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1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER
1.1 Sammendrag
Viken kommunerevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på hovedproblemstillingene:
1.1.1 Forvaltning av boliger

Ås kommune kan tilby boliger til de som ikke kan skaffe seg dette på egenhånd. Ås kommune
bør gjennomgå sin portefølje av boliger for å vurdere om det er boliger som ikke er egnet til
utleie. Dette gjelder spesielt med tanke på brannsikkerhet. Nødvendigheten av og omfanget i
behovet for overkapasitet i antall boliger, bør også vurderes.
Arbeidet med å oppdatere informasjonen i kommunens systemer må prioriteres. I tillegg bør
kommunen ha rutiner for å samle inn og dokumentere status og beskaffenhet av kommunens
boliger slik at kommunen har kunnskap til å kunne gjennomføre preventivt vedlikehold i
tilstrekkelig grad. Vedlikeholdsplaner er et viktig verktøy i denne sammenhengen.
Ås kommune bør vurdere å utarbeide en oversikt over hva den enkelte boligen koster
kommunen. Her bør både kommunens kapitalkostnader, vedlikeholdskostnader og
driftskostnader vurderes opp mot årlige husleieinntekter.
Rutinebeskrivelse om samarbeid mellom Boligkontoret, økonomikontoret og NAV om
samarbeid om husleierestanser bør følges.
1.1.2 Gjengs leie

Alle kommunens utleieboliger er blitt gjenstand for en gjengs leie-vurdering. For mange av
boligene er det syv år siden en slik vurdering ble foretatt.
Husleieloven § 4-3 regulerer utleiers rett til å fremsette krav om at husleien settes til gjengs
leie når leieforholdet har vart i to år og seks måneder. Endring til gjengs leie kan gjøres
gjeldende etter seks måneder. Kommunen bør foreta nye vurderinger av gjengs leie for de
boliger der dette ikke er gjort de siste tre årene. Det bør innføres som fast rutine at det gjøres
nye gjengs leie-vurderinger etter de regler som husleieloven tillater og som kommunestyret
har vedtatt skal følges.
1.1.3 Boveiledning

Etter vårt skjønn har Ås kommune rutiner for å gjennomføre en grundig vurdering av de
behov for boveiledning som søker har. Vedtakene beskriver hvilke tiltak den enkelte bruker
skal få. Etter vårt skjønn ligger det til rette for at brukere med behov for boveiledning skal få
dette. Vi registrerer også at det har vært svært lite klager til fylkesmannen i denne forbindelse.

1.2 Anbefalinger
Viken kommunerevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak:
1. Gjennomføre gjengs leievurdering av boliger hvor dette ikke er gjort siste tre år.
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2. Gjennomgå portefølje av boliger for å vurdere om boligen både har en beliggenhet og
en beskaffenhet som er tilpasset leietagerne.
3. Vurdere behovet for overkapasitet av utleieboliger.
4. Etablere et system som systematiserer opplysninger om boligens generelle
beskaffenhet og behov for vedlikehold.
5. Gjennomføre jevnlige tilstandsvurderinger av boligene.
6. Gjennomføre tilstrekkelig preventivt vedlikehold.
7. Sikre tilstrekkelig kapasitet for raskt å kunne klargjøre boligene for ny utleie.
8. Følge rutinebeskrivelse om samarbeid om husleierestanser.

Steinar Neby
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
statsautorisert revisor

Even Tveter
prosjektleder
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2. PROSJEKTBESKRIVELSE
2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 22.6.2018. Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven
§ 23.3: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak.»
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) pålegger revisor i § 24-2 at
forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres, dokumenteres og rapporteres i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har
fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i
forvaltningsrevisjon. Viken kommunerevisjon IKS følger denne standarden.
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene
skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans
(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres."
Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av
datagrunnlaget.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Å se på i hvilken grad Ås kommune forvalter utleieboliger på en tilfredsstillende måte.
Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger:
1. "Drives kommunens forvaltning av utleieboliger i samsvar med god ressursutnyttelse?
2. I hvilken grad har kommunen oppfylt kommunestyrets vedtak av12.12.2012, om å jobbe
mot gjengs leie på alle kommunale boliger.
3. I hvilken grad får leietagere i kommunale boliger tilstrekkelig boveiledning og
oppfølging."
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2.3 Informasjon om kommunen – organisering
Organisasjonskartet viser kommunens fire kommunalområder ledet av rådmann og
kommunalsjefer. Tre kommunalområder omfatter tjenesteproduksjon og samfunnsoppdrag, de
er videre inndelt i åtte virksomheter. Det fjerde kommunalområdet dekker de sentrale
stabsfunksjoner.

Det utføres totalt 1 229 årsverk i Ås kommune. Budsjetterte totale driftsutgifter for 2020 er
om lag 1,5 mrd. kroner.
Ås kommunes folketall vokste med 251 innbyggere (1,2 %) i 2019. Totalt var det 20 335
innbyggere i Ås kommune pr 1.1.2020.

2.4 Metode
Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, samt Ås
kommunes reglementer og rutiner.
Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og ansatte. Revisor har intervjuet sentrale
personer i kommunen.
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En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og datagrunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av
tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Viken
kommunerevisjon IKS.
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
14.1.20
4.3.20
11.3.20
16.3.20
19.3.20
20.3.20
6.5.20
13.5.20
15.5.20
3.6.20

Aktivitet:
Oppstartsmøte Knut Grøholt, Boligsjef
Møte med enhetsleder Rus- og Psykisk helsetjeneste
Møte med vedlikeholdsleder, Eiendom
Telefon møte med enhetsleder forvaltningstjenester
Telefonmøte boligsjef
Telefonmøte flyktningkonsulent
Rapportutkast sendt til verifisering sendt til kontaktperson
Verifisert fakta mottatt fra kontaktperson
Revisjonsrapport sendt rådmannen for uttalelse
Høringsuttalelse mottatt fra rådmannen
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3. FORVALTNING AV BOLIGER


Problemstilling nr. 1: Drives kommunens forvaltning av utleieboliger i samsvar med
god ressursutnyttelse?

3.1 Revisjonskriterier








Ås kommune skal tilby boliger til de som ikke kan skaffe seg bolig selv.
Boligene skal ha en tilfredsstillende standard.
Ås kommune må ha et system for å tildele boliger.
Ås kommune skal ha tilstrekkelig oversikt over sin boligmasse.
Tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold skal gjennomføres.
Ås kommune må ha systemer som sikrer at boliger ikke blir stående tomme
Avtalt husleie må inndrives.

3.2 Datagrunnlag
3.2.1 Administrasjon av boliger
Organisering
Enhet for Eiendom har ansvaret for forvaltningen av kommunens boliger. I dette ligger å
vedlikeholde bygningsmassen. Organisering pr. 1.1.20 er:

Eiendomssjef

Fagansvarlig brann
Adm. ansvarlig

Fagansvarlig FDV
Fagansvarlig tekn.bygg

Drift og vedlikehold inkl.
SD

Boligforvaltning
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Enheten er omorganisert fra fire avdelinger til tre ved at drift og vedlikehold er slått sammen
til en avdeling. Totalt er det 20 medarbeidere med 19,5 årsverk. Boligavdelingen har p.t. 3
årsverk, to er knyttet til arbeidet med forvaltning av alle kommunens utleieboliger, og
behandling av søknader om Husbankens startlånmidler og tilskudd. Et årsverk er knyttet til
stillingen som eiendomsforvalter. Denne stillingen omfatter bl.a. arbeidet med søknader om
kjøp av tilleggsareal, forvaltning av tomtefesteavtaler, kjøp og salg av eiendommer, og
forvaltning av leiekontrakter der kommunen er leier og utleier.
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 redegjør for kommunens kommunale
eiendommer:
I 2018 disponerte kommunen totalt 248 boliger for utleie. Av disse er syv personalbaser slik
at det reelt er 241 kommunale boliger som kan leies ut I tillegg har kommunen tildelingsrett
for 42 boliger. Totalt disponerer Ås kommune 283 kommunale boliger. Kommunen har
ansvaret for kjøp, salg og vedlikehold av sine egne boliger. Boligene fordelte seg på følgende
typer:
Typer kommunale utleieboliger

Antall

Omsorgsboliger

116

Flyktningeboliger

23

Ordinære utleieboliger

109

Tildelingsrett til utleieboliger

42

Sum

290

Kilde: Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, av disse 290 boligene er syv disponert som
personalbaser.

Utleieboligene varierer i størrelse, fra ettroms leiligheter til rekkehus. Fordelingen av boliger
på geografisk områder er følgende (fordelt på skolekretser):
Område

Antall

Nordby

4

Solberg

35

Rustad

77

Kroer

16

Ås sentrum

151

Kilde: Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, boliger benyttet som personalbaser er ikke tatt
med i denne tabellen. Det utgjør differansen i forhold til tabellen over.

