg og anlegg i henhold til NS 3424. 

 

Kommunen har nå en fullverdig oversikt over alle kommunens formålsbygg i henhold til 

analysenivå 149. Analyse etter nivå 2 skal etter planen være klar i løpet av 2020. 

 

De har også innført et FDVU-digitaliseringsverktøy/analyseverktøy som skal inneholde alle 

de opplysningene om bygningsmassen som Eiendomsforvaltningsutvalget mener er 

tilrådelig for tilstrekkelig kontroll. 

 

FDVU-kontoret vurderer at datagrunnlaget de nå har er konsistent nok for videre 

behandling og sammenlikning kommende år.  

 

Kommunen har foretatt en beregning av samlet vedlikeholdsetterslep og en ny grundigere 

beregning vil foreligge når det nye analyseverktøyet er i full drift om kort tid. 

 

Revisjonen mener tilstandskontrollen/analysen som er gjennomført gir en relativt god 

oversikt over tilstanden og vedlikeholdsetterslep til kommunens bygg. 

                                                      
49 Det er tre analysenivåer med økende detaljgrad, se faktabeskrivelsen 
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6.8 Godt verdibevarende vedlikehold 
 

Bodø kommune har en plan for FDVU, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet vurderes i 

henhold til et langsiktig økonomisk perspektiv på bakgrunn av de politiske målene 

kommunen har for eiendomsforvaltningen. 

 

I tillegg har de lagt fram en mer konkret plan for formuesbevaring av den kommunale 

bygningsmassen i sitt saksfremlegg til bystyret sak2018/16396. Her gis det etter revisors 

forståelse en betryggende oversikt og beskrivelse av arbeidet med formuesbevarende 

vedlikehold. 

 

Det arbeides med å profesjonalisere driften av kommunens bygg. Målet skal oppnås med 

tiltak som går på bedring av system blant annet innføring av sonedrift, innføring av Facilit 

digitaliserings- og analyseverktøy, økt kompetanse på alle nivåer i driften, og innføring av 

driftssenteret som kommunikasjonssenter som sørger for god kommunikasjon mellom 

avdelingene og bruker. 

 

Det er satt opp detaljerte planer og prioriteringslister med ansvarliggjøring av fagpersoner. 

Den gjennomførte servicen på bygningsmassen, og utbedringen av registrerte avvik har ført 

til at de nå mener å ha vesentlig bedre kontroll på bygningsmassen enn tidligere, spesielt 

med tanke på utfordringer og vedlikeholdsbehov. 

 

Den samlede beskrivelsen gir revisor en forståelse av at vedlikeholdet er verdibevarende. Og 

med stadig økende kompetanse blant egne ansatte som systematisk skal løse oppgaver de 

har ansvar for, ligger forholdene til rette for godt vedlikehold fremover i tid. 
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7. KONKLUSJON 
 
I hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning? 

 

Bodø kommune har politiske overordnede mål for byggforvaltningen. Avdelingen styrer 

etter de overordnede målene som er gitt og er organisert på en god måte.  

 

Rammebetingelsene er på bakgrunn av revisors undersøkelse i stor grad riktige, men de 

trenger å få avsatt midler pr bygg til framtidig planmessig vedlikehold. 

 

Når det gjelder kostnadseffektivitet er kostnaden pr kvadratmeter forholdsvis lav, men 

arealutnyttelsen kunne vært bedre. De har på dette feltet utfordringer med avvikling av 

gamle formålsbygg og lav utnyttelse av udisponerte deler av formålsbygg. Den målrettede 

utviklingen i boligmassen bør også bedres.  

 

Revisor legger videre til grunn at kommunen etter den nye tilstandsanalysen har oversikt 

over tilstanden til bygningsmassen. Planen de har for vedlikehold framover gir inntrykk av å 

være god, men kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep som vil kreve økte 

avsettinger til vedlikehold. 

 

Konklusjon 
Bodø kommune har i stor grad en rasjonell byggforvaltning. 
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8. ANBEFALINGER 
 

1. Bodø kommune bør sette av midler til planmessig langsiktig vedlikehold av sine bygg 

2. Bodø kommune bør sørge for virkemidler som kan motivere brukerne til god 

arealutnyttelse 

3. Bodø kommune bør sørge for en langsiktig plan for utvikling og tilpassing av 

bygningsmassen 
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9. RÅDMANNENS KOMMENTAR 
    

Rådmannens kommentar ligger som vedlegg I til denne rapporten. 

