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Vaktmesteordningen i As kommune
Oppnevning og mandat
I forbindelse med beh ndling av sak 109/2013 i Hovedutvalg for teknikk og miljo (HTM) 7.
november 2013 «Vaktrnester- Driftspersonell - Utfordringer i dag», fattet HTM etter forslag
fra Bjørn Leivestad (H) enstemmig slikt vedtak som alternativ til Rådmannens innstilling:

Det nedsettes et ad hoc-utvalg med representanter for HTM og eiendomsavdelingen
som innen 1. juni 2014 skal vurdere fremtidig vaktmesterordning ved skoler, barnehager og andre kommunale bygg med sikte på å optimalisere det daglige vedlikeholdet.
Ad hoc-utvalget skal bestå av 5 medlemmer, hvorav tre politikere og to fra eiendomsavdelingen - en fra drift og en fra administrasjonen. HTM velger Bjorn Leivestad,
Anton Bachke og Odd Rønningen til å sitte i utvalget.
Utvalget er nedsatt i samsvar med bestemmelsene i Ås kommunes reglement,

7.10 Ad hocutvalg
7.10.1 Oppgaver og ansvar
Ad hocutvalg kan oppnevnes for enkeltstående utredningsoppgaver. Ad hocutvalg
skal gis et mandat og en tidsramme for sitt arbeid. Når oppdraget som er gitt i mandatet er fullført, oppløses ad hocutvalget. Det organ som har oppnevnt et ad hocutvalg, eller kommunestyret, kan når som helst oppløse ad hocutvalget.
Rådmannen oppnevnte eiendomssjef Roy Sypriansen og driftsleder Vidar Sørensen som
medlemmer av utvalget.
Ad hoc-utvalget konstituerte seg møte 10. desember 2013 og Bjørn Leivestad ble valgt til å
lede utvalget. Eiendomssjef Roy Sypriansen har fungert som utvalgets møtereferent.
Utvalget har avholdt 8 møter og befaringer, og møtt et utvalg brukere og ansatte i tjenestene for å danne seg et riktigst mulig inntrykk av tjenestenes omfang og kvalitet. Utvalget har
vært representert i tre møter med skolene om ansvarsdelingen mellom bruker og drift. Utvalget har møtt åpenhet og samarbeidsvilje alle steder.
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Tilbakeblikk
Ås kommune hadde frem til slutten av 1990-tallet en tradisjonell vaktmesterordning
til skoler, idrettshaller,

knyttet

rådhus og sykehjem. Ulike forhold, ikke minst behovet for tjenester

knyttet til barnehager og andre kommunale bygg, førte til at man valgte å samle vaktmestertjenesten i ett fagmiljø som skulle betjene kommunens bygningsmasse. Bygningenes tekniske anlegg for eksempel til oppvarming og ventilasjon, ble stadig mer sofistikerte, og krevde
høyere kompetanse.

Sted

Antall vaktmestere
/årsverk

Brønnerud skole

1

Åsgård skole

Antallet vaktmestre i 2002

Kommentar
(kilde ansatte i Eiendomsavd).

Ås Rådhus

1
2

Ås- og Nordbyhallen

4

Ås ungdomsskole
Kroer skole

2
1
0,5

Åslund sykehjem og Moertunet

3

Solberg skole

1

Rustad skole

Nordby skole

1

Nordbytun ungdomsskole

1
1
18,5

Felles bhg er Ås sentrum

Sum

Dagtid
Dagtid
Dag og kveldstid
Dag og kveldstid
Dagtid
Dagtid
Dagtid
Dag og kveldstid
Dagtid
Dagtid
Dagtid
Dagtid

Det var ingen vaktmestertjenester knyttet til kommunens øvrige barnehager eller andre kommunale
bygg. I tillegg til vaktmestrene hadde kommunens vedlikeholdsavdeling 4 årsverk.
Rådmannen skriver i HTM-sak 109/13: «På slutten av 1990 tallet ble vaktmesterne ansatt

ved teknisk etat og fra 2002 ble driften også sentralisert samtidig som den ble utvidet til
gjelde alle bygg. Vaktmesterne fikk tittel driftspersonell. Sentralisering av vaktmesterrollen
(driftstjenester) har medført en vesentlig reduksjon i ressursbruken for Ås kommune. Det er
færre personer tilknyttet tjenesten og det er langt flere og mer kompliserte bygninger som nå
har slik tjeneste.»

Store verdier til forvaltning
Ås kommunes bygningsportefølje uten boliger utgjør ca 100.000m2• Hvis man gjør noen enkle illustrerende beregninger med det utgangspunktet at en bygning «lever» i 40 år i snitt ville denne bygningsporteføljen koste 3,6 milliarder kroner å erstatte. Det betyr ar det hvert år må investeres ca 90
millioner kroner i nybygg/rehabilitering/oppgradering for å opprettholde realverdien i eiendommene.
Forutsetningene er at man også bruker penger på et jevnlig bygningsvedlikehold som sikrer at bygningene med sine tekniske installasjoner holdes vedlike og i funksjon gjennom bygningenes levetid.
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Et fornuftig normtall for vedlikehold av f.eks. skolebygg er kr 200/m 2• Vedlikeholdet gir da en årlig
kostnad kr 20 millioner kroner.
Et driftsbudsjett på 20 millioner tar imidlertid ikke høyde for åta igjen det etterslepet som allerede
er opparbeidet i kommunens bygningsmasse. Hvor stort dette etterslepet er, kan være svært usikkert, men et etterslep på 130 millioner kroner vil koste kommunen ca 15 millioner kroner pr. år i10
år å ta igjen.
Tallene i regneeksempelet over er ikke på noen måte nøyaktige beregninger, men burde illustrere at
vi snakker om mange penger og store verdier. Med i regnestykket må man i tillegg ta med den ekspansjonen kommunen står foran med nye investeringsbehov, i årene som kommer.