Av virksomhetsplanen for 2019 for Eiendom framgår det at kommunens totale
eiendomsmasse består av ca. 210 bygg med et samlet areal på ca. 155 000 m2. Utleieboliger
har et areal på om lag 19 000 m2 og utgjør om lag 12 % av Ås kommunes totale
bygningsmasse.
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Tildeling av boliger
Kommunens boligtildelingsutvalg foretar tildeling av de kommunale boligene. Boligene, med
unntak av omsorgsboliger, leies ut med tidsbestemte leiekontrakter på 3 år.
Boligtildelingsutvalget er en tverrfaglig gruppe og består av enhetsledere fra: boligkontoret,
forvaltningstjenester, rus -og psykisk helse og NAV.
På Ås kommune sin hjemmeside er det gitt følgende informasjon om kommunale boliger:
Boliger tildeles etter kriterier i Boligsosial handlingsplan, vedtatt av kommunestyret i møte
29.04.2015:












Søker må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling,
vurdering og innvilgelse skje i samarbeid med verge og hjelpeapparatet.
Søker må være uten fast bolig eller egnet bolig, og være uten mulighet til å skaffe seg
egnet alternativ bolig selv. Kommunen kan kreve at søker dokumenterer at han/hun er
uten bolig, eller at han/hun har forsøkt å skaffe bolig uten å lykkes. (Eks. på
www.finn.no, annonser i lokalaviser og satt inn egen boligannonse).
Søker skal, som hovedregel, være registrert i folkeregisteret i Ås kommune, og ha
bodd sammenhengende i kommunen de siste tre årene.
En søker får tildelt kommunal bolig kun en gang. Kun unntaksvis og ved dokumentert
behov for annen kommunal bolig, og hvis annen egnet bolig er tilgjengelig, vil ny
bolig kunne bli tildelt.
Tildeling av boliger gjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i søkers
sosiale og økonomiske livssituasjon.
Søker må som hovedregel ha boevne. Søkere som vurderes å ha redusert boevne, eller
har et oppfølgingsbehov for å fungere i boligen, tildeles bolig under forutsetning av at
vedkommende går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. Dersom
søker ikke tar i imot tilbud om oppfølging, kan Boligtildelingsutvalget vurdere
alternative boformer.
Dersom søker har misligholdt husleie, boliglånsforpliktelser og/eller lignende
forpliktelser overfor kommunen tidligere, forutsettes det at restansen blir nedbetalt,
eller at det blir inngått en realistisk og forpliktende nedbetalingsavtale før søker kan få
tilsagn om kommunal bolig. Dette gjelder også hvis søker skal få bolig for en ny
leieperiode.
Boligsøker som får tildelt bolig, har plikt til å søke Husbanken om bostøtte (Ås
kommune har ikke egen kommunal bostøtteordning). Ved mislighold av husleiekravet,
kan Ås kommune benytte muligheten for å kreve bostøtten fra Husbanken transportert
til kommunen.

Enhetsleder for forvaltningstjenesten oppgir at fordi dette er et tverrfaglig sammensatt utvalg
har kommunen god oversikt over de tjenester som den enkelte søker mottar fra Ås kommune.
Dette gir kommunen en viss mulighet til å kunne styre tildeling av boliger.
Enhetsleder for rus- og psykisk helsetjeneste har oppgitt at det kan være et problem at
spesialisthelsetjenesten gir «bestillinger» på hvilke boliger en pasient skal få. Det kan være
fullt, og da har ikke kommunen noen mulig til å gi et slikt tilbud. Spesialisthelsetjenesten
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synes ofte å tro at boligene er institusjoner. Er det ikke plass, må kommunen finne andre
boliger. Dette kan skape urealistiske forventninger.
Leder av boligkontoret har uttrykt bekymring for at kommunen har flere boliger hvor
brannsikkerheten ikke er god nok i forhold til de beboerne som bor i leiligheten.
Brannsikkerhet er viktig, og noen beboere burde egentlig ikke bodd der de bor, etter hans
mening. Kommunen gjør det beste ut av det, men den må basere seg på den porteføljen av
boliger som er tilgjengelig. Flere boliger kunne med fordel også ha vært spredd, for oppnå
bedre bomiljøer. Optimalt burde kommunen ha skiftet ut noen boliger, for å få boliger som er
tilpasset brukere med lav boevne. I dag må kommunen bruke mye midler på å vedlikeholde
slike boliger. Dette gjelder særlig gamle trebygninger som ikke tåler den «røffe» bruken de
blir utsatt for. I tillegg har noen boliger store uteområder som også kommunen må
vedlikeholde.
Det er opplyst at det ikke er venteliste på å leie kommunal bolig i dag. Totalt har kommunen
pr mars 2020 i underkant av 20 boliger som ikke er leid ut. Fire av disse er boliger som har
behov for oppgraderinger/oppussing. Flere av boligene er omsorgsboliger.
Inngåelse av kontrakt
I forbindelse med utleie av alle boliger inngås en husleiekontrakt. Leiekontrakten beskriver
bl.a.:










Leietid
Leiens størrelse og betalings info
Utleiers plikter
Leiers bruk av boligen
Aktsomhetsplikt ved bruk og meldeplikt ved skade
Vedlikehold
Leierens plikt til å gi utleier adgang til boligen
Overføring av leieforhold til andre
Leieforholdets opphør.

Alle nye leietagere i kommunale boliger får en beboermappe. Denne inneholder:









Leiekontrakt
Husordensregler
Ansvarsfordeling utleier/leier
Brannsikkerhet bolig
Info om innboforsikring
Info om bostøtte, søknadsskjema
Flyttemelding, melding om adresseendring
Standard oppsigelsesskjema.

Ansvarsfordeling
Dokumentet over ansvarsfordeling beskriver både leietagers og kommunens ansvar i
forbindelse med leie av bolig. De viktigste ansvarsområdene for leietager er:

Viken kommunerevisjon IKS | Utleieboliger Ås kommune

11










Reparasjon av skap, hyller og kjøkken.
Reparasjon av fastmontert teknisk utstyr og installasjoner.
Reparasjon eller utskifting av hvitevarer.
Innvendig oppussing og fornyelse av boligen under leieforholdet. Avtale skal gjøres
med Eiendomsenheten.
Skader/hærverk.
Sopp og råte i de tilfeller årsaken til skaden skyldes uforsvarlig bruk av boligen ved
for eksempel manglende lufting eller dårlig renhold.
Holde brannslokkingsutstyr i orden samt skifte batteri i røykvarsler minimum en gang
pr år.
Innboforsikring.

Det er presisert at ombygging ikke er tillatt og at mindre oppussing bare er tillatt etter
nærmere avtale med Eiendomsenheten.
I forbindelse med opphør av leieforhold er det opplyst at overlevering av nøkkel skal skje i
boligen med leier og boligkontoret til stede. Boligen vil da bli gjennomgått sammen med
leier. Strømmåler leses bl.a. av. Det er utarbeidet en sjekkliste for rengjøring og rydding ved
fraflytting. Denne sendes alle som sier opp et leieforhold. I sjekklisten er det beskrevet
hvordan rengjøringen skal gjøres. Det er påpekt at hvis boligen ikke er tilfredsstillende
rengjort kan det belastes kostnader for nødvendig rengjøring. Fra og med 2019 er det innført
depositum på alle nye leieforhold. Det vil da bli mulig å avkorte tilbakebetaling dersom det
skulle være behov for nødvendige reparasjoner, manglende rengjøring eller restanser i
husleie. Foreløpig er ingen leieforhold hvor det er innbetalt depositum opphørt.
Ås kommune sitt ansvarsområde:
 Forsikring av bygning.
 Kommunale utgifter.
 Utskifting av skap, hyller, kjøkken og baderomsinnredning når dette er utslitt.
 Utskifting av teknisk utstyr som er utslitt.
 Utvendig tak og vegger samt vinduer og ytterdør.
 Sopp og råte (med mindre det skyldes feil eller uansvarlig bruk av boligen).
 Vedlikehold av pulverapparat og røykvarsler.
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Husleieinntekter:
Kommunens regnskaper og budsjetter viser følgende tall for perioden 2017-2019:
2017

2018

2019

Sum

Husleieinntekter

10 673 496

11 666 178

12 167 732

34 507 406

Budsjett husleieinntekter

11 376 000

11 376 000

12 876 000

35 628 000

-702 504

290 178

-708 268

-1 120 594

Husleie omsorgsboliger

7 713 626

7 764 075

7 574 427

23 052 128

Budsjett husleie omsorgsboliger

7 560 000

7 560 000

7 560 000

22 680 000

153 626

204 075

14 427

372 128

Differanse

Differanse

Tabellen viser at det i perioden samlet var budsjettert med i overkant av 1,1 mill. kr. mer i
husleieinntekter enn det som reelt ble regnskapsført. Differansen var omtrent like stor i 2017
og i 2019 hvor budsjettene var over kr 700 000 høyere enn det som ble regnskapsført. For
2018 var regnskapsført inntekt i underkant av 300.000 høyere enn budsjett.
Regnskapsført husleie for omsorgsboliger viser akkumulert kr 372.128 høyere beløp enn det
som er budsjettert i perioden.
Økonomiavdelingen i Ås kommune fakturerer husleie og følger opp betaling på samme måte
som andre kommunale avgifter og gebyrer. Pr. 11.05. 20 var akkumulert utestående husleie
oppgitt til å være ca. kr. 1 150 000. I tillegg kommer ubetalte husleier som er tapsført. Det er
utarbeidet en rutinebeskrivelse om samarbeid om husleierestanser mellom Boligkontoret,
NAV og økonomikontoret om forpliktende samarbeid i restansesaker. Av denne framgår det
at det skal være møte hver måned hvor alle restanser blir gjennomgått. Tiltak for å inndrive
restanser er beskrevet i rutinen. Boligsjef har opplyst at denne rutinen ikke lenger
gjennomføres. Etter hans skjønn burde kommunen fortsatt fulgt rutinen, slik at kommunen
kunne sikre så få restanser som mulig.
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3.2.2 Drift av boliger
Vedlikehold
Gjennomgangen av regnskapet viser følgende beløp benyttet til kjøp av vedlikeholdstjenester,
materialer og oppgraderinger:

Vedlikehold, konto 12300
Antall kvm bolig
Vedlikehold pr kvm
Materialer vedlikehold
bygg, konto125000
Materialer pr kvm
Rehabilitering, kto 02300
Antall kvm bolig
Rehabilitering pr kvm