Det er ikke gjort endringer i rapporten på grunnlag av kommentaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forvaltning av kommunale bygg  Bodø kommune 

 Salten kommunerevisjon IKS 46 

Vedlegg I – Rådmannens kommentar 
 

Rapporten gir et godt bilde av forvaltningen av Bodø kommunes bygningsmasse. 
Etableringen og styrkingen av eiendomsforvaltningen gjennom «Utbygging og 
eiendomsavdelingen» har gjort at kommunen har god oversikt over bygningsmassen. Og 
dette gjelder ikke minst tilstand på FVDU-området. Det satses godt i avdelingen rundt 
kompetanse- og lederutvikling, og UE fremstår nå som en svært kompetent fagavdeling i 
kommunen.  
 
Rådmannens oppfatning er dessuten at vi har god strategisk tilnærming til 
eiendomsforvaltningen; der vi har god oversikt over behov, og planer for 
utbyggingsprosjekt, større vedlikeholdsprosjekt og «ordinært» vedlikehold. Etter 
rådmannens oppfatning har vi også klare planer for å ta igjen vedlikeholdsetterslep; som 
også følges opp ved at vedlikehold og –etterslep er skjermet og satset på i 
økonomiplanarbeidet. Rådmannen vil også peke på systematisk arbeid med å øke samarbeid 
og samhandling mellom avdelingene; ikke minst mellom UE og øvrige avdelinger. I dette 
ligger at «eier/ ansvarlig» for bygningene (UE) og brukerne av bygningene (eks OK for skole 
eller HO for sykehjem) har jevnlig og fast kontakt. 
 
Rapporten fokuserer på avdelingen; «utbyggings og eiendomsavdelingen gjør/mener….». 
For meg er det vesentlig at dette er kommunens politikk og syn, og ikke begrenset til denne 
avdelingen. 
 
 
Rolf Kåre Jensen/ rådmann 21.05.2019 
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Vedlegg II – Revisjonskriterier 
 

Ettersom forholdene vi skal vurdere i dette prosjektet ikke er lovregulert har revisjonen tatt 

utgangspunkt i den mest autoritære kilden vi på området, NOU 2004: 22 

Velholdte bygninger gir mer til alle. Denne utredningen om eiendomsforvaltningen i 

kommunesektoren er fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003, 

Eiendomsforvaltningsutvalget, og ble avgitt til Kommunal¬ og regionaldepartementet 5. 

november 2004.  

 

I tillegg har revisjonen tatt med kommunens egne mål. Disse målene og tiltakene er fordelt 

under kriteriene fra Eiendomsforvaltningsutvalget. Selv om noen av målene og tiltakene 

kunne passet under flere av kriteriene er de satt opp bare der de etter vårt skjønn passer 

best. 

 

Eiendomsforvaltningsutvalget har tatt utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker 

av eiendommen. Disse rollene har ulike funksjoner og ulikt ansvar i forhold til eiendommen, 

i forhold til hverandre og i forhold til omgivelsene. Kommunenes og fylkeskommunenes 

eiendommer er anskaffet ut fra spesielle bruksformål. Eierrollen og det betydelige ansvaret 

som følger med det å være eier, har derfor lett for å komme i bakgrunnen. 

 

Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de 

långivere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige 

myndigheter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane. 

 

Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette 

er eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og 

avgifter og å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne. 
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Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den 

sentrale fagadministrasjonen og kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for 

tjenestetilbudet. 

 

Mål for byggforvaltningen 
Kriteriene for god eiendomsforvaltning er ifølge Eiendomsforvaltningsutvalget det settet av 

krav som eieren vil stille til eiendomsforvaltningen for at denne skal kunne realisere eierens, 

brukernes og samfunnets mål og interesser i forhold til eiendommen og i forhold til 

forvaltningen av eiendommen. 