Utfordringer - en analyse
For å optimalisere det daglige vedlikeholdet trengs det en betydelig økning i bevilgede midler til bruk
på Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV).
Det er tatt utgangspunkt i Asker kommunes tjenesteanalyse for 2012 som sammenligner egen ressursbruk med resten av landet. I analysen benyttes bl.a. nøkkeltallet Ressursertil eiendomsforvalt-

ning pr innbygger. Ifølge analysen ligger landsgjennomsnittet på kr 4.049 pr innbygger for 2012. I Ås
kommune var det ved utgangen av 2012,- 17.568 innbyggere. Legges dette til grunn burde kommunens FDV-budsjett vært på kr 71 mill. Til sammenligning var kommunens FDV-budsjett for 2013 på 57
millioner kroner. og for 2014 61 millioner kroner.
Selv om nøkkeltallet ikke er helt nøyaktig, viser det at Ås kommune ligger betydelig under landsgjennomsnittet for ressurser til eiendomsvirksomheten.
Utfor-

Ansvar i dag

for-

Nok ressurser i

Antatt økt

Årsverk og

Materia-

Sum (kr.

dag

behov

kroner(kr

ler (kr.

mill.)

mill.)

mill)

dring
Planlagt ved Ii-

JA

Eiendom

Nei

Ja

3-4 (2)

6-8

8-10

JA

Eiendom

Nei

Ja

2-3 (1,5)

3-4

4,5 -5,5

Ja

Eiendom

Nei

Ja

2 (1)

1-2

2-3

JA

Eiendom

Nei

Ja

2- 3 nsatte
+ evt. nnleie
4-6 (6,5)

10

4-8

1-2

kehold
Lpende
vedlikehold
(inkl akutte
forhold)
Drift
Sum økning DV
Vedlikeholds-

14,5-18,5

etterslepet
«Mellom to

Ja

Ingen

Nei

Ja

(2-4)

16, (over
en tiårs
periode.)

3-6

stoler»

Tabellen viser ressursbehovet slik Eiendomsavdelingen vurderer det. Utvalget har ikke behandlet dette i detalj
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Huseierrollen
Ås kommune har valgt en driftsmodell der kommunens eiendomsavdeling langt på vei definerer seg
som «vert og utleier» av kommunens bygg. Brukerne blir «leietakere». Det produktet eiendomsavdelingen leverer, er imidlertid en slags hybrid, og omfatter flere og andre tjenester enn det man normalt får med i husleien. Det blir lett usikkerhet og tvil hvis man ikke grundig har definert hva som
inngår, og hva som ikke inngår i de tjenestene «huseier» forutsettes å levere, og hva «leietakeren»
selv må stå for.
Gjennom samtaler både med driftspersonell og brukere får utvalget bekreftet at det er i disse skjeringspunktene de fleste utfordringene finnes.
Manglende avklaring av rollene er påpekt av Follo Distriktsrevisjons rapport om eiendomsdriften.
Eiendomsavdelingen har startet et arbeid med å avklare roller og oppgaver mellom brukerne og
driftsavdelingen. Utvalget har deltatt i møter mellom eiendomsavdelingen og brukerne (skoler) der
dette har vært behandlet. Selv om avklarte roller ikke gir flere ressurser til tjenestene, vil man unngå
usikkerhet og gale forventninger.

Også i leide bygg
Driftsavdelingen har også deler av driftsansvaret i lokaler kommunen leier. Inngåtte leieavtaler varierer, og etter det avdelingen opplyser, gir flere avtaler kommunen som leietaker betydelig drifts- og
vedlikeholdsoppgaver. Utvalget har ikke gått nærmere inn i disse avtalene.

Utleide bygg
Kommunen tar sitt eieransvar for de byggene som er leid ut til andre. Det gjelder både formålsbygg
og boliger. Mange av utleieobjektene er forbeholdt leietakere som av ulike årsaker ikke kan forventes
åta ansvar for vedlikeholdet selv, og som er avhengige av tjenester fra driftsavdelingen når behov
oppstår. Rene vaktmestertjenester er ikke ment å omfatte utleieboliger. Beboere med slike behov
må søke bistand fra kommunens hjemmetjenester.

Oppdragshåndtering
Driftsavdelingen er i stor grad avhengig av at brukerne melder inn feil og mangler siden driftspersonalet ikke nødvendigvis har sin daglige gang i bygningene, men er der etter behov. I dag meldes oppdragene inn i egen mail boks der formannen så tar ut oppdragene til fordeling. Når oppdraget er
utført får formannen dem innrapportert som «utkvittert». Deretter slettes mailen, mens dokumentasjonen arkiveres i tre måneder.
Dette systemet har klare svakheter og krever mange manuelle grep. Eiendomsavdelingen er i ferd
med å kjøpe inn et nytt FDV-system som vil overta for dagens manuelle rutiner.
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Skolevaktmester mer enn eiendomsdrift
Samtaler med ledelsen ved flere av skolene og med vaktmestre som har arbeidet i den tidligere
organisasjonen, viser at vaktmestrenes arbeidsoppgaver gikk langt ut over driften av bygningene. Det
er trolig riktig å si at eiendomsdriften opptok en liten del av vektmesterhverdagen. Blant eleoppgavene som i dag synes å falle mellom stolene, er en rekke servicefunksjoner som intern og ekstern
budtjeneste, vedlikehold og reparasjoner av løsøre og inventar, ommøbleringer i forbindelse med
endringer i bruk av lokaler og ulike arrangementer i skolelokalene. Vaktmestrene ble også ofte involvert i det pedagogiske arbeidet, både som vikarer i enkelte timer i fag som forming, eller de tok ansvar for en eller flere elever som hadde problemer med å tilpasse seg regulere undervisningssituasjoner.
Arbeidsoppgavene nevnt over, er ikke å finne i vaktmesternes stillingsinstruks der formålet er beskrevet i pkt. 2:
2.1: Sikre at det blir ført nødvendig tilsyn med kommunens bygninger
2.2: Sørge for en mest mulig rasjonell drift av eiendommenes tekniske anlegg som varme-,
ventilasjons- saniteranlegg og overvkningsanlegg som brannvarslingsanlegg og innbruddsalarmer og andre tekniske installasjoner
Rett nok finnes i beskrivelsen av ansvars- og arbeidsområder et punkt som indikerer ansvar også for
løsøre, men som man vil se, er ansvaret betinget av at det er ledig tid.
3.9: Vaktmester skal på eget initiativ vurdere skader, både på inventar, utstyr og anlegg, samt
utføre småreparasjoner og akutt vedlikeholdsarbeid dersom budsjettmidler og arbeidstid tillater. For å utføre slikt arbeid skal vaktmesteren utstyres med nødvendig redskap
Da skolene avga ressurser til sentral eiendomsdrift, var det forutsatt at det skulle reserveres en viss
«servicetid» knyttet til den enkelte skole. I denne tiden skulle vaktmesterne bistå skolen med de
forefallende oppgavene som ikke inngår i bygningsdriften. Denne servicetiden er i dag forsvunnet.
Med de personellressursene eiendomsavdelingen disponerer, er det ikke rom for disse tjenestene.
Oppgavene er imidlertid ikke blitt borte. Med økende elevtall og stadig trangere rammer må disse
oppgavene løses av ansatte som avgjort ikke har reparasjoner og møbelmontasje i sin stillingsbeskrivelse. Utvalget synes ikke disse oppgavene løses godt eller økonomisk fornuftig i dag.
Oppgaver knyttet til vedlikehold og ettersyn av møbler, inventar og undervisningsmidler øker også
med tiden. Arbeidet kan ha lite omfang når skolen er ny og inventaret nytt, men øker raskt med
stigende alder.
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Suksessområdene
Utvalgets befaringer har vist at driftsavdelingen har klart på en god måte å skape orden og system i
den tekniske eiendomsdriften. Det var gjennomgående mønstergyldig orden, ryddighet og renhold i
tekniske rom der utvalget var på besøk. Slike rom har ellers lett for bli tatt i bruk til lagring av mbler og utstyr. Slik bruk er gjerne både til hinder for effektiv og riktig drift, og kan lett utgjøre en risiko
både for brann og personskade.
Offentlige krav til dokumentasjon innen flere felt som brann- og el-sikkerhet, tiltak mot legionellasmitte, innemiljokvalitet osv. har endret seg betydelig de seneste årene, og utviklingen vil mest trolig
fortsette.
Innføringen av Sentral Driftskontroll (SD) gir muligheter til å gjøre mye av arbeidet fra skrivebordet i
eiendomsavdelingen. Det er viktig at kommunen påser at anlegget oppgraderes ved behov slik at
man får full nytte og glede av investeringene.

