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FORVALTNINGSREVISJON AV UTLEIEBOLIGER – PROSJEKTPLAN  
 
1.  Bestilling – formål og problemstillinger 
Ås kommunes kontrollutvalg vedtok 6.11.2018 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Utleieboliger.  
 
Formålet med revisjonen er å se på i hvilken grad Ås kommune forvalter utleieboliger på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Kontrollutvalget vedtok tre problemstillinger:  
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." 
 
2.  Foreløpig analyse 

 
Eiendomsforvaltning er et eget fagområde. Foruten lover og forskrifter, finnes en rekke 
standarder som presiserer hvordan begreper skal forstås1. Prosjektplanen gir en ramme for 
hvordan kontrollutvalgets bestilling kan besvares. 
 
Problemstilling nr. 1. Revisjonen tolker problemstillingen til å omfatte områdene drift og 
forvaltning. God ressursutnyttelse handler om hvorvidt ressursene utnyttes slik at de gir best 
mulige tjenester. Sammenlikninger vha. SSBs Kostra-statistikk, andre kommuner og evt. 
alternative løsninger, kan være aktuelle tilnærminger. 
 
Drift kan forstås som oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygningen skal fungere 
som planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Sentrale driftsområder:  

• Løpende drift. 
• Renhold. 
• Energi. 
• Vann og avløp. 
• Avfallshåndtering. 

                                                 
1   Ref. f.eks. ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning – fasilitetsstyring, utarbeidet av Norges bygg og 
eiendomsforening, Multiconsult og NTNU. 
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• Utendørsarbeider (måking, gartnerarbeid). 
 
Forvaltning kan forstås som en mer overordnet funksjon som omfatter planlegging, ledelse og 
organisering innenfor økonomiske og juridiske områder som: 

• Erverv og avhending. 
• Leietakeradministrasjon. 
• Ansvarsforhold. 
• Skatter og avgifter. 
• Forsikringsavtaler. 
• Lover og forskrifter. 
• Økonomisk forvaltning. 
• Administrativt ansvar. 
• Arealdisponering. 
• HMS. 

 
Problemstilling 2 har fokus på leiepriser ift. begrepet "gjengs leie". Boligsosial handlingsplan 
bruker begrepet som et uttrykk for "gjennomsnittet av leien i alle løpende leieforhold som 
gjelder for lignende husrom på lignende vilkår". Sentrale spørsmål: 

• Hvordan har utviklingen mot gjengs leie vært etter kommunestyrets vedtak i 2012? 
• Er kommunen i mål med dette? 
• Hvordan er dette rapportert? 
• Hva har konsekvensene av dette vært ift. leietakeres situasjon og kommunens 

økonomi?  
 

Problemstilling nr. 3 skal ha fokus på boveiledning og oppfølging. Revisjonen tolker dette 
som tiltak rettet mot personer som har et hjelpebehov, og ikke enhver som leier kommunal 
bolig. 
Oppfølgingen av Ås kommunes boligsosiale handlingsplan, vil være et sentralt tema for å 
belyse denne problemstillingen. Planen viser bl.a. til at Helse- og sosialetaten, med 
underliggende enheter og NAV kontoret, har ansvaret for å følge opp leietakers eventuelle 
tjenestebehov, som f.eks. økonomisk hjelp, medisinsk oppfølging, sosiale behov, bo-trening, m.m. 
Ved behov etableres et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid (Helse og sosialetaten, NAV, 
Eiendomsavdelingen, andre instanser).  
 
3.  Kriterier 
 
Revisjonskriterier vil i hovedsak bli hentet fra: 

• Lov om husleieavtaler. 
• Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. 
• Lov om sosiale tjenester i NAV. 
• Norsk Standard for fagområdet  
• Kommunens handlingsprogrammer og årsmeldinger 
• Boligsosial handlingsplan for Ås kommune 2015-2019. 
• Kostra-statistikk fra SSB. 

 
4.  Gjennomføring 
 
Etter at prosjektplanen er godkjent av kontrollutvalget, vil revisjonen sende brev til 
rådmannen der vi ber om et oppstartsmøte og om å få oppgitt en kontaktperson i kommunen. 
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Fra revisjonens side vil hovedfokus på oppstartsmøtet være å få innspill til prosjektet ift. 
faglige forhold, relevante kriterier, metode for datainnhenting og å avklare fremdrift. 
Innhenting av data planlegges til perioden februar - april 2019. Rapporten ferdigstilles innen 
utløpet av juni måned 2019. 
 
/s/ 
Bjørn Tore Nedregård 
Prosjektleder         
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