 

Siden disse kriteriene vil variere mellom ulike eiere, eiendomsforhold osv. stiller 

Eiendomsforvaltningsutvalget som et overordnet kriterium at (1) eieren fastsetter de 

målene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter. Når 

formålet er en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv eiendomsforvaltning, må det i 

tillegg til fastsettelse av mål, prioriteringer og rammer innhentes informasjon om 

eiendommens og forvaltningens tilstand sett i forhold til disse kriteriene. Denne 

tilstandsinformasjonen vil gi grunnlaget for hvilke tiltak det er hensiktsmessig å sette i verk 

for at kriteriene skal bli oppfylt. 

 

• Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for 

byggforvaltningen 

 

Rasjonelt system for planlegging, styring og organisering 
Dette innebærer at eiendomsforvaltningen planlegger sine aktiviteter og sin ressursbruk ut 

fra vedtatte mål og rapporterer tilstand, prosesser og resultater i henhold til målene. 

Omfanget av evaluering og planleggings og styringssystemer som kriterium 2 krever, må 

tilpasses de praktiske behovene ut fra blant annet størrelsen på eiendomsmassen, slik at 

også denne delen av eiendomsforvaltningen blir kostnadseffektiv.  
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Eiendomsutvalget erfarer at de kommunene som benytter slike systemer også rapporterer 

om en noe bedre tilstand på bygningene enn snittet for kommunene totalt. Bruk av 

systemer og verktøy som bidrar til å kartlegge det langsiktige vedlikeholdsbehovet og til å 

dokumentere tilstanden og konsekvensen av manglende vedlikehold, anses i fagmiljøet som 

effektive hjelpemidler for å oppnå en god eiendomsforvaltning. 

 

Bodø kommune har i sin økonomiplan50 et mål om å (1) ytterligere profesjonalisere og 

digitalisere drift av kommunens bygg. 

 

Dette målet har UE51 operasjonalisert i en rekke tiltak i sitt måldokument52. Tiltakene går i 

hovedsak på å implementere digitaliseringsverktøy og ytterligere systematisere driften på 

kontorene. 

 

Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen omfatter i henhold til utvalget en 

rekke forhold. Eiendomsforvaltning er en kompleks og flerfaglig virksomhet, som krever 

både teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse. Organisasjonens kompetanse, motivasjon 

og evne til å kommunisere er avgjørende for å oppnå en god bygg og eiendomsforvaltning. 

Kompetanse er essensielt for å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag og dermed en god 

utnyttelse av ressursene. For at samspillet mellom eier, bruker og forvalter skal være 

problemløsende og effektivt, er en gjensidig avklaring av rolleforståelse og klare 

ansvarsforhold hos de aktuelle aktørene helt essensielt. Erfaringer viser at uklare forhold 

når det gjelder forvaltnings og vedlikeholdsoppgaver, i mange tilfeller fører til at oppgaver 

ikke blir utført, og til konflikter om hvem som har ansvaret og hvem som må bære 

kostnadene. I en slik situasjon kan god og effektiv ressursplanlegging og ressursbruk bli 

vanskelig. Brukervirksomheten må kunne definere eget behov og kommunisere dette til den 

eiendomsansvarlige. 

 

                                                      
50 Bodø kommunes økonomiplan 2019-2022 
51 Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
52 Måldokument for Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 2019 
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Målsetningen er i henhold til utvalget en organisering som legger til rette for god faglig 

kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god gjensidig 

rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker.   

 

Videre må virksomheten fortløpende vurdere og følge opp eksisterende løsninger for å 

identifisere mulige forbedringer og for å sikre at behovet blir tilfredsstillende dekket 

gjennom de lokaler og tjenester man benytter.  

 

Forvalteren må ha evne til god kommunikasjon med brukervirksomheten og evne til å 

omstille brukerens behov og krav til metoder og sluttprodukter i form av hensiktsmessige 

lokaler og støttetjenester. Forvalteren vil også være innkjøper og bestiller overfor sine 

leverandører. Forvalteren må ha kompetanse på juridiske, tekniske og økonomiske forhold 

som gjelder eiendomsforvaltningen og egen virksomhet.  

 

En organisasjonskultur som fremmer felles holdninger og mål internt i kommunen, godt 

samarbeid mellom politisk nivå, kommunens ledelse og administrasjon, virksomhetene og 

eiendomsforvaltningen, vil kunne bidra til riktig prioritering av ressursene for kommunen 

totalt og dermed til søkelys på god bygg og eiendomsforvaltning i et langsiktig perspektiv.  