2017

2018

2019

Sum

Snitt

5 726 999

3 286 977

1 990 050

11 004 026

3 668 008

13 599

13 599

13 599

13 599

13 599

421

241

146

809

270

170 383

2 305 494

496 632

2 972 509

990 836

12

169

36

218

72

4 344 151

2 832 608

4 579 750

11 765 509

3 921 836

13 599

13 599

13 599

13 599

13 599

319

208

336

865

288

Tabellen viser at det årlige beløpet som brukes til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer
til kommunens boliger varierer fra år til år. I 2017 ble det brukt om lag 5,9 mill. kr mot litt
under 2,5 mill. kr i 2019 (vedlikehold konto 12300 + materialer vedlikehold bygg, konto
125000). Dette tilsvarer vedlikehold pr kvm. på hhv. kr 433 og kr 183. Totalt har det i denne
treårsperioden blitt kjøpt inn kr 1 027 pr kvm. i vedlikehold eller kr 342 i gjennomsnitt pr år.
Det presiseres at tallene i tabellen ovenfor gjelder bare utgifter til materialer og eksterne
leverandører. Lønn og sosiale utgifter til egne medarbeiderne som foretar vedlikehold er ikke
tatt med i tabellen over. Hvor stort omfanget er av lønn til egne ansatte i forbindelse med
vedlikeholdsoppgaver på kommunale boliger, er ikke fremlagt. Den totale ressursen benyttet
til vedlikehold vil derfor være høyere enn de tall som er presentert over.
Når det gjelder rehabilitering over investeringsbudsjettet (lånefinansiert) viser regnskapet at
det i perioden er brukt 11,7 mill. kr. Det tilsvarer litt i underkant av 4 mill. kr. pr. år.
Ifølge rapporten Norges tilstand 2019 kommunale og fylkeskommunale bygg utarbeidet av
Rådgivende ingeniørers forening (side 19), vil normtallet for vedlikehold pr kvm for
kommunale bygg være kr 230. Beløpet vil fordele seg med kr 115 pr kvm på både periodisk
vedlikehold og utskiftninger. Sammenlignet med normtallene ligger vedlikeholdet på boligene
i Ås kommune noe over dette. Det er på det rene at enkelte boliger får hard «medfart» av
leietageren. Enkelte av leietagerne i boligene kan ha lav boevne slik at boligen må pusses opp
relativt mye før de kan leies ut på nytt. Dette er også påpekt av informantene i Eiendom. Som
et eksempel ble det vist til at en bolig ble skadd pga. selvpåsatt brann. Beboer måtte da få
tilgang til annen bolig i perioden rehabilitering ble foretatt. Beboer påførte denne nye boligen
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også betydelig skade. Det er påpekt at i enkelte tilfeller kunne skade på boliger blitt unngått
dersom beboer hadde fått tettere oppfølging fra andre virksomheter.
Det er rutine at boligene gjennomgås ved skifte av leietager. Kommunen vurderer da
oppussings-/oppgraderingsbehov. Det utarbeides en Befaringsrapport, som er en sjekkliste
hvor Boligkontoret går igjennom hvert rom i leiligheten/boligen og kommenterer hva som må
gjøres av oppussingstiltak før ny utleie. Nødvendig oppussing og oppgraderinger gjøres da før
boligen leies ut på nytt. Er det reparasjoner eller mindre tiltak, gjøres dette av
driftsavdelingen. Dersom det er større vedlikeholdsoppgaver bestilles dette av
vedlikeholdsavdelingen.
I husleiekontrakten står det i pkt. 4.5 at leier har plikt til å gi utleier adgang til boligen for
tilsyn eller nødvendig vedlikehold. Leder av boligkontoret har oppgitt at det i enkelte tilfeller
er svært vanskelig å få tilgang til boligen. Leietager ønsker ikke å slippe kommunen inn i
boligen. I enkelte tilfeller der skadestatus har vært uklar (vannlekkasje, eller annen alvorlig
skade), har det vært nødvendig å ta seg inne boligen for å begrense skaden. Det har også vært
aktuelt å kontakte politiet for bistand. Leder oppgir også at kommunen ikke har noen fast
rutine på å inspisere boligene jevnlig. Dette har man ikke kapasitet til i dag.
Vedlikeholdsplaner
Vedlikeholdsleder er av den oppfatning at Ås kommune generelt prioriterer for lite midler til å
drive tilstrekkelig vedlikehold på kommunens bygninger. Enhet Eiendom oppgir at den gjør
så godt den kan med de ressurser og midler som er til rådighet. Det er også en del
langtidssykemeldinger og vakanse i sentrale stillinger som påvirker arbeidet.
Det er opplyst at det hvert år utarbeides vedlikeholdsplaner for kommunens eiendomsmasse,
deriblant for kommunens boliger. Revisjonen har bedt om å få kopi av slike
vedlikeholdsplaner, men dette er – til tross for gjentatte purringer – ikke blitt fremlagt.
Ås kommune benytter seg av programmet Plania for å ha oversikt over kommunens
utleieboliger. Programmet viser bl.a. størrelse, antall rom, leiepris, utleiedato, type bolig og
leietager. Alle driftsrelaterte opplysninger skal også være tilgjengelige i dette programmet.
Dette gjelder for eksempel tegninger, tekniske installasjoner osv. Alle utskiftninger og
gjennomførte reparasjoner og vedlikehold/oppgraderinger skal dokumenteres i systemet. Det
er påbegynt et arbeid for å få oppdatert slik informasjon for boligene, men dette er ikke
ferdigstilt ennå.
Alle feil eller mangler på boligene som blir meldt inn, enten av leietager eller andre, blir
registrert i Plania. Arbeidsordre skrives ut og arbeidet dokumenteres i systemet. Eventuelle
periodiske oppgaver og utskiftninger genererer automatiske arbeidsordre. Mindre reparasjoner
utføres av driftsavdelingen. Dersom det er behov store vedlikeholdsoppgaver, bestilles dette
av vedlikeholdsavdelingen.
Plania inneholder ikke generell informasjon om boligens vedlikeholdsstatus, historikk og
mangler. Vedlikeholdsleder har oppgitt at hans avdeling likevel mener å ha god kontroll på
boligenes status og behov. Avdelingens ansatte kjenner byggene godt; de vet når det bl.a. er
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behov for maling og andre oppgaver. Vedlikeholdsleder oppgir at kommunen har god kontroll
på skallsikringen av kommunens bygg. Dette er også et hovedfokus.
Det er et definert mål at det skal være en gjennomgang av hver bolig minst hvert 5 år. Dette er
ikke blitt gjort til nå. Eiendomsenheten forklarer dette med manglende ressurser. Ett problem
er også at det er enkelte boliger som det er svært vanskelig å få tilgang til.
Det aller meste av vedlikeholdsoppgaver utføres av kommunens ansatte. Det kjøpes imidlertid
tjenester fra elektrikere, rørleggere og flisarbeidere. Vedlikeholdsleder er av den oppfatning at
det helt klart er billigere for kommunen å drive vedlikehold med interne ansatte. Kommunen
ville etter hans syn ha fått mere vedlikehold ut av pengene dersom den hadde hatt flere egne
ansatte. Det er også krevende å gjennomføre anskaffelser, og det oppleves å ta mye ressurser.
Avdelingen kunne etter hans syn med fordel hatt flere interne håndverkere. I dag er det seks
snekkere, men etter han vurdering burde det ha vært to til. Det hadde også vært en fordel med
egen rørlegger og to elektrikere, slik at denne type oppgaver kunne blitt ivaretatt med egne
ressurser. Kommunen kunne spart penger på vedlikehold, mener vedlikeholdsleder. Ved kjøp
av eksterne tjenester må kommunen ha ressurser til både å kjøpe inn tjenesten, samt tid til å
følge den opp.
Vedlikeholdsleder mener likevel at kommunens boliger har en god tilstand. Det er stor andel
boliger som er renovert siden 2013. Den største bekymringen er brannsikkerheten i de eldste
boligene. Den er ikke så god som på nyere boliger. Det er et mål at alle boliger skal ha
komfyrvakt. Dette er kommunen ikke helt i mål med ennå.

