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1.1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget bestilte, 20.6.2018, sak 19/18, en forundersøkelse innenfor området 

vedlikehold av bygningsmasse. Under møtet ble det gitt innspill om at forundersøkelsen bør 

omfatte kommunale boliger, og at den bør belyse om kommunens internkontroll for 

bygninger (trafikklys) også omfatter de kommunale boligene. Basert på forundersøkelsen vil 

kontrollutvalget bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 

Utgangspunktet for forundersøkelsen er risiko- og vesentlighetsvurderingene, som er foretatt 

i Aurskog-Høland kommunes overordnede analyse for perioden 2017 – 2020. I den 

overordnede analysen kommer det fram at kommunen er en stor eiendomsbesitter, med et 

stort antall formålsbygg og boliger. Kommunen har stor geografisk utstrekning og vedlikehold 

av bygningsmassen beskrives som utfordrende (s. 14).   

 

I plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 framkommer det at kontrollutvalget ønsker å se på 

om det er samsvar mellom dokumentert behov og virkelighet. Mulige problemstillinger som 

omtales er om kommunen kartlegger tilstanden til bygg og om tilstandsinformasjonen brukes 

til planlegging av drift og vedlikehold (s. 6).     

 

Hensikten med forundersøkelsen er å undersøke om det foreligger vesentlige svakheter på 

området og om det dermed er grunnlag for å iverksette en forvaltningsrevisjon. Dersom 

forundersøkelsen avdekker vesentlige indikasjoner på manglende måloppnåelse og 

svakheter vil revisjonen anbefale at en forvaltningsrevisjon igangsettes, og prosjektplan 

følger som vedlegg. Forundersøkelsen dokumenteres i et notat.  

 

1.2 Mulige kilder for revisjonskriterier 

Eiendomsutvalgets rapport  NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle, er en sentral 

kilde til revisjonskriterier om kommunal eiendomsforvaltning. Utvalget trekker fram følgende 

kriterier for god kommunal eiendomsforvaltning: 

 

1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen 

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

3. Generelle delkriterier: 

a. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov 

b. Effektiv arealutnyttelse 

c. Godt verdibevarende vedlikehold 

d. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 
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e. Målrettet utvikling av eiendommenes kvaliteter   

f. en hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen 

g. riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter 

4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt. 

 

For å sikre en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektive eiendomsforvaltning må 

kommunene innhente informasjon om eiendommenes og forvaltningens tilstand sett i forhold 

til disse kriteriene. Dette omfatter blant annet informasjon om bygningenes tilstand, 

dokumentasjon knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling av bygg og lovpålagt 

dokumentasjon knyttet til myndighetskrav (HMS-lovgivning m.v) (Eiendomsutvalget 2004, 

38).  

 

1.3 Metode for forundersøkelsen 

Forundersøkelsen bygger på møte med de ansvarlig innen teknisk drift mandag 24. 

september 2018, samt gjennomgang av sentrale dokumenter og statistikk fra SSB. 

Dokumenter som er gjennomgått er blant annet stortingsdokumenter, veiledninger, 

evalueringer og interne styringsdokumenter.  

 

1.4 Risiko og vesentlighet 

 
Høy økonomisk og samfunnsmessig vesentlighet 
Vedlikehold av kommunale bygg har høy økonomisk og samfunnsmessig vesentlighet.  

 

Et godt verdibevarende vedlikehold av eiendomsmassen bidrar til å ivareta felles verdier 

samt at brukernes effektivitet, trivsel og helse. Et økonomisk optimalt vedlikehold gir lavere 

årskostnader på sikt, mens et vedlikehold som ligger under dette nivået, eller vesentlig over, 

vi føre til at de totale årskostnadene øker (Eiendomsutvalget 2004, 39).  

 

Kommunene eier om lag 25 millioner kvadratmeter formålsbygg1. I 2004 beregnet 

eiendomsutvalget formuesverdien av bygningsmassen i kommunesektoren til cirka 300 

milliarder kroner. Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene representerte en årlig 

kostnad på omlag 30 – 40 milliarder kroner (Eiendomsutvalget 2004, 21). 

 
 

                                                 
1
 https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/eiendom_kostra 
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Aurskog-Hølands organisering av eiendomsforvaltningen 
Figur 1 viser Aurskog-Høland kommunes organisering av eiendomsforvaltning per 2018. 
 