 

Organisasjonskulturen påvirker i stor grad hvilke løsninger og prioriteringer som blir gjort i 

en organisasjon. Med en god organisasjonskultur kan man oppnå mye selv om den formelle 

organiseringen ikke er ideell. 

 

I økonomiplanen har Bodø kommune en målsetning om å sørge for kvalitet i utvikling og 

gjennomføring av investeringsprosjekter, og en god overgang fra ferdigstilte bygg til daglig 

operativ drift. 
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Dette er operasjonalisert i måldokumentet53 med en rekke tiltak som i hovedsak går på å 

utvikle samarbeidet mellom de forskjellige kontorene for å få smidigere prosesser og å 

tilføre kompetanse for å øke kvaliteten. 

 

• Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging, styring og organisering av 
byggforvaltningen 
 

 

Riktige økonomiske rammebetingelser 
Lovgivninger stiller minimumskrav til økonomiforvaltningen. Det innebærer at de krav til 

økonomiforvaltningen som ligger i loven, ikke nødvendigvis sikrer en sunn og god økonomi 

og økonomiforvaltning i kommunen. Dette må også kommunestyret selv bidra til gjennom 

prioriteringene.  

 

Riktige økonomiske rammebetingelser skal etter utvalgets mening legge til rette for 

rasjonelle beslutninger i et langsiktig perspektiv. All erfaring viser at det er dårlig 

totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig. Effektene av dårlig vedlikehold rammer 

imidlertid ikke 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 brukerens verdiskaping og i form av økte kostnader til 

reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold blir først synlige på noe lengre sikt. Det er 

derfor viktig, mener utvalget, at eiendomsforvaltningens økonomiske rammebetingelser er 

tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. 

 

Skal eiendommene opprettholde sin verdi og tilstand, vil det kreve tilstrekkelige ressurser 

over byggets levetid. Eiendomsforvaltningen må da etter utvalgets forståelse ha tilstrekkelig 

handlefrihet til å prioritere forsvarlig ut fra faglige og økonomiske vurderinger. 

Eiendomsvirksomheten må kunne langtidsplanlegge og bør kunne bygge opp kapital for å ta 

større vedlikeholds og rehabiliteringsoppgaver. Målet om ivaretakelse av realverdiene 

                                                      
53 Måldokument for Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 2019 
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krever at bygg og eiendommer må ha fastsatt en økonomisk verdi som inngår i et 

balanseregnskap for eiendommen.  

Krav til formelle regnskap innebærer i henhold til utvalget begrensninger på hvordan 

eiendomsverdier kan bokføres og avskrives. De fleste eiendomsselskaper foretar derfor 

særskilte beregninger av eiendomsverdiene ut fra sine egne og sine eieres behov.  

 

Utviklingen i verdi måles etter utvalgets forståelse blant annet gjennom utvikling i teknisk 

tilstand, utført vedlikehold og påkostninger og utviklingen i eiendomsmarkedet. 

Bruksverdien, det vil si hvor godt bygget er egnet til å bidra til brukerens verdiskapning, kan 

eventuelt måles gjennom dialog med brukeren og kan være viktig som grunnlag for de 

strategiske valg eieren må gjøre for bygget. Når bruksverdien er lav, vil resterende brukstid 

for bygget være kort før det må gjøres ombygginger eller andre tiltak. Dette vil i mange 

tilfeller i neste omgang gjenspeiles i byggets økonomiske verdi på grunn av behov for 

påkostninger eller avhending. 

 

Videre sier Eiendomsforvaltningsutvalget at det tradisjonelt har vært oppfatningen at det 

ligger et såkalt formuesbevaringsprinsipp til grunn for de begrensningene som er satt i 

lovgivningen. Et slikt prinsipp tilsier at man i de årlige budsjetter og regnskaper skal sørge 

for minst å opprettholde formuesverdien (egenkapitalen) i forhold til forrige balansedag. 