3.3 Vurderinger
Ås kommune disponerer 248 egne utleieboliger. I tillegg har kommunen tildelingsrett for 42
utleieboliger eid av andre. Av disse boligene er 109 ordinære utleieboliger. Det er opplyst at
det ikke er venteliste på tildeling av boliger. Pr. mars 2020 har kommunen 17 boliger som
ikke er utleid. Ås kommune har et antall boliger som gjør at de som ønsker dette kan få leid
kommunale boliger. Ås kommune har da kapasitet til å tilby boliger til de som ikke kan skaffe
seg dette på egen hånd.
Boliger som ikke er utleid betyr tapte husleieinntekter for Ås kommune. Anslagsvis utgjør
dette om lag 1,5 mill. kr pr år. Ved skifte av leietagere vil det også være nødvendig å
gjennomføre noe vedlikehold og eventuelt oppgraderinger. Det er viktig at dette gjøres så
raskt som mulig, slik at boligen ikke blir stående tom lenger enn nødvendig. Tilstrekkelig
kapasitet for effektivt å klargjøre boligen for ny utleie er derfor viktig.
Ås kommune har et boligtildelingsutvalg som foretar tildeling av boliger. Kriterier for
tildeling av boliger er fastsatt av kommunestyret og beskriver krav for å få tildelt bolig.
Utvalget er tverrfaglig og har dermed mulighet til å vurdere søkers behov i lys av eventuelle
tjenester som søker mottar fra kommunen. Kjennskapen til søkere som har kommunale
tjenester, mener kommunen er god, og dette brukes for å kunne vurdere hvilke boliger som vil
kunne passe best til søker.
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Boligsjef har uttrykt bekymring for at flere av kommunens boliger ikke har tilfredsstillende
brannsikkerhet i forhold til de beboere som bor i leilighetene. Etter hans mening kunne også
boligene med fordel ha vært lokalisert mer spredd for å oppnå et bedre bomiljø. Enkelte
beboere har også lav boevne, noe som betyr at boligene har stor slitasje. For enkelte gamle
boliger kan dette medføre betydelige kostnader til oppussing og renovering når boligen ikke
er tilpasset slik «røff» bruk.
Etter revisors skjønn bør Ås kommune gå gjennom sin portefølje av boliger for å vurdere om
boligen både har en beliggenhet og en beskaffenhet som er tilpasset leietagerne. Det kan få
store konsekvenser dersom boligen ikke er tilstrekkelig brannsikret. I forbindelse med en slik
vurdering bør kommunen se på kostnaden som pådras den enkelte bolig gjennom både
reparasjoner/vedlikehold og rehabiliteringer. Det er også opplyst at det per mars 2020 er i
underkant av 20 boliger som står tomme. Spørsmålet er om Ås kommune er avhengig av en
slik overkapasitet av boliger. Revisor mener dette bør vurderes nøye. Alternativt bør det
vurderes om boliger eventuelt kan leies ut til andre enn det dagens kriterier tilsier.
Vi registrerer at ansvarsforholdet mellom leietager og kommunen er regulert i avtaler.
Sjekkliste ved opphør av leieforhold er også utarbeidet.
Ås kommune benytter systemet Plania for å holde oversikt over boligmassen. Det er påbegynt
et arbeid for å legge inn alle driftsrelaterte opplysninger om boligene i systemet.
Gjennomførte reparasjoner og vedlikehold skal også dokumenteres i systemet. Systemet
inneholder ikke opplysninger om boligens generelle beskaffenhet og behov for vedlikehold.
Selv om vedlikeholdsleder mener at Ås kommune har god oversikt over status for de ulike
boliger, er det etter vår oppfatning viktig at all relevant informasjon om de respektive
boligene i tilstrekkelig grad er tilgjengelige og dokumentert, og at kommunen har et
tilfredsstillende system for dette. For å kunne gjennomføre riktig verdibevarende vedlikehold
må slike opplysninger være tilgjengelig. Det er her viktig å ha en plan som i tilstrekkelig grad
sikrer et preventivt vedlikehold, og at kommunen ikke bare gjennomfører «brannslukking»
når akutte behov oppstår. Det er opplyst at vedlikeholdsplaner for boligene er utarbeidet.
Revisjonen har bedt om å få kopi av slike planer, men de er ikke fremlagt selv etter flere
purringer.
Det er opplyst at det i utgangspunktet er planlagt en tilstandsvurdering av de enkelte boligene
hvert femte år, men at dette ikke er gjennomført. Dette bør etter vårt skjønn prioriteres. Som
nevnt ovenfor er planmessig vedlikehold fornuftig og den mest kostnadseffektive måten å
gjennomføre vedlikehold på, noe både Eiendomsforvaltningsutvalget og SINTEF Byggforsk
har påpekt i utredninger de har gjennomført. For å få dette til må kommunen ha oversikt over
boligens tilstand slik at dette kan planlegges. Det er opplyst at det i enkelte tilfeller kan være
vanskelig å få tilgang til boliger. Ås kommune bør være enda tydeligere på dette ved
inngåelse av leiekontrakt slik at kommunen kan få tilgang til boligen når det er behov for
dette, eventuelt med angivelse av faste datoer. Vi ser det som positivt at det er fast rutine å
foreta en gjennomgang av boligen ved skifte av leietager, og at det i den forbindelse
utarbeides en befaringsrapport. Denne bør arkiveres i kommunens system.
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Vår gjennomgang av kommunens regnskap viser at kommunen bruker betydelig med midler
både til vedlikehold og til rehabiliteringer. I gjennomsnitt er det kjøpt inn tjenester og
materialer tilsvarende kr 342 pr kvm årlig til vedlikehold. Ås kommune bruker også intern
arbeidskraft til både vedlikehold og til rehabiliteringer, og dette kommer i tillegg. Beløpene
som Ås kommune bruker til vedlikehold er høyere enn de normtall som ligger til grunn for
vedlikehold på kommunale bygg. Normtallet er dog ikke nødvendigvis representativ for de
behov som kommunale boliger har. Det er fra kommunen påpekt at enkelte boliger har høy
slitasje gjennom at leietager har dårlig boevne. Dette påvirker behovet for vedlikehold.
Vedlikeholdsleder er av den oppfatning at Ås kommune generelt prioriterer for lite
vedlikehold på kommunale bygg. Vedlikeholdsleder argumenterer for at kommunen får mer
vedlikehold for pengene, dersom den benytter egne ansatte.
Det er også grunn til å tro at det er slik vedlikeholdsleder hevder at man får mere vedlikehold
for de midler man bruker når internt ansatte benyttes. Ved kjøp av tjenester vil kommunen
har kostnader knyttet både til selve innkjøpet men også til oppfølging av leverandør. Det er
også grunn til å tro at ekstern leverandør benytter seg av en høyere timepris enn det interne
ansatte vil gjøre. Etter vårt skjønn bør kommunen se nærmere på hvordan arbeidet i
vedlikeholdsavdelingen er organisert, herunder hvordan medgått tid henføres til ulike
aktiviteter og eiendommer, og balansen mellom det å bruke egne ansatte og kjøpe tjenester fra
andre.
Ås kommune bør vurdere å utarbeide en oversikt over hva den enkelte boligen koster
kommunen. Her bør både kommunens kapitalkostnader, vedlikeholdskostnader og
driftskostnader vurderes opp mot årlige husleieinntekter. Dette må sees over flere år da
vedlikeholdskostnadene vil variere fra år til år. Denne kunnskapen kan bidra til bedre
vurderinger av hvorvidt det vil være gunstig å skifte ut enkelte av dagens boliger til boliger
med en mere robust standard og som kan tilpasses brukere med lav boevne. Et slikt regnskap
vil også kunne si noe om kommunens netto kostnad ved drift av boliger, og om det eventuelt
vil være rom for å foreta mere vedlikehold.
Utestående husleie er oppgitt til å være i overkant av kr 1,1 mill. kr per mai 2020. Den
utarbeide rutinebeskrivelse om samarbeid mellom Boligkontoret, økonomikontoret og NAV
om samarbeid om husleierestanser følges ikke i dag. Vi anbefaler at denne rutinen følges og
månedlige møter mellom aktørene gjennomføres. Både boligsjef og enhetsleder rus- og
psykiske helsetjenester har opplyst at dette samarbeidet var til stor nytte for å sørge for at
restansene på husleie blir så lave som mulig.

3.3 Konklusjon
Ås kommune kan tilby boliger til de som ikke kan skaffe seg dette på egen hånd. Kriterier for
utleie av kommunale boliger er fastsett. Ansvarsforhold i leieforholdet er tydelig avklart i
avtale.
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Ås kommune bør gjennomgå sin portefølje av boliger for å vurdere om det er boliger som
ikke er egnet til utleie, og dette gjelder spesielt med tanke på brannsikkerhet. Størrelsen på
behovet for overkapasitet i antall boliger bør også vurderes.
Arbeidet med å oppdatere informasjon i kommunens systemer må prioriteres. I tillegg bør
kommunen ha rutiner for å samle inn og dokumentere status og beskaffenhet av kommunens
boliger slik at man har tilstrekkelig kunnskap til å kunne gjennomføre tilstrekkelig preventivt
vedlikehold. Vedlikeholdsplaner er et viktig verktøy i denne sammenhengen.
Ås kommune har brukt betydelige midler til vedlikehold og oppgraderinger av kommunens
boliger. Tallene, eksklusiv egne personalkostander, er over normtall for kommunale bygg.
Slike tall kan ikke nødvendigvis benyttes som sammenligningstall, da kommunale boliger
erfaringsmessig kan bli utsatt for røff bruk som krever betydelige midler i vedlikehold og
rehabiliteringer.
Ås kommune bør vurdere å utarbeide en oversikt over hva den enkelte boligen koster
kommunen. Her bør både kommunens kapitalkostnader, vedlikeholdskostnader og
driftskostnader vurderes opp mot de årlige husleieinntekter. Dette må sees over flere år da
vedlikeholdskostnadene vil variere fra år til år.
Rutinebeskrivelse om samarbeid mellom Boligkontoret, økonomikontoret og NAV om
samarbeid om husleierestanser bør følges.
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4. GJENGS LEIE
Problemstilling nr. 2: I hvilken grad har kommunen oppfylt kommunestyrets vedtak 12.12.2012,
om å jobbe mot gjengs leie på alle kommunale boliger?

