
EIENDOMSSTRATEGI

Strategi 2019-2030

Dokumentet fastsetter strategiske føringer for 

eiendomsforvaltningen og gir hovedmål for 

hvilken retning kommunestyret gir rådmannen 

i oppdrag å utvikle.

Vedtatt - 27.03.2019 (PS 25/2019)



Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2019 (PS 25/2019)

Behandling: 
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Eiendomsstrategien vedtas som retningsgivende for hvordan kommunen skal 
forvalte sitt ansvar som eier av den kommunale bygningsmassen



RÆLINGEN
KOMMUNE



Hvorfor ha en eiendomsstrategi?

Strategien skal bidra til at kommunen løser sitt omfattende samfunnsoppdrag - å tilby tjenester som 

oppfyller innbyggernes rettigheter og å utvikle kommunen i tråd med nasjonalt, regionalt og lokalt 

vedtatte mål

Utfordringer

- For å tilrettelegge for enda bedre tjenesteproduksjonen, og for at disse enhetene skal kunne oppnå sine virksomhetsrelaterte målsettinger er det 
nødvendig å jobbe aktivt og kontinuerlig med samarbeidet mellom enhetene og eiendomsforvaltningen. Det er også utfordringer i forhold til at de 
samfunnsmessige vurderingene ikke er gjort på et porteføljenivå slik at det er for stor differanse i kvaliteten innad i bygningsporteføljen. 

- De nasjonale mål for reduksjonsutslipp av CO2-equivalenter betyr at også Rælingen kommune må jobbe aktivt fremover for å redusere sine utslipp. 
Kombinert fra drift og nye investeringer vil eiendomsforvaltningen stå for rundt 1/3 av kommunens totale direkte utslipp de neste 10 år. 

- Det må forventes trangere økonomiske rammer fremover, for å opprettholde kvalitet og verdi i bygningsmassen er det nødvendig å effektivisere 
eiendomsforvaltningen slik at det blir mer gevinst per krone for hvert enkelt år.

- Bygningsmassen til kommunen øker betraktelig som følge av befolkningsvekst i årene fremover, og representerer en betydelig direkte økning i 
realverdi og indirekte i tjenesteproduksjon. Uten å ha en profesjonell og langsiktig organisasjon vil det være utfordrende å ha tilstrekkelig kontroll på 
eiendomsforvaltningen.  



Formålet, roller og hierarki i eiendomsforvaltningen



Kommuner eier og driver ikke eiendom som 
hovedvirksomhet. Det betyr at kommunal 

eiendomsforvaltning har mye til felles med det 
etterspørselsdominerte perspektivet, der bygninger først 
og fremst er et redskap eller et virkemiddel for å oppnå 

virksomhetsrelaterte målsettinger

Formål med kommunal eiendomsforvaltning

- formål med eiendomsforvaltning er å legge til rette for tjenesteproduksjon

(1) NOU 2004:22 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle - Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 5. november 2004. 

Våre folkevalgte har gjennom valg fått ansvaret for å 
ivareta en overordnet politisk styring på vegne av 

innbyggerne. Dette gjelder også eierskapet til 
bygningene. Dessuten har landets lover pålagt huseier –
dvs. kommunens politiske ledelse – et betydelig ansvar 
for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på viktige områder, 

som forholdet til brannrisiko.

(H0-4/2011 Direktoratet for byggkvalietet)

https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/god-kommunal-eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf


https://dfo.no/blogg/vinter-kun-i-okonomiavdelingene

Strategien skal bidra til at kommunen løser sitt omfattende samfunnsoppdrag - å tilby 

tjenester som oppfyller innbyggernes rettigheter og å utvikle kommunen i tråd med 

nasjonalt, regionalt og lokalt vedtatte mål. Eiendomsstrategien danner grunnlag for 

hvordan Rælingen kommune skal organisere, styre og lede sin eiendomsforvaltning, og på 

hvilket grunnlag denne skal utøves. 

Formål med eiendomsstrategien

Dokumentet fastsetter 

strategiske føringer for 

eiendomsforvaltningen og gir 

hovedmål for hvilken retning 

kommunestyret gir rådmannen i 

oppdrag å utvikle.

Strategien konkretiseres 

gjennom 4-årlig handlingsplan, 

som rulleres og vedtas årlig.



Rollene i kommunal eiendomsforvaltning
- krever tett samarbeid mellom tre parter, med tydelig rolleforståelse

(1) NOU 2004:22 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle - Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 5. november 2004. 

Eier

Forvalter Bruker

Eier (kommunestyret)
Kommunestyret er den formelle eier av byggene, og har økonomisk og rettslig 
ansvar ovenfor kreditorer, de långivere og leverandører av varer og tjenester som 
eiendommen er avhengig av, offentlige myndigheter, naboer og andre i henhold til 
inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane.