Figur 1 organiseringen av Aurskog-Hølands eiendomsforvaltning per 2018 
 
 

 
Kilde: Aurskog-Høland  

 
Ansvaret for drift og vedlikehold av formålsbyggene er i hovedsak lagt til avdelingen 

eiendomsdrift. Kommunen har rammeavtaler med lokale håndverkere innen alle tekniske fag, 

som utfører det meste av det tyngre vedlikeholdet på formålsbygg (Møte 24.9.2018). 

 

Fagansvarlig for boligkontoret har ansvar for å følge opp de kommunale boligene, mens 

håndverkerlaget primært jobber med rehabilitering og vedlikehold av boligene (møte 24. 

september 2018). 
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Aurskog-Hølands  kostnader til eiendomsforvaltning 
Aurskog-Høland har en samlet bygningsmasse på omlag 85 000 m2 (utenom kommunale 

boliger). Dette omfatter blant annet seks skoler, syv barnehager og tre sykehjem (møte 24. 

september 2018).  

 

Figur 2 viser at Aurskog-Høland bruker mindre på eiendomsforvaltning per kvadratmeter, 

sammenlignet med gjennomsnittet i kostragruppe 7, Akershus og landet. 

 
Figur 2 Utviklingen i utgifter til kommunal eiendomsforvaltning i perioden 2008 – 2017 

 

 
 

Kilde: SSBs tabell 07142 og 12045 (2017) 

 
Selv om Aurskog-Høland bruker relativt lite midler på eiendomsforvaltning sammenlignet 

med andre kommuner, har kommunen i perioden 2012 til 2017 økt utgiftene til 

eiendomsforvaltning med 40 prosent, fra 606 til 848 kroner per kvadratmeter. Gapet opp til 

gjennomsnittet i landet og i Akershus er likevel lite endret, fordi de andre kommunene også 

har økt kostnadene i perioden. I 2017 brukte Aurskog-Høland henholdsvis 23 og 26 prosent 

mindre på eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet i Akershus og landet. Aurskog-Høland 

benyttet  848 kroner per kvadratmeter på eiendomsforvaltning i 2017, mot et gjennomsnitt på 

1097 i Akershus og 1134 i landet. 
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På spørsmål om hvorfor Aurskog-Høland kommune bruker forholdsvis lite ressurser på 

eiendomsforvaltning sammenlignet med mange andre kommuner svarte kommunalsjefen for 

drift og kultur at de er usikre på årsaken, men at kommunen er en lavinntektskommune som 

generelt har lave kostnader sammenlignet med andre kommuner (møte 14. september 

2018).  

 
Eiendomsstrategi for formålsbygg 

Østre Romerike revisjonsdistrikt gjennomførte i 2012 en forvaltningsrevisjon av 

eiendomsforvaltningen i Aurskog-Høland. Forvaltningsrevisjonen fant at kommunen i 

hovedsak hadde oversikt over byggenes tilstand, men at den manglet en helhetlig 

eiendomsstrategi (Østre Romerike revisjonsdistrikt 2012). 

 

Aurskog-Høland utarbeidet, som er et resultat av forvaltningsrevisjonen, en eiendomsstrategi 

i 2013. Strategien ble vedtatt i 2016, og resulterte i en hovedplan for utskiftning og utvikling 

2015 – 2022 (møte 24. september 2018).   

 

Eiendomsstrategien er rettet mot vedlikehold av formålsbygg (utvendig vedlikehold), og 

omfatter ikke kommunale boliger. I forbindelse med utarbeidelsen av eiendomsstrategien i 

2013 ble tilstanden til formålsbyggene kartlagt. Leder for eiendomsavdelingen opplyser i 

møtet 24. september 2018 at det er behov for en kartlegging av tilstanden til de kommunale 

boligene.  

 

Aurskog-Høland planlegger en ny kartlegging i 2019, i forbindelse sammenslåing med 

Rømskog kommune. Leder for eiendomsavdelingen trekker frem i møtet 24. september 2018 

at denne kartleggingen etter planen også vil omfatte kommunale boliger. 

 

Kommunen opplyser videre i møtet at eiendomsstrategien følges opp av eier, men at mye av 

vedlikeholdet som gjennomføres ikke er planlagt (reaktivt). Det gjennomføres blant annet 

som følge av pålegg etter tilsyn (HMS, Brannvesenet, Mattilsynet mv.).  