Lovgivningen har imidlertid operasjonalisert et absolutt krav om bevaring av formuen i de 

årlige budsjetter og regnskaper. Lovgivningen har aldri stilt krav om planmessig vedlikehold 

årlig og heller ikke krav om inndekking av kapitalslit. Flere av de reglene som har fulgt av 

formuesbevaringsprinsippet, er også tatt ut av lovgivningen ved de senere revisjoner av 

kommunelovene, for eksempel regler om disponering av årsoverskudd. Låneadgangen er 

også utvidet. Utvalget mener det derfor er mest korrekt å si at det ligger elementer av et 

formuesbevaringsprinsipp i kommuneloven, men at det vil være opp til hvert enkelt 

kommunestyre og fylkesting eventuelt å gjennomføre et slikt prinsipp i de årlige 

budsjettbehandlingene.  
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Lovgivningen stiller imidlertid ikke kommunene helt fritt. Det er stilt krav om at kommunene 

kun kan budsjettere med underskudd når slikt underskudd kan finansieres av tidligere års 

overskudd (disposisjonsfond). Det er videre satt krav om at et underskudd som ikke er 

finansiert gjennom å bruke disposisjonsfond, skal dekkes inn (finansieres) over maksimalt 

fire budsjettår. Det er videre fortsatt sterke begrensninger på kommunenes mulighet til å 

låne til annet enn investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler. 

 

Manglende politisk prioritering av ressurser til vedlikehold er etter utvalgets mening blant 

de viktigste årsakene til manglende vedlikehold i kommunesektoren. Det handler om 

bevisstgjøring og kompetanseutvikling i kommunene, men også om hensiktsmessige 

rammebetingelser for økonomiforvaltning i tråd med de kriteriene utvalget foreslår. 

 

Utvalget foreslår at det blir stilt 

– krav om å innarbeide mål og strategi for eiendomsforvaltningen i kommunens 

plandokumenter, 

 

Videre foreslår utvalget: 

– Bruk av intern husleie i kommuner og fylkeskommuner som et generelt prinsipp også når 

eiendomsforvaltningen er organisert som en intern etat. Utvalget viser til erfaringene med 

husleieordningen i staten som har lagt til rette for et godt verdibevarende vedlikehold i sivil 

sektor, og som blir benyttet som ledd i omstillingene i Forsvaret. 

 

 

o Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset 

byggforvaltningen 

 

 

Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 
Nøkkeltall som viser kostnadsnivå og eventuelt inntektsnivå, gir mulighet for å følge 

utviklingen av bygget over tid og for sammenligning mellom bygg eller mot andre forvaltere 
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(benchmarking). Nøkkeltall er i henhold til utvalget nødvendig for å avdekke 

kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering. Nøkkeltall er også nyttig 

dokumentasjon overfor både brukerne og eieren. Brukernes behov for funksjonelle, 

tilgjengelige og driftseffektive bygninger er en forutsetning for å oppfylle samfunnets mål 

om å sikre tilstrekkelig kvalitet i den offentlige tjenesteytingen. Samfunnets mål om 

bærekraftig bygging og forvaltning samt mål om god økonomisk forvaltning innebærer best 

mulig ressursutnyttelse og minimal forurensning. Kostnadene til forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling (oppgradering) optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at de 

fastsatte målene for eiendomsforvaltningen nås med lavest mulig samlet årskostnad. 

 

Selv om oppmerksomheten er spesielt rettet mot forvaltningsfasen og vedlikeholdet, mener 

utvalget at det er nødvendig å se de sammenhengene dette står i, av forutgående aktivitet 

og prosesser som legger premisser for forvaltningen, til de etterfølgende faser, hvor 

forvaltningen og vedlikeholdet legger premisser for disse. Ervervelse av bygninger – kjøp, 

bygging og salg. 

 

Det er ikke en primæroppgave for kommunene å eie bygninger. Det grunnleggende 

spørsmålet er derfor i henhold til utvalget om kommunen skal eie en bygning for et bestemt 

formål, eller om lokalbehovet kan og bør dekkes på andre måter, for eksempel ved å leie 

lokaler. I noen tilfeller er valget enkelt, for det finnes kanskje ikke alternativer på stedet til å 

skaffe de lokalene kommunen har behov for. I andre tilfeller, hvor det er mange alternative 

løsninger, vil det kreve omfattende analyser for å kunne treffe det best mulige valg. 