Spesialoppgaver
Kommunens to badeanlegg krever spesiell kompetanse. Driftsavdelingen har i dag gitt ansvaret til to
ansatte som tar seg av driften av vannbehandlingsanleggene.

Fornøyde brukere
I samtaler med skolenes rektorer og inspektører er det gjennomgående stor tilfredshet med driftsavdelingens virksomhet. De aller fleste feil eller mangler som meldes inn til driftsavdelingen, blir tatt
hånd om innen kort tid. Akuttoppdrag som vannlekkasjer o.l. blir alltid raskt behandlet. Det er de
større oppgavene som krever større ressurser, som gjerne trekker ut i tid. Oppussingsprosjekter må
naturlig nok vente i kø til de kan nå opp på prioriteringslisten.

Ordningen i helse- og sosialsektoren
Driftsavdelingen har ansvaret for drift også av sykehjem og andre institusjoner i helse- og sosialsektoren, men sektoren har også ansatt egne driftsfolk. Deres arbeidsoppgaver er i første rekke knyttet til
virksomhetsdriften, men de tar også hånd om en del funksjoner som er mer bygningsrelatert. Denne
driftsenheten har tre årsverk men benytter i tillegg personer i arbeidstrening i regi av NAV.

Skille mellom drift og vedlikeholdsavdelingene
Ås har valgt en modell der driftsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen er adskilt, men under samme
paraply. Denne ordningen er man godt fornøyd med. Driftsavdelingen utfører betydelig arbeid som
kan kalles vedlikehold, men de større og mer tidkrevende oppgavene henvises til vedlikeholdsavdelingen. Vedlikeholdsmannskapet (6 årsverk) kan konsentrere seg om å gjennomføre sine oppgaver
uten å bli forstyrret med akuttoppdrag som driftsavdelingen tar hånd om. Felles ledelse gjør det
likevel mulig å trekke veksler på hverandre hvis det skulle oppstå prekære situasjoner. Ved manglende kapasitet i vedlikeholdsavdelingen øker oppgavene for driftsavdelingen ved at flere oppdrag går
fra «planlagt vedlikehold» til «akuttoppdrag».
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Utfordringene
De utfordringene innbyggere og kommunepolitikerne i første rekke har påpekt er forfallet. I første
rekke representert ved de små, synlige skadene og feilene som oppstår, og som ikke blir tatt hånd
om umiddelbart. Det er for å løse disse oppgavene man har stilt spørsmål om vi trenger den «gamle»
vaktmestertjenesten der en (eller to) faste personer har sin daglige gang i lokalene. Det er mange
småreparasjoner som kan tas på sparket av en vaktmester som alltid går med litt verktøy i lommen.
Tradisjonelt hadde vaktmesteren et slags «eierforhold» til bygget sitt. Det var en æressak å holde
ting i orden, og han - for det var nesten alltid en han - slo «nådeløst» ned på skadeverk og røff behandling både av hus og inventar.
Gjennomgangen av oppgavefordelingen mellom skolene og eiendomsavdelingen har med all ønskelig
tydelighet vist at man er gjennomgående fornøyd med bygningsdriften slik den i dag fremstår. Det er
derfor fristende %friskmelde driftssituasjonen. Der brukerne (skolene spesielt) gir uttrykk for misnøye og frustrasjon er på vedlikeholdssiden og når det gjelder daglig virksomhetsdrift.

Bygningsvedlikehold
Brukerne synes det er for lite oppussing. De savner muligheter for noe hyppigere å få malt og oppgradert rom som er nedslitte. I tillegg kommer utvendig vedlikehold.

Utstyr og inventar
Brukerne savner folk som kan holde inventar og utstyr i orden. Dette var tidligere en vesentlig del av
vaktmesteransvaret. Den servicetiden den enkelte skole fikk løfte om ved nyordningen i 2002, ble
primært brukt til slikt vedlikehold av maskiner, inventar og løsøre. Dette arbeidet er ikke forsvunnet,
men må i dag utføres av andre. I skolene betyr det at oppgavene må tas av rektor, inspektør eller
lærer. Ved nykjop kjpes gjerne montasje med, men spesielt for de små skolene har det priskonsekvenser.

Forefallende arbeidsoppgaver
Vaktmestrene ble ofte benyttet som postbud, til å hente og bringe ting og til andre forefallende
oppgaver. Dette arbeidet må i dag utføre av andre.
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Dagens bemanning og oppgavene
Siden oversikten på side 2 (2002) har kommunen bygget en ny skole, et nytt sykehjem. I tillegg er alle
bygg som tidligere ikke hadde vaktmestertjenester
ter. Driftsavdelingen

lagt inn under driftsavdelingen

med ulike tjenes-

er bemannet med 10,5 årsverk inkludert SD. Kommunen har beviselig spart

betydelige beløp med ordningen fra 2002.
Skoler

Helse- og sosialinstitusjoner

Bronnerud skole

Moer sykehjem

Kroer skole

Moertunet

Nordby skole

Tunveien 1

Rustad skole

Dr. Sodringsvei 8 0g 10

Solberg skole

Bjornebekk asylmottak

Åsgård skole

Kajaveien 43-45

Sjskogen

Ljungbyveien 17

skole

(Tunveien 3-7)

Ås ungdomsskole

Solfallsveien 27 B

Nordbytun ungdomsskole

Granheimtunet

Barnehager

Fjellveien 6

Frydenhaug barnehage

Administrasjon

Rustadskogen barnehage

Rådhuset, Skoleveien 1

Sagalund barnehage

Skoleveien 3

Søråsteigen barnehage

Bjornebekk (flere bygg)

Togrenda barnehage

Moerveien 10 (leide lokaler)

Vinterbro

Heia sykehjem (asylmottak)

barnehage

Solbergtunet

barnehage

Rådhusplassen 29 (leide lokaler)

