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Vedlegg

Dette vedlegget inneholder:

1. Revisjonskriterier.
2. Kommunal regnskasstandard.
3. Ansvarsoversikt.
4. Investeringsprosjekter i 2009, budsjettavvik.
5. Sammenligning av produktivitet på bakgrunn av KOSTRA tall.
6. Spørreundersøkelser.

1. Revisjonskriterier

Mål for omorganisering

Følgende mål1 2 ble satt ved opprettelsen av bestiller-/utførermodellen i 2003 og er brukt som 
revisjonskriterier:

 Tilrettelegge for å konkurranseutsette hele eller deler av tjenesten
 Bedre samordning og utvendig og innvendig drift av kommunens bygg og anlegg. 

Følgende mål3 ble satt omorganisering av bestiller-/utførermodelle i 2010 og er brukt som 
revisonskriterier:

 Oppnå en effektivisering/reduskjon på 0,5 årsverk.

Kritiske faktorer

For oppstilling av kritiske faktorer har vi tatt utgangspunkt i hva kommunen selv mener er som 
viktig for en god eiendomsforvaltning.  

I formannskapssakene 203/03 i Nøtterøy kommune uttales det om opprettelsen av bestiller-
/utførermodellen at bakgurnnen er problemer knyttet til driften av boliger, bygg og eiendommer:

 Det har kommet stadig flere pålegg fra brannvern- og andre myndigheter, som ikke alltid 
har blitt fulgt opp til myndighetens tilfredshet.

 Driftsbudsjettet har ikke blitt overholdt de siste tre årene. Dette har blitt dekket opp 
igjennom omfordelinger innenfor tidligere administrativ sektor nå fellestjenestene.

 Vedlikeholdsplanen fra 1995 har ikke blitt fulgt nok opp, vedlikeholdt og rullert. 
Forankring til økonomiplan og budsjett forsvant i 2003.

 Forhold påpekt i vernerunder har ikke blitt tilbakekommunisert i tilstrekkelig grad. 

I formannskapssakene 195/09 i Nøtterøy kommune heter det om bakgrunnen for 
omorganiseringen av vaktmestertjenstene:

                                           
1 Ref. prosjektrapport av 17.6.2009 om organisering av vaktmester- og renholdstjenestene, Nøtterøy kommune.
2 Formannskapssak 203/03, Nøtterøy kommune.
3 Formannskapssak 195/09, Nøtterøy kommune.
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 Kommunikasjonsproblemer.
 Uklarhet om tolkning av avtaler og ansvarsforhold.
 Koordinering av arbeid skjer ulikt i gruppen.
 Lange beslutningsveier.
 Ikke optimalt system for økonomioppfølging.
 Vanskelig for eiendomsforvaltningen å følge med på ressursbruken.
 Ikke optimal forvaltning av kommunale boliger.
 Vaktmesterkompetansen benyttes for lite ved vurdering av behov for rehabilitering av 

byggene.

På denne bakgrunn av formannskapssakene 203/03, og 195/09, budsjett – og økonomiplan, 
eiendomsforvaltningens årsrapport og synspuntker fra eiere, forvalter og bruker er følgende 
revisjonskriterier utledet:

Kritiske faktorer for eiendomsforvaltningen på et strategisk eiernivå er:

 Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen.
 Oppfølging og rapportering fra administrativt til politisk nivå.

Kritiske faktorer for eiendomsforvaltningen på et forvalternivå er:

 En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen.
 Rolle- og ansvarsfordeling og organisering av forvalterrollen.  
 Forvaltningen har kompetanse på bygg- og vedlikehold.
 Ressurser til eiendomsforvaltningen.
 Driftsbudsjetter for eiendomsforvaltningen overholdes.
 Vedlikeholdsplaner lages/oppdateres.
 Vedlikehold forankres i vedtatte budsjett/økonomiplaner.
 Verktøy for å samle inn, analysere og følge opp data.
 Kommunale bygg tilfredsstiller myndighetskrav.
 Myndighetskrav/pålegg blir fulgt opp.
 Gode rammeavtaler med private firmaer.
 Behov for endringer/utbedringer på kommunale bygg kommuniseres/følges opp.

Kritiske faktorer for eiendomsforvaltningen på et brukernivå er:

 Kommunale bygg vedlikeholdes.
 Kommunale bygg tilfredsstiller brukerbehov.
 Kommunikasjon i forhold til brukere av kommunale bygg.