Beslutninger i forbindelse med ervervelse eller avhending av eiendom er av langsiktig 

karakter. Slike beslutninger må ses i lys av den langsiktige formuesforvaltningen og 

langsiktige vurderinger av hvordan behovene for lokaler til kommunal virksomhet skal 

dekkes. Det som kan se ut til å være den beste løsningen på kort sikt, kan bli mer risikofylt 

eller dårligere i et langsiktig perspektiv, for eksempel som følge av endringer i befolkningens 

sammensetning, lokalisering og behov for kommunale tjenester.  
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Det praktiske, instrumentelle perspektivet er gjerne det mest framtredende når kommunen 

skal ta stilling til om den skal leie eller eie lokalene for en bestemt virksomhet. Her blir etter 

utvalgets mening brukervirksomhetens arealbehov, økonomiske beregninger, 

usikkerhetsanalyse, praktiske og funksjonelle vurderinger tillagt vekt. Når kommunen velger 

å eie sine lokaler fremfor å leie fra andre eiere, er det gjerne en forventning om at dette skal 

gi lavere kostnader og/eller bedre egnede lokaler som ligger til grunn for dette. Hensynet til 

brukervirksomheten og dens formål og praktiske behov står sentralt i vurderingene.  

 

Bodø kommune har i sin økonomiplan54 et mål om økonomisk balanse i budsjettet for 2018 

med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser.  

 

Dette målet har UE operasjonalisert i en rekke tiltak, blant annet vil de sørge for salg av 

tomter og bygninger for å finansiere nytt rådhus, de vil lage en analyse og plan for framtidig 

behov for bygningsmasse basert på areal- og driftskostnadseffektive målsetninger, de vil 

sammen med kontorene utvikle konkrete og målbare prestasjonsindikatorer (nøkkeltall) og 

en rekke andre tiltak som retter seg mot effektivisering. 

 

o Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning 

 

 

Effektiv arealutnyttelse 
Arealeffektivitet kan etter utvalgets mening oppnås ved økt bevissthet på sambruk, flerbruk 

og bruksintensitet av de lokalene man har. Mulig utnyttelse av egne eller «naboens» 

eksisterende arealer bør være et selvsagt alternativ til nybygg, kjøp eller innleie av arealer til 

egen virksomhet. Med nabo menes her både tilgrensende kommuner, fylke, statlige etater 

eller eventuelle andre offentlige og private som har egnede lokaler i det geografiske 

området man har et arealbehov. 

 

                                                      
54 Bodø kommunes økonomiplan 2019-2022 
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Eiendomsforvaltningsutvalget legger til grunn at arealeffektivisering gir et av de største 

potensialene for både kostnadsbesparelser og miljøgevinster innen eiendomsforvaltningen. 

Det er derfor viktig å poengtere at realisering av dette potensialet i stor grad er relatert til 

brukers organisering av sin virksomhet og til samspillet mellom bruker og forvalter (eier). 

Når vi diskuterer god eiendomsforvaltning er det derfor også relevant å se på hvilke 

virkemidler som kan motivere bruker til god arealøkonomi.  

 

Dette betyr at antall kvadratmeter som til enhver tid brukes til et bestemt formål, bør være 

så lavt som mulig, forutsatt at det ikke går ut over effektiviteten, sammenliknet med å 

realisere formålets målsetning på en kostnadseffektiv måte. Lokaler det ikke lenger er 

behov for, bør omdisponeres til annen bruk, selges eller rives. 

 

I Bodø kommunes økonomiplan er det satt opp et mål om å utvikle og tilpasse kommunens 

eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet og maksimal bruksutnyttelse. 

 

Dette konkrete målet finner vi ikke igjen i UE55 måldokument. Imidlertid har de satt opp 

mange tiltak som kan trekke i riktig retning. Blant annet skal det settes opp en plan for 

oppsigelse av leieavtaler for overføring av virksomheter til kommunalt eide bygg. 

 

I tillegg har bodø kommune vedtatt en verbal 56 hvor: «Bystyret ber om en sak med oversikt 

over alle kommunale bygningsmessige leieforhold. Herunder leiepris og hvilke tjenester som 

benytter lokalene. Bystyret ber om at saken også inneholder en oversikt over vakante/ 

korttidsutleid kommunale eiendommer, herunder eiendommer tilhørende selskaper med 

over 50% kommunalt eierskap, og planer for disse eiendommene. Bystyret ber rådmannen/ 

innkjøpskontoret innføre kontraktstopp på nye langtidsleieavtaler i ikke-kommunal 

eiendomsmasse før denne oversikten er klar og politisk behandlet. Bystyret forventer status 

orienteringer og felles dialog om behov i organisasjonen som ikke blir dekket av 

rådhusprosjektet.» 