Idrett og kultur

Moerveien 5 (leide lokaler)

Ås stadion, klubbhus

Skoleveien 4 (leide lokaler)

Nordby stadion, klubbhus

Utleide lokaler

Åshallen

11 formålsbygg

Nordbyhallen

123 boligadresser

Midtgard
Ås kulturhus
Nordre Stuene

Kommunens driftsansvar varierer i ulike bygg, men helt eller delvis har man driftsansvaret

i mer enn

175 ulike objekter.
Ås kommunes samlede kostnader til forvaltning,
kr 200/mt lavere enn sammenlignbare
Fra 2012 overtok driftsavdelingen

drift og vedlikehold

kommuner, og ca kr 250/m

(FDV) synes å ligge svært lavt, ca
lavere enn det KS anbefaler.

drift og vedlikehold av utearealer (også under bakken) fra kommu-

nalteknisk avdeling (ledninger, kummer m.v.)
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Sårbarhet
Den relativt lille driftsavdelingen er sårbar for sykdom og annet fravær. Spesielt synes det å gjelde
den sentrale driftskontrollen (SD), der to personer betjener alle kommunens bygg, men også den
øvrige driftsenheten bør styrkes for å kunne ta tak i feil og mangler før de blir store og krevende.
Den sentrale driftskontrollen spesielt stiller krav til relativt høy kompetanse og inngående kjennskap
til de bygningene som inngår i ordningen. Når bare to personer har nødvendige kvalifikasjoner til å
styre bl.a. varme og ventilasjon i kommunens skoler og andre viktige bygg, kan det lett oppstå kinkige
situasjoner.

Offentlige anskaffelser
Driftsavdelingen er ikke bemannet for å utføre alle oppgaver selv, og på mange områder kreves det
autorisasjon for å utføre oppgavene. Det betyr at tjenester må kjøpes. Ved større oppdrag må det
produseres tilbudsgrunnlag og oppdragene må annonseres. Tilbudene må gjennomgås og vurderes
og kontrakter inngås. Dette krever kompetanse som avdelingen ikke har.
På noen områder er det naturlig og fornuftig å inngå rammeavtaler slik at man kan benytte faste
håndverksleverandører uten tidkrevende tilbudsinnhentinger, men å inngå gode avtaler er også tidog kompetansekrevende.
Oppdragsmengden vil naturlig nok være ujevnt fordelt, og kommunen må ikke være bemannet utover et fornuftig basisnivå. Ved behov bør man i stor grad kjøpe drifts- og vedlikeholdstjenester.
Manglende kapasitet til å gjennomføre anskaffelser fører imidlertid lett til at vedlikeholdsoppdrag
ikke lar seg utføre innenfor budsjettåret med den følge at vedlikeholdsmidler står ubrukt når regnskapsåret avsluttes.
Skal vedlikeholdsetterslepet tas igjen er imidlertid behovet stort både i drifts- og vedlikeholdsavdelingen.
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Utvalgets konklusjon
Organisering av driftsoperatørene (vaktmestrene) i en sentral fagenhet er etter utvalgets mening
riktig. Bygningsdriften er blitt for komplisert og kompetansekrevende, og den tidligere modellen med
driftspersonalet ved hver skole er for sårbar og usikker. Driftsoperatørene trenger et fagmiljø der de
kan trekke veksler på ulik kompetanse og erfaring. Mange oppgaver krever også flere personer, ikke
minst av sikkerhetshensyn.
Utvalget ser behovet for hyppigere tilstedeværelse, spesielt ved skolene og på steder der bruksslitasjen er stor. Dette behovet mener utvalget må løses i første rekke med tilstrekkelig bemanning i
driftsavdelingen. Med økt bemanning bør slike bygg få hyppigere kontroller med tid til å utføre småreparasjoner. Slik kan man unngå at små ting blir neglisjert og får bli store.
Ved flere virksomheter er det behov for internt driftspersonale for å ivareta oppgaver som ikke hører
inn under eiendomsdriften. Det gjelder for eksempel vedlikehold av inventar, maskiner og løsøre og
en rekke forefallende oppgaver som vaktmestrene tradisjonelt hadde ansvaret for. Utvalget mener at
det utvilsomt er behov for ressurser også i denne sektoren, men vil fraråde at rollene blandes. For
skolene kan dette behovet dekkes ved at det ved enkeltskoler eller ved skoler i samarbeid, ansettes
driftspersonale som styres av skolen eller skolene sammen. Dagens ordning der mye av dette arbeidet utføres av pedagogisk personale, finner utvalget lite fornuftig. Utvalget ser for seg en modell som
ligner den man har i helse- og sosialsektoren, men organiseringen bør være opp til etatene. {Se side
7). Driftspersonalet vil kunne være en viktig oppdragsformidler til den sentrale driftsavdelingen i
eiendomsavdelingen. (Vedlegg 1: Mal for ansvarfordeling mellom bruker og eiendom.)
Som nevnt er den sentrale driftskontrollen svært sårbar med bare to ansatte. Utvalget mener at
styrking av SD-enheten må få høy prioritet.
Etterslepet i vedlikehold er betydelig. Utvalget peker på at det må tilføres betydelige ressurser for å
ta igjen det som må hentes inn. Deler av etterslepet kan hentes inn ved å erstatte gamle, slitte bygg
med nye. Hvis man ved nybygging satser på kvalitet og ikke glemmer at også nye bygg trenger forsvarlige FDV-midler, kan man hente inn mye av etterslepet. Det øvrige må man hente inn med økt
vedlikeholdsinnsats enten i egen regi eller ved kjøp av byggtjenester. Kjøp av tjenester krever også
kompetanse til innkjop og kontraktsinng@elser.
Bygninger har begrenset levetid. Selv om man kan bygge med solide bærekonstruksjoner og slitesterke overflater må bygningene ha en dynamikk for å kunne tilfredsstille bruksbehovet. All erfaring
tilsier at bruken og behovet endrer seg. Utvalget mener det er fornuftig å regne med at bygningens
«levetid» vil være ca 40 år. De tekniske installasjonene i bygningen (ventilasjon, varme o.l.) varer
trolig halve levetiden. Levetidsbetraktningene forutsetter at drift og vedlikehold er på riktig nivå
gjennom livslopet.
Utvalget har nok berørt mange forhold som man kan si er på siden av mandatet, men vi har sett at
alle disse forholdene er deler av et samspill. Man kan vanskelig se vaktmesterrollen frikoblet fra alt
det andre.

Vaktmesterordningen
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Sammenfatning/forslag
Et verdibevarende vedlikehold krever betydelig større ressurser enn dagens bevilgninger. En kommer
ikke utenom en betydelig økning i bevilgninger til eiendomsdriften.
Dagens organisering med driftsoperatørene samlet i eiendomsavdelingen synes fornuftig og rasjonell. For bedre åta vare på verdiene i kommunens bygninger og redusere sårbarheten mener utvalget at driftsavdelingen må styrkes. Utvalget foreslår at følgende tiltak innarbeides i økonomi- og
handlingsplanen:
1.