4.1 Revisjonskriterier


Gjengs leie skal være innført i samsvar med kommunestyrets vedtak

4.2 Datagrunnlag
Gjengs leie
Kommunestyret har i K-sak 76/12 den 12.12.2012 vedtatt at kommunen skal jobbe mot at
kommunens boliger leies ut til en pris tilsvarende gjengs leie. Med gjengs leie menes den
husleien som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område, med andre
ord en slags gjennomsnittsleie eller et gjennomsnitt av leieprisen i alle løpende leieforhold av
tilsvarende boenheter. Gjengs leie er dermed ikke det samme som markedsleie.
I Handlingsprogrammet med økonomiplan 2014-2017, vedtatt av kommunestyret 11.12.2013,
ble det også vedtatt at husleien i kommunale bygg skulle reguleres opp mot gjengs leie.
Bestemmelsen om tilpasning av husleien til gjengs leie finnes i husleieloven § 4-3. Her
framgår det: «Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien
enn den som kan kreves etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at
leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på
liknende avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag for den
del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats».
Boligsjef har opplyst at alle boliger som pr. mars 2020 leies ut av Ås kommune har pris
tilsvarende gjengs leie. I 2013 bestilte Ås kommune en gjennomgang av gjengs leiepriser på
alle boliger fra takstmann P.C. Saxebøl. Han avga en rapport hvor gjengs leiepris ble vurdert
på samtlige utleieleiligheter. Det er presisert at «de vurderte leieprisene er basert på
opplysninger fra eiendomsavdelingen i Ås kommune uten innvendig befaring av
uteleieobjektene, og baserer seg på statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Boligbygg i Oslo sine
statistikker over forholdet mellom markedsverdi og gjengs leie, samt lokale erfaringstall.»
Gjengs leieprisen varierte fra kr 83 pr kvm pr måned til kr 294 pr måned. De aller fleste
leiligheter hadde fastsatt en leiepris fra kr 90 til kr 125 pr kvm pr måned. Det var i all
hovedsak mindre leiligheter mellom 20 og 40 kvm som hadde fastsatt leiepris pr kvm som var
høyere enn dette. Økningen av leieprisen varierte en del; de aller fleste leiligheter fikk en
økning av leiepris mellom 10 % og 30 %. En leilighet fikk mere enn dobling av prisen mens
for noen utleieleiligheter var det små eller ingen endringer.
Økningen av leieprisene etter den tid har ifølge boligsjefen utgangspunktet fulgt
konsumprisindeksen.
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Ås kommune har fra 2015 foretatt en renovering av 17 boliger/leiligheter, i tillegg har
kommunen anskaffet tre nye boliger. I forbindelse med denne renoveringen har kommunen
foretatt ny vurdering av gjengs leie. Det er engasjert takstmann som har gjennomført
fastsettelsen av gjengs leie. Takstmannen har henvist til at den vurderte leieprisen er basert på
opplysninger fra eiendomsavdelingen i Ås kommune, befaring og på statistikk fra SSB. Tall
fra boligbygg i Oslo sin statistikk over forholdet mellom markedsverdi og gjengs leie, samt
lokale erfaringstall, er også benyttet. Takstmann har fastsatt utleiepris pr år. Det er presisert at
utleieprisen er ekskl. kommunale avgifter og strøm.
Revisors gjennomgang av leiepriser før og etter renoveringer gjort på leiligheter fra 2015 til
og med 2019 (14 leiligheter) viser at gjennomsnittlig prisøkning var på 42,2 % etter
renovering og ny gjengsleie vurdering. Økningen varierte fra 12,5 % til 106 %. Leieprisen pr
kvm. pr år varierer fra kr 1 200 til over kr 2 000. Det er også gjennomført gjengsleievurdering
av fire leiligheter som ikke er rehabilitert.
Boligsjefen har opplyst at etter at det ble gjennomført gjengs leie vurdering av boligene er
leieprisene bare justert med konsumprisindeksen.
Tabellen under viser kommunen sine husleieinntekter i perioden 2012-2019 (tall i mill. kr.)
Utleieboliger
Omsorgsboliger
Sum

2012
10,9
3,3
14,2

2013
10,1
4,0
14,1

2014
8,6
6,3
14,9

2015
8,5
7,2
15,7

2016
9,9
7,5
17,4

2017
10,6
7,7
18,3

2018
11,6
7,7
19,3

2019
12,1
7,5
19,6

Tabellen viser utviklingen i husleieinntekter både for utleieboliger og for omsorgsboliger.
Totalt ser vi at husleieinntektene har økt med om lag 5,5 mill. kr fra 2012 til 2019. Den største
økningen var fra 2015 til 2016. Husleie for utleieboliger falt fra 2013 til 2014 mens det var en
større økning av husleie for omsorgsboliger. Det er uklart hva dette skyldes. En forklaring kan
være at kommunen endret prinsipper for hvor inntekten skulle regnskapsførers. Det er derfor
mest hensiktsmessig å sammenligne de totale tallene.
Leiepriser
SSB gjennomfører årlig en undersøkelse av leiepriser på boliger over hele landet. For
Akershus, unntatt Bærum, ble følgende tall presentert for 2019:
Antall rom
1 rom
2 rom
3 rom
4 rom

Gjennomsnittsleie Gjennomsnittsleie Gjennomsnittsleie
pr. mnd.
pr. kvm pr mnd
pr. kvm pr år.
8 250
9 300
198
2 373
10 600
163
1 956
11 580
134
1 608

Gjennomgangen av utleiepriser for boliger som Ås kommune leier ut varierer fra kr 95 pr kvm
til kr 228 pr kvm. Gjennomsnittsleien er kr 133 pr kvm. For to-roms leiligheter
(gjennomsnittlig størrelse er 53 kvm) er gjennomsnittsprisen kr 141 pr kvm. Leieprisene for
Ås kommune er følgelig lavere enn gjennomsnittet for tidligere Akershus fylke.
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Tabellen under viser leiepriser for de forskjellige adresser som Ås kommune har utleie
boliger.
Adresse

Antall
leiligheter

Bjørnekroken
Bodilsvei 42
Brekkeveien
Dr.Sødringsvei
Drottveien
Fjellveien
Granheimtunet
Hellinga
Hogstvedtveien
Kajaveien
Liaveien
Ljungbyveien
Måltrostveien
Rustadtorget
Rydningen
Skolehusveien
Sleipnersvei
Sollihagen
Torderudveien
Tunveien
Valkyrieveien
Von Øtkens vei

8
1
9
52
4
18
20
11
1
15
27
5
8
9
7
4
8
6
4
9
4
1

Type leilighet
52-74 kvm
78 kvm
20 kvm
57 kvm
66 kvm
38-50 kvm
54 kvm
56 -76 kvm
45 kvm
42 -56 kvm
33-88 kvm
50-56 kvm
61-90 kvm
55-75 kvm
52-74 kvm
90-111 kvm
43-49 kvm
55-100 kvm
48-69 kvm
54 kvm
39- 59 kvm
77 kvm

Leiepris kvm
pr. mnd
95 – 106 kr
148 kr
322 kr
130 – 144 kr
102 kr
196 – 228 kr
142 – 153 kr
105 – 139 kr
125 kr
122 – 129 kr
98 – 141 kr
133 – 196 kr
90 – 180 kr
100 – 116 kr
96 – 127 kr
110 – 117 kr
95 – 110 kr
114 – 140 kr
100 – 102 kr
127 – 147 kr
96 – 101 kr
101kr

Gjengsleie
vurdering
etter 2015

3 leiligheter
8 leiligheter
2 leiligheter
2 leiligheter
3 leiligheter

Totalt er det 17 boliger som ikke er utleid i Ås kommune pr mars 2020. Totalt utgjør de
tomme boligene 898 kvm, dvs. 52 kvm i gjennomsnitt. Andelen ledige boliger utgjør ca. 6,6
% av den totale boligmassen. Med en gjennomsnittsleie på kr 141 pr kvm. for 2 roms
leiligheter vil et potentielt husleie beløp utgjøre kr 126 618 pr mnd. eller om lag 1,5 mill. kr pr
år. Av de 17 leilighetene som ikke er leid ut er det opplyst at fire av disse trenger oppussing
eller oppgraderinger før de kan leies ut. Mange av leilighetene som ikke er utleid er
omsorgsboliger (Dr. Sødrings vei 8 og 10 og Granheimtunet 3). Boligsjefen har opplyst at det
ikke vil være mulig å kunne selge disse boligene enkeltvis. Da må hele boliganlegget selges
under ett, eller at det blir gjennomført en seksjonering.

4.3 Vurderinger
Det ble gjennomført vurdering av leiepris opp mot gjengs leie på alle kommunens
utleieboliger i 2013. Vurderingen ble gjort av takstmann. Dette resulterte i en økning av
leiepris for de aller fleste boligene på mellom 10 % og 30 %. Senere års økninger av leiepriser
skal kun ha fulgt konsumprisindeksen. I de tilfeller hvor boligene er blitt renovert, er det
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foretatt nye vurderinger av gjengs leie av takstmann. Alle kommunens utleieboliger har blitt
gjenstand for en gjengs leie vurdering, for mange av boligene er dette gjort for syv år siden
Husleieloven § 4-3 regulerer utleiers rett til å fremsette krav om at husleien settes til gjengs
leie når leieforholdet har vart i to år og seks måneder. Endring til gjengs leie kan gjøres
gjeldende etter seks måneder. Det betyr at det kan gjøres ny gjengs leie vurdering hvert tredje
år. Vår sammenligning av leiepriser i Ås kommune mot tall hentet fra SSB for Akershus viser
at leieprisen i Ås ligger lavere.
Endringen i husleiepriser fra statistikk fra SSB viser at økningen fra 2013 til 2019 har vært
mellom 30 % og 40 % på leiligheter på 1-3 rom. De minste leilighetene har hatt den største
økningen. Konsumprisindeksen har i samme periode steget med om lag 16 %. Dette kan tyde
på at Ås kommune sine leiepriser nå ligger under det som tilsvarer gjengs leie i dag.
Det bør foretas nye vurderinger av gjengs leie for de boliger hvor dette ikke er gjort de siste
tre årene. Det bør innføres som fast rutine at det gjøres nye gjengs leievurderinger etter de
regler som husleieloven tillater.