                                                      
55 Utbyggings- og Eiendomsavdelingen 
56 Verbal nr. 6 fra økonomiplanen 
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o Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen 

 

Målrettet utvikling av bygningene 
De politiske målene for eiendomsforvaltningen vil etter utvalgets forståelse sjelden kunne 

ivaretas på tilfredsstillende måte gjennom bygningens levetid, uten at det skjer en tilpasning 

av eiendommen til nye krav og endrede forutsetninger. Dette kan også skyldes endringer i 

offentlige krav. 

 

Også her vil målet fra Bodø kommunes økonomiplan om å utvikle og tilpasse kommunens 

eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet og maksimal bruksutnyttelse gjøre seg 

gjeldende. 

 

Mer konkret er det satt opp tiltak i måldokumentet om at det skal utarbeides en analyse og 

plan for framtidig behov for bygningsmasse, basert på areal- og driftskostnadseffektive 

målsettinger. 

 

o Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen 

 

Tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep 
Tilstandsinformasjon og planlegging av tiltak er etter utvalgets mening hovedkomponentene 

i et rasjonelt målrettet system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Det kan 

derfor fremsettes som et kriterium for god eiendomsforvaltning at et slik system er etablert.  

 

Behovet for tilstandsinformasjon vil kunne variere fra kommune til kommune og mellom 

aktørene eier, bruker og forvalter. Generelt kan man imidlertid si at eiendomsforvaltningen 

bør ha informasjon og data vedrørende følgende områder: 

– Eiendoms og bygningsregister med arealer 
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– Kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold til NS 345457 

– Eiendommenes verdi 

– Oversikt over de ulike brukere (leietakeroversikt) 

– Brukerens langsiktige planer for virksomheten og konsekvens for lokaler (input til 

eiendommens strategi for FDVU) 

– Eiendommenes tilstand; teknisk, innemiljø, fysisk tilgjengelighet 

– Forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg 

– Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet 

– Lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndighetene m.m.) 

– Juridisk dokumentasjon vedrørende eiendommene 

– Annen FDVUdokumentasjon . 

 

I verbal nummer 11. fra økonomiplanen til Bodø kommune er Rådmannen bedt om å 

løpende redegjøre for status for formuesbevaring for bygg og anlegg. I bystyresak 

2018/16396 gjøres det rede for FDVU-kontorets målsetninger angående tilstandsanalyse, og 

gjennomføring av dette. 

 

o Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt 

vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen 

 

Godt verdibevarende vedlikehold 
Det er etter utvalgets forståelse logisk at det vil finnes et nivå som tilsvarer et 

kostnadsmessig best tilpasset vedlikehold. Vedlikehold som ligger under dette nivået, vil 

føre til at de totale årskostnadene øker. Opp til dette nivået vil altså et planmessig 

vedlikehold gi lavere kostnader til FDV58 i det lange løp. Dersom vedlikeholdsinnsatsen øker 

vesentlig over det som er kostnadsmessig best tilpasset, vil altså de totale årskostnadene 

øke, selv om redusert skaderisiko gjør at den totale økningen i årskostnader blir noe mindre 

enn økningen i vedlikeholdsinnsats. Det kan likevel, mener utvalget, være god økonomi å 

                                                      
57 Norsk Standard 3454 om livssykluskostnader for bygg 
58 Forvaltning, drift og vedlikehold 
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legge seg på et bedre vedlikeholdsnivå dersom dette gir høyere leieinntekter og/eller mer 

stabile leieforhold som følge av at brukerne er mer tilfredse.  

 

Dersom det ikke betales husleie, kan en vedlikeholdsinnsats ut over det nivået som er 

kostnadsmessig best tilpasset, begrunnes i den økte verdien bygningen får for brukerne, 

eieren eller samfunnet ellers. 

 

Siden de totale vedlikeholdskostnadene etter utvalgets forståelse bare utgjør rundt én 

prosent av bruttobudsjettet for brukervirksomheten, skal det etter utvalgets forståelse 

svært lite til av positive virkninger for brukerne før det er lønnsomt å øke vedlikeholdet ut 

over det som er best mulig for eiendommens årskostnader.  