Den sentrale driftskontrollen styrkes.

2.

Driftsavdelingen styrkes for å kunne øke sitt nærvær spesielt ved skolene og bedre ivareta
det forebyggende vedlikeholdet.

3. Skolene settes i stand til %ansette eget driftspersonell som kan ivareta maskiner, inventar og
løsøre og de serviceoppgavene skolene har behov for å få dekket.
4.

Kommunens kompetanse og kapasitet som innkjøper og avtalepartner ved offentlige anskaffelser og inngåelse av rammeavtaler styrkes.

Ås, den 20. mai 2014

Ada &editAnton Bachke
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Vedlegg:
1: Mal for ansvarsfordeling mellom bruker og eiendomsavdelingen
2: Stillingsbeskrivelse for «Drift byggteknisk»
3: Stillingsbeskrivelse for «Driftspersonell Sentral Driftskontroll»
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Vedlegg 1
DRIFTS- OG VED KEHOLDSUTGIFTER
Avtale mellom:
Eiendomsavdelingen

og

xxx skole
Gjelder følgende eiendom (adresse /gnr og bnr):

DRIFT
Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomforingen
kostnadene for disse tjenestene skal fordeles

av driftsoppgavene

og

mellom eiendomsavdelingen

og

bruker (skolen). Oversikten er retningsgivende og ikke uttømmende.
Det er definert to typer driftsutgifter:
1:

Driftsutgifter

knyttet til løpende drift av bygningen og faste tekniske

anlegg. Eiendomsavdelingen
driftsoppgavene,

har ansvaret for gjennomføringen

enten med eget driftspersonale

av

eller gjennom ser-

viceavtaler. Kostnadene dekkes av eiendomsavdelingen

og vil bestå

av en andel av kostnader til driftspersonale og serviceavtaler, i tillegg
til utstyrs- og materialkostnader.
2:

Driftsutgifter knyttet til virksomheten i brukers (skolens) egne lokaler.
Bruker har ansvar for gjennomføring og kostnader.

Andre forutsetninger:
•

Driftstider tekniske installasjoner

•

Minimums- og maksimumstemperaturer

Vaktmesterordningen

i Ås kommune

sommer/vinter

Side 13

Andre

DRIFT

Eiendom

har

Bruker (skole)

ansvar

SERVICEOG DRIFT
VVS - TEKNISKE ANLEGG

Installasjon av vannmåler.

X

Vannforbruk

X

Fyranlegg, oljetanker etc.

X

Start /Stopp vannbåren varme,serviceradiatorer etc

X

Gass og trykkluft for drift av byggets tekn. anlegg

X

Gass og trykkluft, alt som skyldes brukerbehov

X

Kjøling som skyldes brukerbehov,

X

EDB-anlegg, kjøle-/fryserom (Alt unntatt komfort)
Ventilasjonsaggregater, kjøleanlegg og filter knyttet til

X

bygningsdriften.
Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av brukerhensyn

X

Spesialutstyr/-innredning

X

installert for eller av bruker

Brannalarm/nødlys, brannslukn.utstyr - Daglig tilsyn

X

og kontroll iht. BF (egenkontroll)
Brannalarm/ndlys,

brannslukn.utstyr - Arlig tilsyn,

X

kontroll og vedlikehold
ELEKTRO/ TELETEKNISKEANLEGG

Heis, alarm og assistanse ved driftsstans

X

Automatiske porter og døråpnere

X

SD-anlegg, drift av bygg

X

Telefonanlegg, alt opplegg og utstyr (delt med IT)

IT

X

EDB-anlegg, alt opplegg og utstyr (delt med IT)

IT

X

Opplegg og utstyr for tyverialarm (delt ansvar)

Vaktmesterordningen i Ås kommune
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Andre

DRIFT

Eiendom

har

Bruker (skole)

ansvar

Drift alarmanlegg

X

Adgangskontroll/overvåkning

(delt ansvar)

Nøkler og nøkkelkort

X

X

X

X

Audiovisuelt utstyr

X

Personsøkerutstyr, callinganlegg etc.

X

Antenneanlegg for radio og TV

X

UTOMHUSANLEGG
Snøbrøyting, string

- maskinell

X

Snørydding og strøing av trapper og lignende ad-

X

komster til bygningene
Måking av tak/ fjerning av istapper

X

Maskinell fjerning av strøsand etter endt sesong

X

Kosting/rengjøring av veier og plasser (utenom sko-

X

leplasser)
Utvendige papirkurver/askebegere anskaffelse og

X

tømming
Merking av parkeringsplasser og lignende
Gressklipping/gartnerarbeider

X
X

Planter i beholdere/kasser/potter
Lekeapparater årlig tilsyn og vedlikehold

X

X

Lekeapparater daglig tilsyn

X

RENHOLD/ RENOVASJON
Renovasjon dekket av kommunale avgifter

X

Renovasjon transport til hovedcontainer delt ansvar

X

X

m/bl.a. renhold.
i
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DRIFT

Andre

Eiendom

har

Bruker (skole)

ansvar

Renovasjon transport fra hovedcontai-

X

ner/avfallsanlegg
Avfall (kverner, komprimatorer)

X

Innvendig renhold inkludert vinduer og persienner

X

Håndkleholdere, såpedispensere og lignende

X

Renholdsartikler

X

Sanitærartikler

X

Fasader

X

Tekniske rom

X

Kanaler og sjakter (innvendig)

X

Sentralanlegg for støvsuging

X

Daglig, tradisjonelt renhold

X

Innvendig hovedrenhold inkl. vinduer utv. Og innv.,

X

glass, overlys, røykluker etc.
Utvendig renhold av vinduer .

X

Spesialrenhold (behov for lift ved store høyder), kun

X

X

etter avtale med den enkelte skole. Avtalt ansvar eller
delt ansvar?

ENERGI
Tilgang og leveranse av strøm/varme egne lokaler

X

Strøm/varme; fellesarealer/fellesanlegg

X

Lysstoffrør, lyspærer, og lignende; egne lokaler

X

Skifting av lysstoffrør, lyspærer; egne lokaler

X

Lysstoffrør, lyspærer, og lignen-

X

de;fellesarealer/områder
Skifting av-lysstoffrør, lyspærer; fellesarealer/områder

Vaktmesterordningen i Ås kommune
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DRIFT

Andre

Eiendom

har

Bruker (skole)

ansvar

Lysmaster/ lamper på fasadene.