Kommuneloven 
Kommuneloven § 46 Årsbudsjettets innhold tredje ledd lyder:

”Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og 
utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. ”

I forarbeidene til kommuneloven4 utdypes kravet til realistisk budsjett:

”At budsjettet skal være realistisk innebærer at de enkelte bevilgninger og de 
inntektsrammer budsjettet bygger på, skal være ført opp ut fra hva som kan påregnes. 
En rekke av de inntekter som innarbeides i budsjettet og de bevilgninger som er ført opp, 

                                           
4 Odelstingsproposisjon nr. 43 (1999-2000) om revisjon av bestemmelse om bl.a. økonomiplan og årsbudsjett 
(s.130).
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vil være anslag for året. Det er et krav at både anslag over inntekter og utgifter er 
realistiske. Dersom det viser seg nødvendig å ta opp et likviditetslån, innebærer kravet 
om realisme at renter på lånet må innarbeides i budsjettet. Det er av stor betydning at det 
er sammenheng mellom de forutsetninger som ligger til grunn mellom inntekter og 
utgifter. Det må for eksempel være konsistens mellom anslag for skatteinntekter og 
lønnsutgifter i budsjettet.”

I rundskriv H-19/05 utdypes ytterligere kravet om budsjett realisme:

”Mens vesentlige deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil 
utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Vurderingen av 
realismekrav for utgiftsnivået vil i større grad måtte bero på skjønn, men hva som vil
være tilstrekkelige utgiftsrammer innen det enkelte tjenesteområde, vil være vanskelig å 
bedømme. Vurderingen bør heller ikke innskrenke kommunens muligheter til å foreta 
omprioriteringer mellom utgiftsformål. Betraktninger rundt budsjettets utgiftsside bør 
derfor hovedsakelig begrense seg til å påse at balansekravet overholdes, med mindre 
det åpenbart skulle framgå at bevilgingene ikke vil være tilstrekkelige til å oppfylle klart 
definerte minimumskrav til omfang og standard for den aktuelle tjeneste.”

På bakgrunn av kommuneloven § 46 er følgende revisjonskriterier utledet:

 Kommunens budsjett for vedlikehold skal være realistisk.

Normtall for vedlikehold

Av rapporten Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger5, går fram
at estimert kostnad til vedlikehold til å ligge mellom 90-115 kr/m2 pr år i 2004. I snitt gir dette en 
estimert vedlikeholdskostnad på 102, 5 kr/m2 i 2004. Omregnet til 2009 kroneverdi er estimert 
vedlikeholdskostnad 114 kr kr/m2 pr år. Normtallene er eks. mva. Normtallet bygger på 
beregninger av kostnader ved å opprettholde bygningens tekniske tilstand over tid, samt på 
anslag for å holde bygninger med tekniske anlegg i stand.

Som retningsgivende normtall for årlige vedlikeholdskostnader per m2 per år er brukt følgende 
normtall:

 Nøtterøy bør bruke 114 kr/m2 pr år (2009 kroneverdi) til vedlikehold.

2. Kommunal regnskapsstandard

Nedenfor er inntatt kap 3.2 fra kommunal regnskapsstandard nr 4 som omtaler avgrensningen 
mellom påkostning og vedlikehold.

                                           
5 Rapport, 2006, Forum for Offentlige Bygg og eiendommer (FOBE) for Kommunal – og regionaldepartementet.
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3. Ansvarsoversikt

Ansvarsoversikt 2010
Tore Jan Leinaas - Eiendomssjef

 Budsjett oppfølging
 Ytre miljøgruppe
 Bolærne
 Borgheim Syd - Forretningssenter
 Varmeplan/Reg. Teie
 Renholdere
 Kontrollutvalget
 Sentrumsbygg leietaker 
 Lysheim
 Nye sykehjem
 Rammeavtaler
 Forsikring
 Ungdomshus (Heidi)
 Kirker og kapell og Verksted (Jan)
 NAV-nytt bygg (André)
 Brukeravtaler
 Sjølyst/Leganger

Jan Holm Hansen - Eiendomsforvalter
 Skoler (vest)

o Herstad skole
o Brattås skole
o Veierland skole
o Vestskogen skole
o Borgheim ungdomsskole

 Barnehager (vest)
o Vestskogen bhg
o Gipø bhg
o Herstadløkka bhg
o Labakken bhg

 Sykehjem
o Gipø bo- og behandlingshjem
o Bjønnesåsen bo- og behandlingshjem
o Østegaard sykehjem

 Hjemsengveien 9, 11 og 13
 Hjemsengveien 15
 Sjølyst eldresenter;

o kafeteria 
o svømmebasseng

 Kirker og menighetshus
o Nøtterøy kirke
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o Teie kirke
o Torød kirke
o Veierland kirke
o Nøtterøy kapell
o Menighetshus