Teknisk levetid er ikke nødvendigvis i samsvar med bygningens økonomiske levetid, som er 

betinget av hvor egnet bygningen er til bruksformål som det er etterspørsel etter. Utvalget 

mener en velholdt skolebygning (det vil si som er godt innenfor sin tekniske levetid) godt 

kan være tilnærmet verdiløs dersom det er bygget nye og mer funksjonelle skolebygninger 

som dekker behovet for skolelokaler, eller behovet for skolelokalene skulle være bortfalt 

på grunn av befolkningsutviklingen. I slike situasjoner, hvor enhver form for vedlikehold vil 

være ulønnsomt i forhold til en ren kostnadsvurdering, vil enkelte foretrekke å la bygningen 

forfalle. 

 

Lengre levetid for bygninger oppnås blant annet gjennom god design, riktig materialvalg, 

faglig god utførelse og et godt vedlikehold i driftsfasen. For at byggene skal være 

funksjonelle for skiftende brukere over tid og dermed oppnå lang økonomisk levetid, kreves 

det fleksible og tilpasningsdyktige bygg, det vil si bygninger som har kapasitet til å bli brukt 

på ulike måter (generalitet), og som lett kan tilpasses endringsbehov hos eksisterende og 

fremtidige brukere. Disse kravene må primært ivaretas i de ulike fasene av byggeprosessen, 

selv om det også må tas hensyn til dem i forvaltningsfasen ved utvikling av bygningen i form 

av ombygging, påbygg og tilbygg. I forvaltningsfasen vil likevel hovedkriteriet være godt 

vedlikehold. Et godt, verdibevarende vedlikehold vil etter utvalgets forståelse bidra til både 
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samfunnets og eierens mål om ivaretakelse av våre felles ressurser og kapital og bidra til at 

brukernes effektivitet, trivsel og helse blir best mulig ivaretatt. 

 

Dette er uttrykk for et best tilpasset vedlikehold, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet 

vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til de politiske målene for 

eiendomsforvaltningen. 

 

Bodø kommunes har en målsetning fra økonomiplanen om å profesjonalisere driften av 

kommunens bygg. 

 

Dette operasjonaliseres i måldokumentet ved en hel rekke kvalitetshevende tiltak hva 

gjelder drift. Dette går på bedring av system, digitalisering, økt kompetanse og 

gjennomføring av planer. 

 

I verbal nr. 11. fra økonomiplanen til Bodø kommune er Rådmannen bedt om å løpende 

redegjøre for status for formuesbevaring for bygg og anlegg. I bystyresak 2018/16396 gjøres 

det rede for FDVU59-kontorets målsetninger angående verdibevarende vedlikehold, og 

gjennomføring av dette. 

 

o Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av 

bygningsmassen 
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Vedlegg III Kilder 
 

Autoritative kilder 

- Kommuneloven 

- NOU 2004: 22 

- NS 3424 

- NS 3454 

 

Kilder fra Bodø kommune 

- Økonomianalyse Bodø 2018 (Agenda Kaupang) 

- Kommunens hjemmeside 

- Organisasjonskart UE 

- Prosessbeskrivelser 

- FDVU-kontorets årshjul, vedlegg 1 til saksframlegg 2018/16396 

- Prosjektidentifiseringsdokument 

- UE statusrapport 

- Driftssenteret (tjenesteutvikling 2018-20) 

- Tilstandsanalyse, vedlegg 2 til saksframlegg 2018/16396 

- UE Måldokument  

- Beskrivelse av drift, vedlegg 3 til saksframlegg 2018/16396 

- Plan forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2019-2022 

- Status formuesbevaring for bygg og anlegg, saksframlegg 2018/16396 

- Rådmannens forslag til budsjett 2019-2022 

- Vedtak av budsjettforslag med endringer samt verbaler for 2019-2022 

 

Andre kilder 
- Interne husleieordninger som lykkes (Bengt Næsbe, ISBN 978-82-92674-09-3) 

- Rapport fra Multiconsult og PWC (Vedlikehold i kommunesektoren, September 

2008) 

- Hjemmeside DiFi (https://www.difi.no/) 
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