X

Oversikt over forbruk (statistikk)

X

Ansvar for forbruk (evt. energieffektivitet)

X

DIVERSE
Serviceavtaler for oppgaver utleier har ansvar for

X

Serviceavtaler for oppgaver leietaker har ansvar for

X

Montering av inventar og utstyr

X

Flytting av inventar og utstyr

X

Flagg og flagging på off. flaggdager

X

Flagg og flagging på andre dager

X

Låsing, sikkerhetsrutiner

X

Posthenting

X

Brus- og kaffeautomater

X

Innvendige planter og grøntanlegg

X

Eiendomsskatt

I/A?

Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon)

X

Skilting, navneplater, anvisningstavler

X

Vakthold (bl.a. mht. arrangementer utenfor skoletid)

X

Gymsalutstyr og serviceavtaler på dette (løsøre)

X

Svømmebasseng, service, kloring m.m.

I/A p%

X

alle
skoler
Fjerning av løv, rensing sluk på tak og nedløp
Reaksjoner ved feilparkering (skolens område)

X
X

BRUKERRELATERTUTSTYR

Vaktmesterordningen i Ås kommune
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Andre

DRIFT

Eiendom

har

Bruker (skole)

ansvar

Kjemiavsug

X

Sponavsug

X

Større fastmonterte maskiner sløydsal o.l. kontroll

X

(ikke service reperasjon)
Avtrekksvifte skolekjøkken tilknyttet byggets ventila-

X

sjonsanlegg
Service fettutskiller og oljeutskiller

X

.VA dvs. ikke aktuelt.

Vaktmesterordningen
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VEDLIKEHOLD
Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen

av vedlikeholdsoppgavene

og kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom eiendomsavdelingen og
bruker/ skolen. Oversikten er retningsgivende og ikke uttømmende.
I avtalen skilles det mellom to hovedtyper vedlikehold:
1. Ytre og indre vedlikehold omfattes av eiendomsavdelingens vedlikeholdsplikt.
Indre vedlikehold inkluderer bl.a. utskifting av gulvbelegg, dører, himlinger etc.
2. Vedlikehold og utskiftninger av spesialinnredninger og utstyr som er installert
for eller av bruker, er i sin helhet brukers (skolens) ansvar.

Større vedlikeholdsoppgaver er avhengig av budsjettmidler tildelt av kommune styret. Det betyr at større vedlikeholdsoppdrag inngår i en prioritert plan (rekke følge) iht. de midler som er tildelt. Det betyr at det kan gå en viss tid fra behovet
oppstår og til det er utført.
Av oversikten fremgår det hvilke tjenester og ytelser som utføres av leietaker /
bruker og utleier.

Vaktmesterordningen
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VELLIKEHOLD

Eiendom

Bruker
(skole)

BYGNING
Yttervegger, utvendig kledninger og overflater

X

Tak, tekking, beslag, renner og nedløp

X

Bærende konstruksjoner

X

Vinduer, dører etc., synlige overflater ute

X

Vinduer, dører etc., synlige overflater inne

X

Ruter på fellesareal, skader

X

Ruter på leid areal, skader

X

Innervegger, innvendige kledninger og overflater

X

Fastmonterte knagger, hyller
Utvendige persienner og markiser (delt ansvar)

X

X

Innvendige persienner, rullegardiner, blending

X

X

Glasspartier, dører m.m. innvendig

X

Dører, dørlåser/beslag

X

Ominnredninger

X

Spesialinnretning, fastmontert brukerutstyr

X

Gulv og overflater

X

Himlinger og overflater

X

Trapper innvendig

X

Trapper utvendig

X

Løst utstyr som benker, skrivepulter, stoler hyller etc

X

Hærverk (utvendig eller innvendig i skoletiden)

X

vvs
Stigeledningervvs

X

Dampanlegg av brukerhensyn
Bunnledninger

Vaktmesterordningen
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VEDLIKEHOLD

Eiendom

Bruker
(skole)

Kloakk- og spillvannspumper, grunnvannspumper

X

Ledningsnettfrem til vegg

X

Ledningsnettfrem til armatur

X

Ledninger og innretninger fra tilknytningspunkt i

X

vegg
Armaturer, tappekraner o.I. ("sluttutstyr")

X

Sentrale varmtvannsberedere

X

Utstyr, herunder servanter, WC, lokale v.v.-beredere

X

Speil

X

Håndkleholdere, såpedispensere o.l.

X

Hærverk (utvendig eller innvendig i skoletiden)

X

VARME

Fyranlegg, oljetanker etc.

X

Ledningsnett

X

Armaturer, utstyr, radiatorer, elektriske, panelovner,

X

varmekabler m.m. faste installasjoner
Hærverk (utvendig eller innvendig i skoletiden)
GASS/

X

TRYKKLUFTANLEGG

Gass og trykkluft for drift av byggets tekn. anlegg

X

Gass og trykkluft, alt brukerutstyr

X

Hærverk (utvendig eller innvendig i skoletiden)

X

KJØLEANLEGG
Kjoling "fast". Komforthensyn

X

Kjoling "spesiell". Brukerutstyr o.l.
Kjøle-/fryserom inkl. teknisk utstyr
Hærverk (utvendig eller innvendig)

Vaktmesterordningen i Ås kommune
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VEDLIKEHOLD

Eiendom

Bruker
(skole)

VENTILASJON
Ventilasjonsanlegg, kanaler, ventiler

X

Tilfluktsromsutstyr

X

Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av brukerhensyn

X

Hærverk (utvendig eller innvendig)

X

ANNET VVS
Dampanlegg av brukerhensyn

X

EL-KRAFTINSTALLASJONER
Stigeledninger, EL frem til fordelingstavler (sikrings-

X

skap)
Tavler og kursopplegg frem til fastmontert stikk og

X

bryter
Stigeledninger frem til hovedfordeler pr. etasje

X

Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning, eget

X

areal
Belysning i gymsaler og andre med stor takhøyde

X

Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning, felles

X

areal
Belysningsutstyr, uteplasser og fasader

X

Belysningsutstyr, løs tilleggsbelysning

X

Nødlys

X

Varmeovner, fastmonterte panelovner; leid areal.

X

Varmeovner, fastmonterte panelovner; fellesareal

X

Varmeovner, løse

X

Varmekabler

X

Vannvarmere, lokale
Vaktmesterordningen
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VEDLIKEHOLD

Eiendom

Bruker
(skole)

Vannvarmere, el-kjeler (sentrale)

X

Hærverk (utvendig eller innvendig)

X

SVAKSTRØM SANLEGG/TELE

Kursopplegg og utstyr for brannalarm

X

Automatiske porter og døråpnere

X

Kursopplegg og utstyr (SD-anlegg)

X

Telefonanlegg, alt opplegg og utstyr (delt ansvar)

X

X

IT

EDB-anlegg, alt opplegg og utstyr (delt ansvar)

X

X

IT

Kursopplegg og utstyr for tyverialarm

X

Adgangskontroll/overvåkning

X

Nøkler og nøkkelkort

X

Audiovisuelt utstyr

X

Personsøkerutstyr, callinganlegg etc.

