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Til 
 

         

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat    
  

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av utleieboliger 

 
Kontrollutvalget i Ås vedtok den 06. november 2018, jf. sak 28/18, å gjennomføre forvaltningsrevisjon 
av utleieboliger.  
 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt 
oppdraget videre til Rokus. 
 
Aktuelt tema for forvaltningsrevisjon av utleieboliger er «kommunenes forvaltning av boligene, 
husleiepriser, belegg og boevne», jf. plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2017-2020 i Ås 
kommune.1   
 
Når det gjelder risikoområde for utleieboliger har revisjonen i overordnet analyse for Ås kommune 
påpekt at det er risiko for feil i boligutleien. Ås kommune har relativt mange utleieboliger. Videre er 
det utfordringer med husleiepriser, utleie/belegg og boevne.  
 
I vesentlighetsvurderingen har revisjonen pekt på at utleie av boliger er et krevende område der det 
lett kan oppstå friksjon.  
 
Av boligsosial handlingsplan for Ås kommune fremgår det at «kommunen jobber seg mot gjengs leie 
på alle kommunale boliger, jf. kommunestyrets vedtak 12.12.2012, handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016.»2 (Se vedlegg 1). Vi forstår det slik at markedsleie som tidligere var i bruk, 
er høyere enn gjengs leie, og at dette kan være en medvirkende årsak til risiko for feil i utleien. 
 
Romerike revisjon IKS har gjennomført en forundersøkelse i Aurskog-Høland kommune om 
vedlikehold av kommunale boliger. En av problemstillingene i undersøkelsen er i hvilken grad får 
leietakere i kommunale boliger tilstrekkelig boveiledning.  
 
Romerike revisjon har i forundersøkelsen konkludert med at «det er en utfordring at kommunens 
boliger blir ødelagt grunnet manglende boevne hos leietakere. Dette har sammenheng med at 
leietakere med svak boevne ikke får tilstrekkelig boveiledning av kommunen, og at boligene dermed 
ødelegges av feil bruk. Manglede boveiledning kan føre til stor belastning og slitasje på de 
kommunale boligene.» (Se vedlegg 2) 
 
 
 

                                                      
1http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/Stryringsdokumenter_FIKS/Aas/plan%20forvaltningsrevisjon%20s%20%20201
7%20-%202020.pdf   
2 https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/351749_3_1-pdf.351749ofa84.pdf  
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Forslag til formål og problemstillinger 
 
Formålet med revisjonen er å se på i hvilken grad forvalter Ås kommune utleieboligene på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Følgende problemstillinger vil bli besvart i undersøkelsen: 
 

1. Drives kommunens forvaltning av utleieboliger i samsvar med god ressursutnyttelse? 
2. I hvilken grad har kommunen oppfylt kommunestyrets vedtak 12.12.2012, om å jobbe mot 

gjengs leie på alle kommunale boliger. 
3. I hvilken grad får leietagere i kommunale boliger tilstrekkelig boveiledning og oppfølging.  

 
 
Problemstilling 1 og 2 ivaretar risikoen for feil i boligutleien. Problemstillingene dekker utfordringer 
ved husleiepriser, utleie og belegg.  
 
Problemstilling 3 ivaretar leietakernes boevne.  
 
 
 
 
 
Lørenskog, 29.11.2018 
 
Samia Esam 
Konsulent 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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