 Tilsynsmyndigheter/Arbeidstilsyn/Mattilsyn/DSB/Miljørettet Helsevern
 Kvalitetslosen, prosedyrer

Kirsten Lien Andersen - Eiendomsforvalter
 Skoler (øst)

o Teie skole
o Grindløkken skole
o Føynland skole
o Torød skole
o Oserød skole
o Teigar ungdomsskole

 Barnehager (øst)
o Teiehøyden bhg
o Skallestad bhg
o Føynland bhg
o Grindløkken bhg
o Torød bhg
o Oserød bhg
o Hårkollen bhg

 Haller
o Wilhelmsenhallen
o Hårkollhallen

Fritz Rye-Andersen – Teknisk koordinator
 Vaktmestere / Datastream
 Brannsystemer, nødlys / brannsentraler.
 Styringssystemer SD anlegg
 Låssystemer formålsbygg
 Datastream
 Energioppfølging
 Ventilasjon
 Heiser / heisalarmer / Web portal mot Heiskontrollen.
 Alarmer / alarmlinjer/ Integra
 Tv systemer
 EF Web-portalen (Heidi)
 Video overvåking / Belysning
 Vannmålere
 El målere / Gurusoft report

Anne Britt Larsen - Eiendomsforvalter
 FBV – Sekretær
 Flyktninger m/bolig
 Vedlikehold alle boliger; omsorg, sosial, flyktning, osv
 Kjøp og salg av boliger/leiligheter
 Prosjekt/utbygning i forbindelse med boliger
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 Bjønnestoppen sidebygning
 Kommunens representant i Nøtterøy boligbyggerlag
 Personal, lover og forskrifter
 Låssystemer boliger
 Forkjøpsrett Boligbyggelaget
 Politioppfølging
 Skaderegistrering
 Boligtildelingsutvalget

Heidi Camilla Svendsen - Ingeniør
 Intern økonomioppfølging
 Leieavtaler;

o utleie
o kommunen som leietaker
o fremleie

 Festeavtaler
 Eiendomssaker, kommunens eiendommer

o Nabovarsler
o Andre søknader vedrørende kommunens eiendommer (ønske om kjøp/ leie/ benytte 

kommunal grunn)
o Fradelinger av kommunen sine eiendommer
o Eiendommer for salg

 Avfallshåndtering
 Kontorhold/ Rekvisita
 Sekretær interne møter
 EF Web-portalen (Fritz)
 Kvalitetslosen (Tore, Jan)
 Tester – Inneklima

John André Gurijordet - Byggeleder
 Teigar utbygging, skole og idrettshall

Kjersti Eriksen - Prosjektleder
 Teigar utbygging, skole og idrettshall
 Gamle Teigar om til ny barneskole

Jan-Erik Johansen - Prosjektleder
 Boligfornyelsesprogram
 Kjøp og ombygging av Dueveien
 Ombygging av Kløverveien 1
 Ombygging av Kirkeveien 270
 Nye boliger på Borgheim
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4. Investeringsprosjekter i 2009, budsjettavvik.

Tabellen viser budsjett og avvik i kr. og budsjettavvik i % for prosjekter med et merforbruk i 2009.

Sak Prosjektbeskrivelse Budsjett Avvik Avvik i 
%

04/09 Nytt brannsystem Torød skole 104 820 21 750 20,7 %
06/09 Gipø bo- og behandlingssenter - Ny 

hovedinngangsdør- resepsjon 1 350 000 138 133
10,2 %

08/09 Gnr 125 Bnr 4 - Tinghaugboligene, Borgheim -
Utvendig livsløpsstandard etter Husbankens 
krav 254 000 3 975

1,5 %

11/09 Teigar ungdomsskole - Ventilasjonsanlegg -
utbedring fase 2 og 3 520 000 61 925

11,9 %

16/09 Vognskjul Skallestad barnehage 30 000 3 963 0,7%
20/09 Tilbygg Bjønnestoppen, Semsveien 92 1 268 507 731 493 57.6 %
30/09 Grindløkken skole – rehabilitering skolekjøkken 540 000 228 131 42,2 %
35/09 Teiehøyden barnehage – oppgradering 

gammelt bygg 40 000 16 564
41,4 %

38/09 Utskifting av heis Bjønnesåsen sykehjem 444 400 25 715 5,7 %

51/09
Herstadløkka barnehage - Asfaltering av 
uteareal 90 000 875

0,9 %

52/09
Labakken barnehage - Oppgradering av 
uteareal 200 000 4 375

2,1 %

59/09 Brattås skole - Alarmering brakker 37 850 367 0,9 %
61/09 Div. bygg - omlegging av alarmlinjer 84 700 3 641 4,2 %
64/09 Hjemsengveien 17 - Fasaderehabilitering med 

utskifting av vinduer, solavskjerming 2 133 862 66 138
3 %

65/09
Veumåsen 4, 6 - Utbedring av fukt- og 
muggskader på badet i to av leilighetene 96 775 78 265