X

Antenneanlegg for radio og TV

X

Hærverk (utvendig eller innvendig i skoletiden)

X

DIVERSE TEKNISKE ANLEGG

Reservekraft, nødstrømsanlegg

X

Heiser

X

Avfall (kverner, komprimatorer)
Støvsuging (sentralanlegg)

X
X

Transportbånd etc.

X

Løfteramper/innretninger

X

Svømmebasseng

X

Hærverk (utvendig eller innvendig i skoletiden)

X

UTOMHUS OG UTOMHUSANLEGG

Flaggstang
Vaktmesterordningen
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VEDLIKEHOLD

Eiendom

Bruker
(skole)

Hekk/Gjerde/Traer: Kvalitetsmessig vedlikehold og

X

riktig høyde

X

Hærverk og forsøpling av naboeiendommer - opprydding/vedlikehold

(i skoletiden)

X

Hindre at eleverer benytter seg av naboeiendommene
(opphold/gjennomgang

og lignende spesielt i skole-

tiden)

X

Begrensning i støyende aktiviteter spesielt utenom
skoletid arrangementer i skolens regi evt. skolens
utleie

X

Veier og plasser

X

Sykkelstativer

X

Lekeapparater

DIVERSE
Spesialinnredn./inventar installert for eller av bruker

X

herunder kantine-/kjøkkenutst, avtrekksskap etc.
Hærverk og innbrudd, skader utvendig på bygg (i

X

skoletiden)
Hærverk og innbrudd, skader innvendig, egne areal (i

X

skoletiden)
Hærverk og innbrudd, skader innvendig, fellesareal (i

X

skoletiden)
Hærverk og innbrudd, skader på møbler/utstyr (i

X

skoletiden)
Falsk brannalarm (medarbeider eller elever ved sko-

X

len)
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VEDLIKEHOLD

Eiendom

Bruker
(skole)

Falsk innbruddsalarm (medarbeider eller elever ved

X

skolen)
Innbrudd forsikringssaker (dekkes av forsikring over

X

kr. 50 000)
Gymsalutstyr, serviceavtaler

X

Fast utstyr; sentral serviceavtale

X

Løst utstyr

X

Skilting, navneplater, anvisningstavler

X

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Eiendom og bruker (skole),
hver har fått sitt eks.
As, dato

.

Eiendomsavdelingen

Vaktmesterordningen
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Vedlegg 2

STILLINGSBESKRIVELSE - EIENDOMSAVDELINGEN
Stilling
Avdeling
Nærmeste overordnede

Drift byggteknisk
Eiendomsavdelingen
Driftsleder

Generelle krav

Det forventes at du tar aktivt ansvar innenfor de oppgaver stillingen er tillagt, og at du i samarbeid med de øvrige tilsatte bidrar til nytenkning og forslag til forbedringer i arbeidsprosesser og
rutiner. Du skal bidra aktivt med utvikling av gode kunde- og brukerrelasjoner samt gode samarbeidsforhold og positive holdninger innen seksjonen og mellom de øvrige seksjonene i avdelingene. Det forventes at du bidrar i det daglige med å utvikle en motiverende bedriftskultur preget
av kunde- og brukerfokus, positive holdninger, engasjement og endringskompetanse. Det forventes også at du bidrar til en optimal ressursbruk innenfor eget ansvarsområde.
Organisering og rapportering.

•

Stillingen er organisert i driftsseksjonen i Eiendomsavdelingen og stillingsinnehaveren rapporterer til driftsleder. Faglig rapportering til formann.

Ansvarsområder

Driftspersonell skal føre nødvendig teknisk tilsyn med kommunens bygninger, med sikte på en mest
mulig rasjonell drift av eiendommenes overvåknings- og tekniske anlegg. Dette gjelder bl.a. VVS
anlegg, heis, brannvarsling, innbruddsalarmer, og andre typer tekniske installasjoner.
Det utføres også driftsmessig vedlikehold av kommunens boliger og øvrige bygninger/eiendommer.
Driften skal gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer og i samsvar med lover og forskrifter.
•

Omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygningene med tekniske installasjoner fungerer som planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk.

•

Kontroll og tilsyn med tekniske anlegg, bl.a. heis, brannvarsling, VVS, elektriske anlegg o.l.,
skal utføres jevnlig og i samsvar med gjeldende regelverk og instrukser.

•

Det tilstrebes energivennlig drift og et godt inneklima, bl.a. ved å følge gjeldende retningslinjer.

•

Rydding og renhold av lager og verkstedrom. Tekniske rom som fyrrom, el-tavlerom o.l., skal
holdes ryddig og kun inneholde utstyr som er nødvendig for vedlikehold og drift av respektive anlegg.

•

Det tilstrebes optimal utnyttelse av begrensede ressurser.

•

Bidra til gode interne rutiner og prosesser i forbindelse med utførelse av driftsoppgaver.

Vaktmesterordningen
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Stillingen har fullmakt etter den til enhver tid gjeldende fullmaktsstruktur og vedtatte delegeringsreglement.
I takt med endring i og utvikling av organisasjonen, kan det bli foretatt forandringer i arbeidsoppgavene og stillingsbeskrivelsen.
Arbeidsoppgaver

•

Nødvendig tilsyn med bygningene og tilhørende tekniske anlegg. Sørge for at tekniske installasjoner fungerer optimalt.

•

Fokus på brannobjekter, sikre tilsyn og jevnlig kontroll, og sørge for tilstrekkelig brannsikkerhet iht. lover, forskrifter og interne retningslinjer. Gjelder bl.a. brannvarslingsanlegg,
brannslukningsutstyr, alarmsystemer, rømningsveier osv.

•

Sørge for at drift og tilsyn blir utført i samsvar med lov, forskrift, og iht. interne vedtak og
retningslinjer.

•

Ha fokus på HMS, - g sørge for at alle arbeider utføres på en forsvarlig måte.

•

Innenfor tomtegrensen og til kobling med kommunalt nett, føre tilsyn med vann- og kloakkledninger, og påse at septiktanker, drenskummer, sluk, sandfang slamavskiller o.l. ved anlegget, tømmes etter oppsatt rutine eller ved behov.

•

Utføre driftsmessige vedlikeholdsarbeider iht. rammer og budsjett.

•

Registrere og rapportere innvendig og utvendig bygningsmessige mangler og skader.

•

Bidra til at arbeidsmiljøet i kommunale bygg bedres, ved at omfanget av akutte driftsproblemer og strakstiltak reduseres.

•

Bestilling av varer og tjenester gjøres i tråd med budsjett og i samråd med driftsleder.