4.4 Konklusjon
Alle kommunens utleieboliger er blitt gjenstand for en gjengs leievurdering, men for mange
av boligene er denne vurderingen gjort for syv år siden.
Undersøkelser kan tyde på at mang av leieprisene på kommunale boliger i Ås i dag ligger
under gjengs leie.
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5. BOVEILEDNING
Problemstilling nr. 3: I hvilken grad får leietagere i kommunale boliger tilstrekkelig
boveiledning og oppfølging?

5.1 Revisjonskriterier
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 sier at kommunen skal sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk
eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt
funksjonsevne.



Kommunen skal tilby tjeneste til de brukere som har behov for dette
Kommunen skal ha rutiner for å kartlegge søkerens behov for tjenester i tilstrekkelig
grad i saksbehandlingen.

5.2 Datagrunnlag
Det er flere enheter i kommunen som gir boveiledning. Dette gjøres bl.a. av enhet for rus- og
psykisk helsetjeneste og enhet for boliger voksne. NAV Ås har ansvaret for oppfølging av
bosatte flyktninger i kommunen. Det er enhet for rus- og psykisk helsetjeneste som i hovedsak
gir tjeneste til beboere i kommunale utleieboliger.
Formålet med rus- og psykisk helsetjenesten er ifølge utarbeidet informasjonsfolder:
Tjenesten skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv.
Tjenesten omfatter:
 Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets aktiviteter
 Støtte/behandlingssamtaler individuelt eller i gruppe
 Aktivitetssenter med tilbud om ulike aktiviteter og sosialt samvær.
 Samarbeid, veiledning og støtte til deg og ditt nettverk
 Koordinering av arbeidet rundet ansvarsgruppe, individuell plan og
legemiddelassistert rehabilitering.
Tjenesten er organisert i fire avdelinger; tre avdelinger har ambulerende tjenester som har
base på boligene:
 Tunveien
 Fjellveien
 Nordby
Alle tjenester som gis baserer seg på søknader og enkeltvedtak. Boveiledning eller praktisk
bistand og opplæring gis uavhengig av om man bor i kommunal bolig eller i egen eid eller
leid bolig. Det skal alltid fattes et vedtak om omfanget og innholdet av den tjenesten den
enkelte skal få.
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Enhetsleder for rus- og psykisk helsetjeneste opplyser at eksempler på typer veiledning og
hjelp enkelte kan ha behov for er:
- Hente posten
- Skrive handleliste
- Handle
- Rydde
- Vaske
- Kontakt med offentlige kontorer
- Følge til fastlege og spesialhelsetjeneste
Det er påpekt at det er en forutsetning at den enkelte utfører oppgaven selv. Tjenesten skal
bare være en veiledning og opplæring. Det er også en forutsetning at den enkelte ønsker
bistand, tilbudet skal være frivillig. Leder av forvaltningstjenesten påpeker at tjenesten er
praktisk bistand og opplæring. De skal lære seg nye ferdigheter eller opprettholde den som de
allerede har. Målet er at personen skal klare seg selv eventuelt være delaktig ut fra egne
kognitive, psykiske eller fysiske forutsetninger.
Den enkelte må søke om å få bistand. Søknader om psykisk helsetjenester blir behandlet i
inntaksmøte for psykisk helse, mens andre søknader om praktisk bistand og opplæring blir
behandlet i forvaltningstjenesten i Ås kommune. Etter en kartlegging og vurdering, fattes det
enkeltvedtak som beskriver tilbudet som skal gis. I psykisk helsetjeneste er det rutine at en
fagkoordinator drar på hjemmebesøk til søkeren for å kartlegge hva behovet for bistand er.
Det gjøres en vurdering av hvilket behov som foreligger, basert på den kartleggingen som er
gjennomført. Aktuell ekstern informasjon, bl.a. fra lege, tas med i vurderingen. Vedtaket
beskriver innholdet og omfanget i timer for den tjenesten som skal gis.
Øvrige søknader blir behandlet av saksbehandler med den fagkompetansen søknaden gjelder i
samarbeid med fagkoordinator eller annen fagperson fra tjenestestedet som skal utføre
tjenestene.
Det er opplyst at det har vært svært lite klager både på vedtaket og de tjenester som gis. Antall
timer på vedtakene varierer fra eksempelvis 1 time pr uke til oppfølging 24 timer i døgnet.
Vedtakene gjøres av enhet for forvaltningstjenester. Vedtakene er enkeltvedtak og kan
påklages. Det er informert om dette i vedtaket som søker får.
Leder for forvaltningstjenesten opplyser at selv om den enkelte skal søke selv kommer det
meldinger både fra fastleger, spesialisthelsetjenesten og pårørende om at det er personer som
har behov for kommunens tjenester. Kommunen tar i slike tilfeller direkte kontakt med
personen og opplyser om hvem som har gitt en melding om at det er behov for tjeneste.
Kommunen forsøker å få til en avtale slik at den kan komme på besøk for å kartlegge behovet.
En søknad vil deretter kunne fylles ut i ettertid.
Hvis det kan være snakk om fare for liv og helse, kan det pålegges personen å ta imot en
tjeneste. Dette har ennå ikke skjedd i Ås kommune.
Den enkelte må selv søke om tjenester, men enhetene er behjelpelig med å utarbeide søknader
dersom det skulle være behov for dette. I enkelte tilfeller kan det være et krav i
husleiekontrakten at leietager skal motta boveiledning. Selv om tilbudet er frivilling prøver
kommunen så langt det er mulig å gi et tilbud selv om noen ikke ønsker hjelp. Det er alltid
noen som burde hatt hjelp, men som ikke vil ha det. Enhetsleder antar at dette kan dreie seg
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om ca. fem personer. Ikke alle eksterne eller pårørende forstår at tilbudet er basert på
frivillighet.
Revisjonen er blitt forelagt to eksempler på vedtak om tjeneste. Begge vedtakene henviser til
timeomfanget som skal gis fra ambulerende psykisk helsetjeneste. Det ene vedtaket er på 2,5
time i uka mens det andre er på inntil 133 timer. Vedtaket beskriver de områder det skal ytes
tjeneste. Det er også skrevet en begrunnelse for vedtaket. Det er henvist til hvilken
informasjon som er benyttet i vurderingen. Det er også henvist til at vedtaket kan påklages
etter forvaltningsloven. Vedtakene er undertegnet av enhetsleder for forvaltningstjenesten og
enhetsleder for rus- og psykisk helsetjeneste.
Det er oppgitt at bosatte flyktninger også kan få tilbud, men dette vil i så fall være på
bakgrunn av psykiatri eller rusproblematikk. Dersom det er andre årsaker til behov for slike
tjenester vil det være flyktningetjenesten som har ansvaret for dette.
En gjennomgang av rus- og psykisk helsetjeneste sine ambulerende tjenester viser et omfang
som følger:




Tunveien:
Nordby:
Fjellveien:

41 personer med vedtak på til sammen 253,5 timer pr uke.
19 personer med vedtak på til sammen 469,0 timer pr uke.
18 personer med vedtak på til sammen 38,0 timer pr uke.

Totalt gis det pr. mars 2020 tjeneste til 78 personer med vedtak om 760,5 timer pr uke.
Enhetsleder forvaltningstjenesten opplever at de enkelte er fornøyd med de tjenester som blir
gitt. Det er svært få klager. Fylkesmannen er klage instans og har i 2019 omgjort ett vedtak av
de ca. 120 vedtak som Ås kommune fattet om praktisk bistand.
Tjenesten til den enkelte kan også justeres dersom det er behov for dette. Hvis de som gir
ambulerende tjeneste ser at det er behov endring i vedtak, kan det meldes, og ny vurdering vil
bli gjort. Saken blir da gjennomgått og nytt vedtak blir eventuelt fattet. På samme måte kan
timeantallet reduseres, men da også etter et nytt vedtak. Det kan være tilfeller hvor
kommunen ser at behovet ikke er så stort som man først antok. Tjenesten forholder seg til de
timer som enkeltvedtaket tilsier til enhver tid.
Enhetsleder for rus- og psykisk helsetjeneste mener at det tidligere var et bedre samarbeid
mellom økonomiavdelingen, NAV, Eiendom og rus- og psykiatritjenesten. Dette medførte at
man lettere kunne fange opp om det var beboere som for eksempel ikke betalte husleie. Man
kunne da lettere ta tak i dette og hjelpe beboeren til å betale husleie før gjelden ble for stor. I
dag fanges dette ikke like lett opp, da det oppleves at kommunikasjonen mot økonomiavdelingen er for svak. Eksterne kan også oppleve at kommunikasjonen internt i kommunen
ikke er god nok.
Informasjon om hvordan man søker om helse- og omsorgstjenester ligger på Ås kommune
sine hjemmesider. Søknadsskjema kan lastes ned her. Forvaltningstjenesten har redegjort for
hvilke tjenester det kan søkes om. Videre er det beskrevet hva søknaden skal inneholde samt
hvordan saksbehandlingen gjennomføres, og hva vedtaket vil inneholde.
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Flyktninger
Ås kommune har et team bestående av tre personer som følger opp flykninger i kommunen.
Ifølge kommunens årsmelding ble det bosatt 14 flyktninger i 2018 og fem i 2019. Kommunen
følger opp flyktninger de første fem årene etter at de er bosatt. Totalt har kommunen
oppfølging av om lag 120 personer i dag.
Ved bosetting følger kommunen flyktningen tett opp de første ukene. Det gjennomføres minst
3-4 hjemmebesøk. Etter hvert vil hyppigheten av hjemmebesøkene være avhengig av
flyktningens behov og hva denne ønsker. Boveiledning vil være en del av den oppfølgingen
som flyktningen får. Behovet vil variere veldig; det er flyktninger som tidligere har bodd i
moderne boliger som ikke trenger noe veiledning, mens andre kan ha bodd lenge i
kummerlige forhold og trenger mere oppfølging. Gjennom introduksjonsordningen som alle
flyktninger må gjennomgå blir det også gitt opplæring i det å bo i egen bolig.
Flyktningkonsulenten har også opplyst at de med størst behov blir plassert i kommunale
boliger. Dette gjør at flyktningetjenesten sammen med boligkontoret kan ha en tettere
oppfølging.
Flyktningetjenesten er i gang med et samarbeid med brannvesenet for å kartlegge brannvern i
de boligene flyktningene bor i. Brannvern vil også være en del av det å gi boveiledning. Dette
arbeidet er i planleggingsfasen.