Forvalter (eiendomsenheten)
Forvalterrollen kjennetegnes primært av å forestå løpende drift og vedlikehold av 
bygningene, basert på en strategiske føringer fra eier. Forvaltningen innebærer også å 
ivareta andre funksjoner på vegne av eieren, som å betale skatter og avgifter, forestå utleie 
og særlig å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukeren.

Bruker (fagtjenesten)
Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet (for eksempel 
skolens ledelse, ansatte, elever og foresatte), men også av den sentrale 
fagadministrasjonen (skoleeier RMK) og kommunestyret som ansvarlig for 
skoletilbudet. Kommunestyret vil derfor kombinere rollene som eier og bruker på et 
overordnet, strategisk og økonomisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger 
med begge rollene

Strategien er på et strategisk nivå, mellom eier og forvalter

Handlingsplaner er både på et strategisk og et taktisk nivå, mellom alle tre parter

Daglige gjøremål er kun på et taktisk nivå, mellom forvalter og bruker
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Planhierarki
- Sammen med kommuneplanene og handlingsprogrammet gir strategien en helhetlig styring

Eiendomsstrategi

Strategien er en temaplan for eiendomsforvaltningen. Den 

fastsetter strategiske føringer for eiendomsforvaltningen og 

gir hovedmål for hvilken retning kommunestyret gir 

rådmannen i oppdrag å utvikle for å løse de forventninger eier 

har til forvaltningen basert på kommuneplanene. Strategien er 

forankret både i den politiske ledelsen som eier av bygninger, 

og i toppledelsen i kommunen. Strategien danner, sammen 

med fellesdelen i handlingsprogrammet, grunnlag for de de 

årlige 4-års planer som gjøres i handlingsplanen til eiendom. 

Handlingsplan eiendom

Dokument skal gi en tydelig og kortfattet informasjon om alle 

sider ved enheten som er relevant for eierne. Her 

konkretiseres strategien inn i en tiltaksdel som også gir 

informasjon om hvordan de strategiske føringene ivaretas, 

risiko og utfordringer, framtidsutsikter, forretningsmessige 

analyser, samt utviklingsmålene (virksomhetsplanen).

Handlingsplanen oppsummeres inn i kommunens 

handlingsprogram.



Fra ambisjon til 4 strategiske føringer



Ambisjonene til eiendomsforvaltningen er at
den skal være bærekraftig både på kort og på
lang sikt. Gjennom å balansere ressursene
våre mellom de overordnede hensyn skal vi
tilrettelegge for gode tjenester best mulig i
forhold til de til enhver tid gjeldende
ressurser til eiendomsforvaltning.

Vår ambisjon skal vi oppnå gjennom

- Profesjonelle medarbeidere
- Kostnadseffektivitet
- Riktig kvalitet

Ambisjon: Bærekraftig eiendomsforvaltning!



Strategi 1 - Tilfredsstille prioriterte brukerbehov

Dette skal gjøres gjennom:

Fornøyde Brukere. 
Forholdet til brukerne skal være preget av kompetanse og serviceholdning og det skal være basert på forutsigbarhet gjennom tydelige 
avtaler. Brukernes tilfredshet skal måles i trygghet og trivsel. Brukerne av våre eiendommer består av alle tjenester på de ulike 
eiendommene som skoler, sykehjem, boliger, kontorlokaler mv. Det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser med alle tjenester som 
bruker bygg.

Bærekraftig ressursfordeling
Ressursfordeling av de rammer som tildeles skal være på et porteføljenivå, hvor ressurser tildeles etter behovet sett opp mot hvor i 
porteføljen de gir høyest samfunnsverdi. 
Utvikling av tjenesteomfang skal bygge på samhandling med virksomheter og overordnede strategier for tjenesteyting. 

Inkluderende tjenestetilbud 
Eiendomsenheten skal sikre et inkluderende tjenestetilbud. Dette gjelder spesielt innenfor boligområdet hvor det skal tilrettelegges for 
likeverdig og tilpasset tilbud til alle grupper som tildeles bolig hos oss.

Kommunale formålsbygg og boliger skal være en effektiv innsatsfaktor i kommunens tjenesteyting og 
samfunnsutvikling. Tilfredsstillelse av de tjenestemessige behovene er den grunnleggende forutsetningen 
for de fleste kommunale bygninger. Det skal være bevisst og planlagt oppfølging av leietakerne. Nivået på 
tjenestemessig tilpassing skal sees i forhold til arealeffektivitet og økonomiske rammer. 



Strategi 2 – En tydelig miljøprofil

Dette skal gjøres gjennom:

Arbeidslivskriminalitet
Enheten skal jobbe proaktivt for å forebygge arbeidslivskriminalitet, gjennom krav til lønns- og arbeidsvilkår, faglærte håndverkere 
og lærlinger, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø både i egen organisasjon og i avtaler med eksterne. Avtaler skal sikre adgang til
kontroll og revisjon av at kravene etterleves. 