•

Snørydding av inngangspartier og tak. Bidra til forebygging av takras. Ved store snømengder
snarest mulig sørge for nødvendig avsperring/rydding, i tråd med driftsleders retningslinjer.

•

Etter nærmere avtale, delta i etablerte vaktordninger (dogntilsyn).

•

Følge opp henvendelser fra leietakere og brukere. Proaktiv og serviceinnstilt ovenfor brukere og leietakere.

•

Rapportere (vesentlige driftsmessige avvik) feil og mangler ved bygninger og bygningsdeler,
tekniske installasjoner, energi, vann, renhold osv.

•

God kommunikasjon med brukere og kunder
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Kvalifikasjoner

Stillingen krever følgende kvalifikasjoner:
•
•

Nødvendig fagutdanning med godkjent fagbrev.
Arbeidserfaring fra tilsvarende virksomhet og generell god kunnskap om eiendomsdrift.

Manglende formell utdannelse kan kompenseres med lang erfaring innen fagområdet.
Personlige egenskaper

•
•
•
•

Målrettet og resultatorientert
Høy arbeidskapasitet.
Serviceinnstilt
Samarbeids- og løsningsorientert

Rammer og retningslinjer

Eiendomsavdelingens til enhver tid gjeldende retningslinjer samt Ås kommunes vedtatte rutiner og
retningslinjer.
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Vedlegg 3

STILLINGSBESKRIVELSE - EIENDOMSAVDELINGEN
Stilling
Avdeling
Nærmeste overordnede

Driftspersonell Sentral Driftskontroll (SD) 1)
Eiendomsavdelingen
Driftsleder

Generelle krav

Det forventes at du tar aktivt ansvar innenfor de oppgaver stillingen er tillagt, og at du i samarbeid med de øvrige tilsatte bidrar til nytenkning og forslag til forbedringer i arbeidsprosesser og
rutiner. Du skal bidra aktivt med utvikling av gode kunde- og brukerrelasjoner samt gode samarbeidsforhold og positive holdninger innen seksjonen og mellom de øvrige seksjonene i avdelingene. Det forventes at du bidrar i det daglige med å utvikle en motiverende bedriftskultur preget
av kunde- og brukerfokus, positive holdninger, engasjement og endringskompetanse. Det forventes også at du bidrar til en optimal ressursbruk innenfor eget ansvarsområde.
Organisering og rapportering.

•

Stillingen er organisert i driftsseksjonen i Eiendomsavdelingen og stillingsinnehaveren rapporterer faglig til fagansvarlig SD. Personalansvar ellers ligger hos driftsleder.

Ansvarsområder
Driftspersonell SD skal drifte kommunens SD systemer, med sikte på en mest mulig rasjonell styring

av varme og ventilasjonsanlegg, samt drift av eiendommenes overvåknings- og tekniske anlegg. Dette
gjelder bl.a. VVS anlegg, brannvarsling, innbruddsalarmer, og andre typer tekniske installasjoner.
Det legges fokus på inneklima og energikonomisering,

- som bidrar til å gi byggene et godt HMS

miljø og kostnadsoptimal energibruk.
•

Omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygningene med tekniske installasjoner fungerer optimalt. Sørge for sikker, økonomisk og energivennlig drift av kommunene
tekniske innstallasjoner.

•

Kontroll og tilsyn med SD anlegget, for optimal utnyttelse av de tekniske installasjoner

•

Det innhentes data og gjøres periodevise analyser og målinger med sikte på kontinuerlig forbedring av driften.

•

Rapportering av (vesentlige} avvik.

•

Bidra til gode interne rutiner og prosesser

Stillingen har fullmakt etter den til enhver tid gjeldende fullmaktsstruktur og vedtatte delegeringsreglement.
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I takt med endring i og utvikling av organisasjonen, kan det bli foretatt forandringer i arbeidsoppgavene og stillingsbeskrivelsen.
Arbeidsoppgaver

•

Overvåke, følge opp og gjennomføre tiltak, som sikrer at varme og ventilasjonsanlegg fungerer optimalt.

•

Ved anskaffelse og montering av nye anlegg (evt. rehabilitering), og evt. tilknytning til kommunens SD anlegg, bidra med fagkompetanse som sørger for effektiv energibruk og et godt
inneklima.

•

Kontaktperson overfor leverandører ved installasjoner. Bidra i prosjektfasen og ved overlevering, slik at leveransen blir i tråd med avtale og angitte spesifikasjoner.

•

Sørge for at drift og tilsyn blir utført i samsvar med lov, forskrift, og iht. interne vedtak og
retningslinjer.

•

Vurderer og godkjenner FDV dokumentasjon knyttet til anlegg og SD systemer.

•

Drifte kommunens adgangssystemer. Det tildeles adgang (kort, brikker o.l.} etter behov, og i
tråd med fullmakter.

•

Drifte kommunens alarmsystemer (innbrudd, brann osv.). Det legges vekt på nødvendig sikkerhet og god intern kontroll.

•

Utføre driftsmessige vedlikeholdsarbeider iht. rammer og budsjett. Sørge for at SD området
totale kostnader holder seg innenfor budsjett.

•

Systemansvarlig for kommunens ulike SD systemer (innbruddsalarmer, brannvarsling, adgangskontroller osv.). Det forutsetter et nært og godt samarbeid med kommunens IKT avdeling.

•

Registrere og rapportere feil og mangler ved anleggene.

•

Sørge for at feil og mangler ved anleggene løses snarest mulig.

•

Med fagkunnskap og en pro aktiv holdning, bidra til et godt innemiljø for leietakere og brukere, samt effektiv energibruk i alle bygg.

•

Følge opp henvendelser fra leietakere og brukere.

•

God kommunikasjon med brukere og kunder

Kvalifikasjoner

Stillingen krever følgende kvalifikasjoner:
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•
•

Nødvendig fagutdanning med godkjent fagbrev.
Arbeidserfaring fra tilsvarende virksomhet og generell god kunnskap om eiendomsdrift.

Manglende formell utdannelse kan kompenseres med lang erfaring innen fagområdet.
Personlige egenskaper

•

Målrettet og resultatorientert

•

Hy arbeidskapasitet.
Serviceinnstilt
Samarbeids- og løsningsorientert

•
•

Eiendomsretningslinog
rutiner
vedtatte
avdelingens til enhver tid gjeldende retningslinjer samt Ås kommunes
jer.
1) Sentral Driftskontroll (SD) er et samlebegrep for sentralisert bygningsautomatisering, basert
på digital teknikk og ustyr. Systemet er bygd opp med en datastyrt hovedsentral, et antall
undersentraler og flere lokale sentraler. Lokalsentralene er tilknyttet reguleringsenheter, slik
at f.eks. energibruk, ventilasjon og prosesser kan reguleres automatisk eller manuelt fra hoRammer og retningslinjer

vedsentralen.
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