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Vedlikehold av kommunale bygg 2018 - 2022 

 
Saksbehandler: Jens Hansen Saksnr.: 18/02612-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Vedlikeholdsplanen for 2019-2022 godkjennes. 
2. Det anbefales en gradvis opptrapping av vedlikeholdet i tråd med K-sak 45/16 

med et normtall for vedlikehold i 2019 på kr 130 pr. m2, økende til kr 155 pr. 
m2 i 2020. 

3. Muligheten for å følge opp K-sak 45/16, Overordnede målsettinger og strategi 
for vedlikehold av kommunale bygg, avhenger av at det innarbeides 
tilstrekkelig midler i HP 2019-22. 

4. Dersom midlene som innarbeides i HP-2019-22 ikke tilsvarer forutsetningene 
for den fremlagte planen, legges revidert plan frem for hovedutvalg for teknikk 
og miljø i februarmøtet. 

 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Vedlikeholdsplan 2019-22 
Vedlegg 2  - Tilstandsgrad etter tiltak 2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 45/16 
Handlingsprogrammet 2017-2020 vedlegg 3. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann, teknisk sjef, økonomisjef, eiendomssjef 
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Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 
Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg ble  
behandlet i K-sak 45/16 med følgende vedtak:  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2016  

1. Kommunens langsiktige mål er: Det skal gjennomføres verdibevarende 
vedlikehold slik at kommunens bygningsmasse til enhver tid ligger i tilstandsgrad 
1 eller bedre.  

2. Kommunestyret er innforstått med at tilgjengelige ressurser tilsier at enkelte bygg 
ikke vil tilfredsstille tilstandsgrad 1.  

3. Som grunnlag for budsjettarbeidet for 2017 skal lokale normtall for 
vedlikeholdsarbeidet legges til grunn (kr /kvm). Normtallet skal evalueres årlig i 
forbindelse med rullering av vedlikeholdsplanen og budsjettarbeidet, og 
fremkommer som et tydelig parameter i dokumentene.  

 
Basert på rådmannens kjennskap til bygningsmassen, innkomne merknader og 
vernerunder, samt kommunestyrets vedtatte mål, har rådmannen utarbeidet en 
vedlikeholdsplan for 2019. Planen gir en oversikt over identifiserte vedlikeholdsbehov 
med tilhørende forslag til tiltak. Tiltakene er kostnadsberegnet og prioritert utover i 
planperioden. Tiltak og prioriteringer er fremkommet gjennom en faglig vurdering av 
kostnad vs. konsekvens ved utsettelse. Det er lagt til grunn en totalvurdering av byggets 
tilstand.  
 
Vurdering:  
Dersom fremlagte vedlikeholdsplan legges til grunn og følges opp med tilhørende  
budsjettmidler, vil kommunen kunne øke standarden på eiendommene, fra dagens  
standard til et akseptabelt nivå og holde den der. Akseptabel standard defineres som  
et sted mellom tilstandsgrad 1 og 2.  
 
Om en ytterligere opptrapping til 200 – 250 kr/kvm for hele eiendomsmassen er 
nødvendig, vil tiden vise. Skal kommunen klare å holde hele eiendomsmassen i 
tilstandsgrad 1, vil en ytterligere opptrapping fra 155 kr/kvm. være nødvendig etter 2020.  
 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Med bakgrunn i K-sak 45/16 om fremlagte vedlikeholdsplan, anbefaler rådmannen  
følgende nivå og opptrapping for vedlikeholdsarbeidet:  
2019 127 kr/kvm  
2020 155 kr/kvm  
 
Beløpende inkluderer kjøp av varer og tjenester, lønn og sosiale utgifter og utgjør  
totalbudsjettet for ansvar 7200 vedlikehold. Ideelt bør anbefalte normtall legges til grunn i 
arbeidet med handlingsprogram med budsjett for perioden 2019 – 2022. Dette medfører 
imidlertid et behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet med ca. 7 millioner kroner i 2019.  
Vedtatte planramme for HP 2018-2022, jfr. F-sak 38/17, gir ikke rom for dette uten 
betydelige omprioriteringer i budsjettet.  
 
Dersom det viser seg at det ikke er økonomisk grunnlag for dette nivået, vil  
ambisjonsnivået måtte senkes og konkrete tiltak må utgå eller skyves ut i tid. Det  
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forutsettes da at tiltak som ivaretar bygningens eksteriør (klimaskall) og drenering av  
byggegrunnen prioriteres for å unngå omfattende skader på byggene. Innvendig  
tiltak knyttet til innemiljø og innvendig flater, ventilasjon m.m. vil da måtte  
nedprioriteres.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Gjennomføres planen for kommende fire år, vil dette ha en positiv virkning for både  
drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Dagens nivå av akutte skader vil gå ned og  
det vil også ringvirkningene av at «skade volder mer skade». Omfanget av 
«brannslukking» tiltak blir færre og dermed minskes drift- og vedlikeholdsomkostninger i 
de enkelte oppdrag. Kommunen klarer med andre ord å være mer i forkant med 
vedlikeholdet. Dette vil få positive virkninger for både bruker og forvalter i form av mer 
forutsigbarhet i planleggingen og færre uønskede episoder og klagesaker. 
 
 
 