5.3 Vurderinger
Ås kommune behandler søknader og fatter enkeltvedtak som beskriver omfanget av tjenestene
som skal gis. Vedtaket er basert på en søknad. Etter vårt skjønn har Ås kommune rutiner for å
gjennomføre en grundig vurdering av de behov som søker har. Informasjon fra eksterne kilder
samt hjemmebesøk danner grunnlag for de vurderinger som gjøres. Vedtakene beskriver også
hvilke tiltak den enkelte bruker skal få. Etter vårt skjønn ligger det til rette for at brukere med
behov for boveiledning skal få dette. Vi registrerer også at det har vært svært lite klager til
fylkesmannen i denne forbindelse.

5.4 Konklusjoner
Ås kommune har rutiner for å gjennomføre en grundig vurdering av de behov for
boveiledning som søker har. Etter revisors skjønn er det lagt til rette for at brukere med behov
for boveiledning får dette.
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6. KILDER
Lover og forskrifter1
Lov om sosialtjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 2009.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 2011.
Lov om husleieavtaler (Husleieloven)1999.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 1967
NOU 2011:15, “Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden”
Ås kommune
Årsmelding 2018 og 2019
Regnskap 2012-2019
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023
Virksomhetsplan for 2019 for Eiendom
Boligsosial handlingsplan for Ås kommune 2015-2019
Beboermappe, nye leietagere
Gjennomgang av gjengsleie 2013
Rutinebeskrivelse husleie restanser
Befaringsrapport
Husleiekontrakt utleieboliger
Bransjelitteratur m.m.
Velholdte bygninger gir mer til alle (NOU 2004: 22).
Forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur - dilemmaer og løsninger
Vedlikehold i kommunesektoren, Multiconsult og PricewaterhouseCoopers
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET
Kommunens ansvar for å skaffe bolig er hjemlet i lov om sosialtjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) og i Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
Lov om sosialtjenesten i arbeids og velferdsforvaltningen:
§15: “Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet”.
§ 27: “kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det
selv.
Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-7: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre
årsaker.
I NOU 2011:15, “Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden” legges det vekt på at
kommunens ansvar for det boligsosiale ansvaret er sammensatt, krevende og at det fordrer
eierskap og kompetanse i den kommunale organisasjonen. En gjennomgående målsetting i
arbeidet er den såkalte “eierlinja” – målsetningen om at flest mulig skal eie egen bolig. Ifølge
utredningen er det sentralt at:
Kommunene setter mål for og integrerer det boligsosiale arbeidet i det øvrige planverket
(boligsosial handlingsplan)
Den kommunale utleiesektoren i størst mulig grad er et tilbud for en kort periode
(tidsavgrensede kontrakter)
Det utvikles praksis for å vurdere om det er mulig å bistå vanskeligstilte til å etablere seg i
privat eid eller leid bolig (statlige støtteordninger, startlån o.s.v.)
Det går videre fram av NOU at bolig er en viktig velferds- og levekårskomponent.
Kvaliteten på boliger og bomiljø skal være god, også for vanskeligstilte.
Fra politisk hold er det flere ganger blitt etterlyst en lov om ikke-kommersielle utleieboliger.
Blant annet framgår det av Innst. S. nr. 229 (2003 – 2004). Om boligpolitikken at formålet
skal være å forplikte «alle som mottar tilskudd til utleieboliger til å drive ikke-kommersiell
virksomhet der tilskuddene blir i boligselskapet og kommer beboerne til nytte gjennom lav
leiepris, og der overskudd på utleievirksomheten eller eventuelt salg av boliger skal
reinvesteres i nye boliger eller oppgradering av eksisterende boligmasse.» Kommunene kan
fritt fastsette husleien innenfor husleielovens regler, men Husbanken anbefaler å ta
utgangspunkt i en kostnadsdekkende husleie ved tildeling av tilskudd til utleieboliger. Den
beregnes ut fra drifts- og vedlikeholdskostnader og avkastningen boligkapitalen kunne ha fått
ved annen anvendelse. En del kommuner benytter et utgiftsdekkende prinsipp, hvor husleien
beregnes ut fra drifts- og vedlikeholdskostnader, og renter og avdrag på lån, men ikke tar
hensyn til alternativavkastning.
Kommunene kan ha retningslinjer for hvem som skal prioriteres, og slik sette rammer for
behovet for boliger.
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Det er dyrt for kommunene å ha en boligmasse som er dårlig vedlikeholdt, og som i noen
tilfeller ikke kan tas i bruk på grunn av dårlig standard. Opprusting av dårlige utleieboliger vil
føre til at kommunen kan øke tilbudet uten å måtte bygge eller kjøpe nye boliger som bedre
dekker den enkelte husstands behov.
Rådgivende ingeniørers forening
Dokumentet Norges tilstand 2019 kommunale og fylkeskommunale bygg er utarbeidet av
Rådgivende ingeniørers forening. Det er gjennomført en undersøkelse av kommunale og
fylkeskommunale bygg. De konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet totalt er på 1450
milliarder kroner og vil øke hvis det ikke gjøres store endringer. Det er henvist til at
normtallet for vedlikehold av kommunale bygg vil vær kr 230 pr kvm. Med lik fordeling på
periodisk vedlikehold og utskiftninger.
Mål og system i eiendomsforvaltningen
Regjeringen oppnevnte i 2003 Eiendomsforvaltningsutvalget, som skulle gjennomgå og
evaluere eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Utvalget poengterte i sin
rapport Velholdte bygninger gir mer til alle (NOU 2004: 22) at organiseringen av eiendomsforvaltningen bør ta utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av eiendommene.
Den vanligste modellen for kommunale bygninger er at kommunestyret ivaretar eierrollen, at
et bygg- og eiendomskontor ivaretar forvalterrollen og at fagetatene som skole og helse/
omsorg, samt lag/foreninger, ivaretar brukerrollen for sine respektive bygninger.
Eiendomsforvaltningsutvalget definerte god eiendomsforvaltning som "forvaltning som gir
brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad" (Velholdte bygninger gir mer til
alle, s. 34). Et rasjonelt system for eiendomsforvaltning baseres på et sett av krav som
tilsammen realiserer eiers, brukeres og samfunnets mål og interesser (s. 38):
 Eieren fastsetter mål, prioriteringer og rammer for eiendomsforvaltningen.
 Forvalteren har informasjon om eiendommens arealer, teknisk tilstand, verdi,
inntekter/ kostnader og brukernes langsiktige planer.
 Kriterier for god eiendomsforvaltning er:
o Prioriterte brukerbehov tilfredsstilles.
o Effektiv arealutnyttelse.
o Verdibevarende vedlikehold.
o Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter.
o Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen.
o Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning.
o Økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige
karakter.
o Brukernes rettigheter og plikter er avklart gjennom formelle avtaler.
 Lovpålagte krav overfor eiere og brukere skal ivaretas.
KS gjennomførte i 2012–2013 et FoU-prosjekt med støtte fra Forskningsrådet om kommunesektorens bygninger og infrastruktur. Rapporten Forvaltning av kommunesektorens eiendom
og infrastruktur - dilemmaer og løsninger anbefaler (s. 4) "å satse på veiledning, verktøyer og
stimuleringsmidler for å styrke kommunenes arbeid med hovedplaner (kommunedelplaner)
for bygg, veg, vannforsyning og avløp. Dette grunngis med at relativt få kommuner i dag har
en politisk vedtatt strategi, spesielt for bygg og veg. Vi mener det er viktig for lokaldemokrati
og avgjørende for god realkapitalforvaltning at slike strategier er på plass og politisk forankret. Langsiktig, strategisk planlegging og mer systematisk arbeid i hverdagen er også viktig
for at kommunene skal være i stand til å møte nye utfordringer de neste tiårene."
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KS-rapporten sier videre (s. 23): "Kontroll handler i korte trekk om å ha et plan- og ledelsessystem som fungerer gjennom hele organisasjonen – fra politisk nivå og helt ut til driftsleddet.
Å ha en oppdatert oversikt over hva kommunen eier av bygg, veger og VA-anlegg er en viktig
basis. Videre er det behov for informasjon om anleggenes tekniske tilstand og funksjonalitet,
samt kommunens fremtidige behov innen disse områdene. Ut fra dette anbefales det å etablere
en strategi med konkrete mål og tilhørende tiltak, som skal bringe en dit en vil. På vegen
trengs gode systemer for kvalitetsstyring (inkludert internkontroll), som blant annet skal
fortelle hvem som skal gjøre hva og når, samt angi rutiner for kontroll og rapportering."
Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger sier (s. 29) følgende:
"Det er viktig at kommunale beslutningstakere på ulike nivåer får relevant informasjon slik at
kommunene kan prioritere det nødvendige vedlikeholdet av sine bygninger."
Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE) sin rapport Bedre eierskap i kommunene
(2007) poengterer (s. 20) at eierrollen må utvikles i et samspill mellom forvaltningen og de
folkevalgte. Forvaltningen (administrasjonen) har her ansvaret for informasjon, opplæring og
rapportering, samt å be om nødvendige vedtak. De folkevalgte blir dermed klar over sitt
ansvar og at det finnes en eiendomsforvalter som arbeider for dem som eiere.
Multiconsults Tilstandsbarometeret 2013 konkluderer (s. 10) med at "i den enkelte kommune
er det behov for å etablere oversikter over tilstand og kostnadsbehov, samt systematisere
arbeidet med tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, som grunnlag for dokumentasjon og
kommunikasjon med administrativ og politisk ledelse i kommunen".
KS' Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold (2008) påpeker (s. 4): "Det som kjennetegner
kommunene som får til et godt vedlikehold, er god kommunikasjon mellom kommunestyret
som folkevalgt eier, formannskapet som operativ eier og eiendomsforvalteren. Det vil si at
eiendomsforvalteren får anledning til å rapportere om tilstand, utfordringer og muligheter
knyttet til eiendommene. De folkevalgte må på sin side stille krav til god forvaltning og
rapportering som gir oversikt og grunnlag for politiske diskusjoner og prioriteringer."
KS-rapporten fortsetter (s. 7): "Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de offentlige kravene er tilfredsstilt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak. [...] En god organisering innebærer at ansvar og oppgaver er erkjent og
fordelt mellom eier, forvalter og bruker av byggene."
Multiconsult og PricewaterhouseCoopers påpeker i rapporten Vedlikehold i kommunesektoren
(2008) at det er viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi hvor vedlikehold inngår som
et vesentlig element. Eiendomsstrategien må forankres i kommunens overordnede styringsdokumenter. Rapporten påpeker at manglende strategi ofte fører til ubevisst "akuttstrategi",
det vil si lite planmessig vedlikehold som totalt sett gir høyere utgifter:
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Kilde: Multiconsult og PricewaterhouseCoopers' Vedlikehold i kommunesektoren (s. 18).
Også det statlige Eiendomsforvaltningsutvalget påpekte i Velholdte bygninger gir mer til alle
(s. 22) at planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt; mangelfullt vedlikehold
av eiendommene gir dårlig totaløkonomi over tid. Effekten av dårlig vedlikehold rammer ikke
umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende, eller til og med
nødvendig, å utsette vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling
blir først synlig på lengre sikt.
Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger (s. 2) poengterer at
periodiske vedlikeholdsplaner er et viktig styringsredskap for å utnytte ressursene best mulig.
Verdibevarende vedlikehold
Standard Norges Livssykluskostnader for byggverk – prinsipper og klassifikasjon (NS 3454,
2013) definerer bygningsvedlikehold som tiltak som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål
innenfor en gitt brukstid. Utgifter som øker kapasiteten eller funksjonaliteten, eller som
utvider eller endrer bruksområdet, klassifiseres som påkostning, dvs. investeringsutgift.
Kommunaldepartementets Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (2003) sier følgende om forskriftens § 7: "Departementet minner
for øvrig om at løpende vedlikeholdsutgifter fortsatt skal utgiftsføres i driftsregnskapet.
Påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Som
vedlikehold av bygninger regnes tiltak for å holde en bygning i stand, med en standard tilsvarende da bygningen stod ferdig som nybygg. Tiltak som fører bygningen til en annen stand
eller bedre standard enn den har vært i tidligere, regnes som påkostning (dvs. investering)."
Kommunal regnskapsstandard nr. 4 sier (kapittel 3.2.1) : "Som påkostning klassifiseres
utgifter som påløper for å føre anleggsmidlet til en annen stand, eller bedre standard enn det
var i da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen" (punkt 3.2.1). Tiltak av investeringsmessig karakter vil si: "Påkostninger på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og
vesentlig verdi. [...] Som varig verdi legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid
på minst tre (3) år. [...] Med vesentlig verdi menes en anskaffeleskost på minst kr 100.000"
(punkt 3.1). "Utføres vedlikeholdet sjelden, vil dette kunne medføre at utgiften blir vesentlig
(kr 100.000). Dette medfører ikke at utgiften kan klassifiseres som påkostning" (punkt 3.2.2).
Vedlikehold vil si utgifter for å holde eiendelen i samme standard som på opprinnelig tidspunkt (anskaffelsestidspunktet). Vedlikehold kan f.eks. være: bygninger males på nytt,
vinduer skiftes uten vesentlig standardøkning eller deler av datanettverk fornyes. Påkostninger
kan være: ventilasjon skiftes ut til en høyere standard, vegger og gulv fornyes, ombygging
som følge av strengere lovkrav, samt påbygging.
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SINTEF Byggforsks rapport Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av
skolebygg i kommunene (2004) påpeker (s. 16) at dersom det utføres for lite forebyggende
vedlikehold, vil det oppstå akutte skader som må prioriteres. "Brannslokking" og "skippertak"
for å ta igjen forsømt vedlikehold, er lite lønnsomt i det lange løp. SINTEF Byggforsk har
utarbeidet en modell for optimalt vedlikehold:

Kilde: SINTEF Byggforsks Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av
skolebygg i kommunene (s. 17).
Løpende vedlikehold bør balanseres mot periodisk (forebyggende og planmessig) vedlikehold. Skal en eiendom opprettholde sin verdi og tilstand, kreves tilstrekkelige ressurser over
bygningens levetid.
Multiconsult og PricewaterhouseCoopers skriver (s. 18) i rapporten Vedlikehold i kommunesektoren (2008) at beregnet gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for et kommunalt formålsbygg
er ca. 170 kr/m2 per år gitt 60 års levetid på bygget og 6 % kalkulasjonsrente. Beløpet tar med
alle periodiske vedlikeholdstiltak og utskiftninger. Påkostninger til ombygninger til brukernes
behov kommer i tillegg. Dette er beregninger fra 2008. Multiconsult skriver i rapporten
Tilstandsbarometeret 2013 (s. 4) at normtall for å opprettholde formålsbyggs tilstand på et
godt nivå ligger rundt 200 kr per m2.2
Normtallet er omtrentlig og må sees over bygningsmassens livsløp. For nye bygg vil vedlikeholdsutgiftene naturlig ligge noe lavere de første årene.
Kravspsifikasjon kommunale boliger
Norsk kommunalteknisk forening har utarbeidet en Mal for kravspesifikasjon for kommunale
boliger. Det er henvist til at kravspesifikasjonen kan brukes til å bestille oppføring av nye
utleieboliger og omsorgsboliger og kan brukes som hjelpemiddel ved oppgradering av
eksisterende boliger.
Kravspesifikasjonen omfatter ikke kriterier for hardbruksboliger beregnet på personer med
store utfordringer innenfor rus eller psykiatri. Denne gruppen har spesielle behov som må
kartlegges i hvert enkelt tilfelle, og det må tas hensyn til spesielle forhold og krav knyttet til
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sikkerhet, selvskading, utagering mm. Selv om personer med høy grad av nedsatt
funksjonsevne og/ eller høy grad av kognitiv svikt (for eks. demens) vil falle inn i
brukergruppe 3 (jf. kap. 3), kan behovene deres variere og være så spesifikke at kommunen
må gjøre grundige undersøkelser og prosjektere tilpasset
Følgende temaer er omtalt i kravspesifikasjonen:










Byggteknisk forskrift (TEK17)
Krav fra Husbanken
Trygghet og velferdsteknologi
Brannsikkerhet
Elektriske installasjoner
Universell utforming og tilgjengelighet - anbefalinger og krav
Anbefalinger og krav - trygghets- og velferdsteknologi
Anbefalinger og krav – livsykluskostnader
Anbefalinger og krav - klima og miljø

Husleieloven
Det er husleieloven (lov om husleieavtaler, av 26. mars 1999, nr. 17) som regulerer
avtaleforholdet mellom leier og utleier (avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag). Loven
er i stor grad utformet med tanke på å ivareta leierens rettigheter. Hovedregelen er at
bestemmelsene i husleieloven ikke kan fravikes. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende
vilkår som er mindre gunstig for leietakeren enn det som følger av loven, jf. § 1-2.
Noen viktige bestemmelser:
Depositum, husleieloven § 3-5 første ledd
Det kan avtales at leieren til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved
fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, skal deponere et beløp oppad
begrenset til summen av seks måneders leie. Det kan avtales at depositumet skal endres i takt
med endringer i leien.
Leieprisvern – leieregulering, husleieloven kap.4, § 4-1
Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på
avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.
Indeksregulering, husleieloven kap.4, § 4-2
Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende
begrensninger:
a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste
leiefastsetting,
b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og
c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i
verk.
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Tilpassing til gjengs leie, husleieloven kap.4, § 4-3
Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som
kan kreves etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt
til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende
avtalevilkår.
Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som
skyldes leierens forbedringer og innsats.
Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er
framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i
verk.
Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt
etter bestemmelsene i § 12-2.

Leieforholdets varighet – opphør, husleieloven kap.9
 En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet
fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt, § 9-1.
 Det er i utgangspunktet ikke adgang til å inngå tidsbestemte avtaler for bolig for
kortere tid enn tre år, § 9-3 første ledd første setning.
Særregler for visse boligleieforhold, husleieloven kap.11, § 11-1 første ledd
Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av offentlig disponert bolig som skal brukes av
vanskeligstilte på boligmarkedet. Bestemmelsene gjelder også utleie av annen bolig som er
forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune
eller kommune. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å
skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller
sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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