 

Internkontroll med formålsbygg 

Aurskog-Høland benytter forvaltningsverktøyet IK-bygg til å følge opp de kommunale 

formålsbyggene.  Systemet eies av Norsk Kommunalteknisk forening, og er utarbeidet i 

samarbeid med blant annet Direktoratet for Byggkvalitet, Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet. Internkontrollsystemet benyttes av 266 kommuner 

og fylkeskommuner.  

 

IK-bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko i forhold til 

lovpålagte krav om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Enhetsledere (for eksempel rektorer) 

rapporterer månedlig inn data knyttet til sektorspesifikke krav i systemet. Driftsoperatørene 

har som oppgave å lukke avvikene som er meldt inn2.  

 

 

                                                 
2
 https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front 
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Figur 3 illustrerer brukergrensesnittet til systemet. 

 
Figur 3 Brukergrensesnittet til IK-bygg 

 
 
Fargekodene angir om et bygg må følges opp med tiltak eller ikke.  

 
Kommunale boliger   
Aurskog-Høland disponerer omlag 150 kommunale boliger, til sammen 12 000 m2. I 2018 er 

det satt av 3,8 mill. kr til vedlikehold av boligene (møte 24. september 2018). 

 

Ifølge data fra SSB har kommunen 9 boliger per tusen innbygger. Antall boliger per tusen 

innbygger er lavere enn gjennomsnittet i Akershus og i landet, som var 14 og 21 i 2017. I 

2016 og 2017 fikk 63 og 78 prosent av søkerne avslag på kommunal bolig i Aurskog-Høland 

Tilsvarende tall for Akershus og landet var i størrelsesorden 31 – 36 prosent3. 

 

Det har lenge vært en utfordring i Norge at kommunale boliger er dårlig vedlikeholdt og har et 

lite tilfredsstillende fysisk miljø m.v (Dokument nr. 3:8 (2007–2008). NTNU 

Samfunnsforskning finner i en undersøkelse fra 2017 at standarden på boligene er forbedret 

de siste årene, men at mange kommuner fortsatt har et vedlikeholdsetterslep. I rapporten 

kommer det fram at 35 av 37 kommuner, som deltok i undersøkelsen, hadde etterslep på 

vedlikehold av kommunale boliger. Videre manglet 24 av 35 kommuner en strategi for 

vedlikeholdet. Kun 1 av 37 kommuner hadde en faste oppgraderingsturnus, hvor vedlikehold 

ble foretatt etter et gitt antall år. De fleste foretok vedlikehold bare ved behov eller når en 

beboer flyttet ut (NTNU Samfunnsforskning 2017, viii, 21, 73).   

 

En stor andel av beboerne i kommunale boliger tilhører utsatte grupper med stort behov for 

oppfølging av kommunen (Riksrevisjonen 2008, 34). Mange av leietakerne i boligene 

mangler boevne og trenger boveiledning av kommunen for å ikke ødelegge boligene (NTNU 

Samfunnsforskning 2017, 10).  

 

En kartlegging Aurskog-Høland gjennomførte i september 2018 viser at de fleste som leier 

kommunens boliger representerer utsatte grupper i samfunnet. 38 prosent av boligene (56 

                                                 
3
 SSB tabell 12195 
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boliger) leies ut til personer med psykiske helseproblemer og eventuelt rusavhengighet, 

mens 30 prosent av boligene leies ut til flyktninger (44 boliger) (se tabell).   

 
 

Aurskog-Hølands kartlegging av kommunale boliger 7. september 2018 (149 boliger) 

Kategori Antall Andel 

Psykisk helse og rus 56 38 % 

Flyktninger 44 30 % 

Eldre 14 9 % 

Økonomisk/sosialt 
vanskeligstilte 9 6 % 

Psykisk utviklingshemmede 8 5 % 

Fysisk funksjonsnedsettelse 5 3 % 

Mangler kategori 1 1 % 

Ledig 12 8 % 

SUM 149 100 % 
 

Kartlegging bolig - kommunale boliger 07.09.18.  
Tabellen er utarbeidet av revisjonen på bakgrunn av kommunens kartlegging 

 
Aurskog-Høland har ikke utarbeidet en oversikt over tilstanden i de kommunale boligene, 

men leder for eiendomsavdelingen mener tilstanden i boligene er forholdsvis god. 