Klimapåvirkning
Det skal utvikles en overordnet plan for å redusere klimapåvirkning
Det skal være CO2 regnskap for alle byggeprosjekter over 10 mkr.
Kommunens miljøoppfølgingsplan (MOP) skal være de prinsipielle føringene for å redusere klima- og miljøpåvirkning i alle nye bygg 
og større ombygginger

Energi
Energiforbruk skal måles og rapporteres årlig, med tiltak i utviklingsplanene for hvert bygg.
Det skal være et helhetlig og langsiktig ansvar for energiforvaltningen i bygningsmassen, med plan for innfasing av overordnet 
teknisk styringssystem (toppsystem) på alle relevante bygg, og bruk av ny teknologi for å redusere energibruken i kommunen

Eiendomsenheten skal ha et helhetlig miljø og energi perspektiv i drift og utvikling av eiendommene. Det 
skal jobbes systematisk og målrettet med arbeidsforhold, CO2 regnskap, energibruk og inneklima. Enheten 
skal tilstrebe reduksjon av CO2-ekvivalenter, miljøvennlig materialbruk med lavest mulig klimagassutslipp og 
minimalt innhold av helse og miljøskadelige stoffer. Enheten skal vektlegge sammenhengen mellom 
samfunnsutvikling, klimagassutslipp, og verdiskaping.



Strategi 3 – En kostnadseffektiv forvaltning

Dette skal gjøres gjennom:

Riktig vedlikehold
Vedlikeholdet skal ha som første prioritet å ivareta helse, miljø, og sikkerhet på alle bygg.
Bygg skal til enhver tid tilfredsstille lover og forskrifter, og gi grunnlag for et godt arbeidsmiljø.
Vedlikeholdet skal være basert på Norsk Standard for tilstandsvurderinger, og gjennomsnittet på eiendommene skal ikke være dårligere 
enn tilstandsgrad (TG) 1,5 iht. NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk».

Effektiv arealutnyttelse
Langsiktige levetidskostander skal reduseres gjennom arealeffektivisering og mer effektiv drift og vedlikehold. Det skal innføres en 
incitamentsordning der virksomheten får del i gevinsten av effektiv arealutnyttelse.

Livssyklusperspektiv
Utviklingen av bygningsmassen og eiendommer i Rælingen kommune skal være bærekraftig og ivareta livssyklusperspektivet. Bærekraftig 
bygg skal være tilpasningsdyktige og ivareta dagens- og kommende generasjoners behov. Tjenesteproduksjon, forvaltning (FDVU) og 
konsekvenser på klima/miljø skal inngå i livssyklusvurderingene. For investeringer med egne politiske vedtak skal det vises levetidskostnad 
per tjeneste i bygg som en del av beslutningsgrunnlaget.

Eiendomsforvaltningen skal ivaretas ved hjelp av langsiktig og helhetlig styring samt analyse av nøkkeltall. 
Det skal være utviklingsplaner for alle bygg og anlegg, og vedlikeholdsplaner skal utarbeides på grunnlag 
disse.



Strategi 4 – En profesjonell og langsiktig eiendomsforvaltning

Dette skal gjøres gjennom:

Organisering og kompetanse
• Det skal være tydelig fordeling og beskrivelse av roller, ansvar og oppgaver, basert på det helhetlig ansvaret.
• Eiendomsforvaltningen skal profesjonaliseres  gjennom å fokusere på primæroppgavene; Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling av 

eiendommer. Dette innebærer blant annet å vurdere å overføre tjenester som faller/ikke faller innenfor dette til andre områder i
kommunen som er vedre i stand til å drifte det ansvaret.

• Eiendomsenhetens økonomiske portefølje er vesentlig, og det skal være høy økonomisk og juridisk kompetanse for å forvalte denne.
• Spesialkompetanse og håndverkeroppgaver skal som hovedregel løses ved innkjøp av tjenester.

Styring og beslutningsgrunnlag
• Alle eiendommer skal ha en samfunnsverdi, alternativt en plan for utvikling eller avvikling.
• Alle beslutninger som legges frem skal baseres på en langsiktig utviklingsplan for eiendommen. 
• Det skal brukes mål- og resultatstyring som operasjonelt verktøy for å gi transparens og legitimitet til at vi har kontroll på ressursinnsatsen 

og vise denne i sammenheng med måloppnåelse. Nøkkeltall skal utarbeides og det skal rapporteres årlig på disse.

Læring og fornyelse
• Generell utvikling i samfunnet og mulighet for ressursbesparende tekniske løsninger foregår raskere, sammen med stadig strammere

rammer i stat og kommuner skal eiendomsenheten jobbe aktivt for å øke kompetansen på innovasjon og utvikle en kultur hvor dette 
inngår i det daglige arbeidet.

Eiendomsenheten skal være en profesjonell eiendomsforvalter med et helhetlig og langsiktig ansvar for 
kommunale bygg og eiendommer. Ansvaret skal være kompetansedrevet og forretningsorientert,  
organisert med fokus på kjerneområdene forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling (byggherre).