Håndtverkerlaget i kommunen har god kompetanse om boligmassen i kommunen, men det 

er en svakhet at denne ikke er dokumentert (taus kunnskap) (møte 24. september 2018). 

 

Kommunen har gjennomført mye løpende vedlikehold, men dette er i liten grad dokumentert. 

Leder for eiendomsavdelingen trekker frem at manglende dokumentasjon er en svakheten 

knyttet til forvaltningen av de kommunale boligene. Det er likevel en utfordring at en del av 

boligmassen er fra 1970-tallet. Det kommer også fram at kommunen i liten grad tar ansvar 

for å klippe gresset og forvalte uterommene på de boligtomtene. Det ansvaret ligger hos 

leietakerne (møte 24. september 2018). 

 

Leder for eiendomsavdelingen opplyser at kommunen framover vil selge gamle 

enkeltstående boliger, og heller kjøpe boliger i borrettslag. Slike bygg krever mindre utvendig 

vedlikehold og har mindre arealflate, og dermed billigere å drifte og vedlikeholde (møte 24. 

september 2018). 

 

Aurskog-Høland har ikke en fast oppgraderingsturnus for boligene, men foretar innvendig 

vedlikehold i forbindelse med at beboere flytter ut.  Det blir i liten grad foretatt kontroll eller 

innvendig vedlikehold mens beboere bor i boligen. Det er en utfordring at enkelte beboere 

blir boende svært lenge, og at det dermed ikke blir foretatt nødvendig vedlikehold. 
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Kommunen følger opp og utbedrer de feil og mangler som meldes inn fra leietakerne (Møte 

24.9.2018). 

 

Det er en utfordring at kommunens boliger blir ødelagt grunnet manglende boevne hos 

leietakerne. Kommunalsjefen opplyser at det er NAV og tilhørende hjelpeapparater som har 

ansvar å gi boveiledning til leietakere med liten boevne. Det har tidligere vært uenighet 

mellom eiendomsavdelingen og NAV om hvem som har ansvaret for å dette. 

Eiendomsavdelingen har ikke ressurser til å drive boveiledning. Eiendomsavdelingen har 

utarbeidet en samarbeidsavtale med flyktningstjenesten, hvor det blir gjort rede for deres 

ansvarsoppgaver om knyttet til kommunale boliger for denne gruppen (møte 24.9.2018). 

 
 

1.5 Oppsummering 

Forundersøkelsen viser at Aurskog-Høland har fulgt opp forvaltningsrevisjonen fra 2012 med 

en kartlegging av tilstanden i formålsbyggene og en eiendomsstrategi. Kommunen har også 

implementert et internkontrollsystem for formålsbygg som bidrar til at myndighetskrav knyttet 

til bygningsmassen ivaretas. Kommunen har planer om å gjennomføre en ny kartlegging og i 

forbindelse med kommunesammenslåing med Rømskog i 2019.  

 

Forundersøkelsen viser at er svakheter knyttet til dokumentasjon og oppfølging av de 

kommunale boligene. Aurskog-Høland har ikke utarbeidet en strategi for vedlikeholdet av de 

kommunale boligene, og kommunen har ikke oversikt over den innvendige tilstanden i 

boligene. Kommunen har ikke faste vedlikeholdsintervaller for boligene, men vedlikeholder 

boligene når beboere flytter ut. Det gjennomføres ikke rutinemessig kontroll av boligene. 

 

Det er en utfordring at kommunens boliger blir ødelagt grunnet manglende boevne hos 

leietakere. Dette har sammenheng med at leietagere med svak boevne ikke får tilstrekkelig 

boveiledning av kommunen, og at boligene dermed ødelegges av feil bruk. Manglende 

boveiledning kan føre til stor belastning og slitasje på de kommunale boligene. Kommunen er 

klar over disse svakhetene.  

 

På bakgrunn av forundersøkelsen mener revisjonen at det kan være grunn til å iverksette en 

forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning og vedlikehold av kommunale boliger. En eventuell 

forvaltningsrevisjon bør omfatte boveiledning av leietagere med manglende boevne. Forslag 

til prosjektplan er vedlagt.     
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