80 %

54/09
Oserød skole - Lagerrom, belysning og 
skjerming mot innsyn 205 000 14 796

7,2 %

5. Sammenligning av produktivitet på bakgrunn av KOSTRA tall

Tabellen nedenfor viser produktiviteten i eiendomsforvaltningen i Nøtterøy i forhold til 
sammenlignbare kommuner. 

 I tabellen lister venstre kolonne indikatorene som er brukt i sammenligningen.
 I tabellen viser midtre kolonne hvilket av de fire kvartilene som Nøtterøy kommunen 

tilhører og dermed om Nøtterøy har lav eller høy produktivt sammenlignet med andre. 1. 
Kvartil = høyest produktivitet. 4. kvartil= lavest produktivitet.

 Høyre kolonne viser hvor mye høyere utgifter Nøtterøy kommune har per kvm/enhet enn 
kommunene som utgjør 1. kvartil.
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Produktivitetsindikatorer:
Nøtterøy
tilhører kvartil:

Avvik fra 1. 
kvartil i kr

Eiendomsforvaltningen samlet
Driftsutgifter6 til kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kroner 4. kvartil +258
Utgifter til eiendomsforvaltningen på eide bygg per kvm, kr 4. kvartil +352
Driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvm, kr 4. kvartil +47,75
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 
per kvm, kr 

2. kvartil +33,25

Utgifter til driftsaktiviteter7 i kommunal eiendomsforvaltning per 
kvm, kr 

4. kvartil +263,25

Energikostnad for kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kr 4. kvartil +56

Administrasjonslokaler
Driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvm, kroner 3. kvartil +541
Energikostnad til administrasjonslokaler per kvm, kr 4. kvartil +187,35

Førskolelokaler
Driftsutgifter til førskolelokaler per kvm, kroner 4. kvartil +485
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvm, kr per 
kvm

3. kvartil +51, 50

Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvm, kr 3. kvartil +300,50
Energikostnad til førskolelokaler per kvm, kr 3. kvartil +49

Skolelokaler
Driftsutgifter til skolelokaler per kvm, kroner 4. kvartil +250, 25
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvm, kr per kvm 2. kvartil + 24, 75
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvm, kr 3. kvartil +181,75
Energikostnad til skolelokaler per kvm, kr 4. kvartil +47, 25

Institusjonslokaler
Driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm, kroner 4. kvartil +526, 25
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm, kr per 
kvm

4. kvartil +19, 75

Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm, kr 4. kvartil +330
Energikostnad til institusjonslokaler per kvm, kr 2. kvartil +71,75

Kommunale idrettsbygg
Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvm, kroner 3. kvartil +678
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvm, 
kr per kvm

3. kvartil +118

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvm, kr 4. kvartil +575,75
Energikostnad til kommunale idrettsbygg per kvm, kr 4. kvartil +114,50

Kommunale kulturbygg
Driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvm, kroner 1. kvartil +12, 75
Energikostnad til kommunale kulturbygg per kvm, kr 1. kvartil + 0

Nedenfor er Nøtterøy kommunen sammenlignet med 1 kvartil.  Produktiviteten i 1 til 4. kvartil er 
angitt med blåe søyler. Produktiviteten i Nøtterøy kommune fremgår av rød søyle. Det vises til 
vedlegget for en nærmere beskrivelse av metoden.

                                           
6 Med driftsutgifter i tabellen menes korrigerte brutto driftsutgifter. Det vises til vedlegg til rapporten.
7 Med driftsaktiviteter menes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi, vann, avløp og renovasjon. 
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5.1 Eiendomsforvaltningen samlet 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 882 kr per kvm til kommunal eiendomsforvaltning. Dette var 
258 kr mer enn 1. Kvartil.

Korrigerte brutto driftsutgifter uttrykker brutto ressursinnsats til produksjon av tjenester i 
kommunens egenregi, pluss MVA- utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de 
kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp8.

Utgifter til eiendomsforvaltningen på eide bygg per kvm, kr

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 974 per kvm til kommunal eiendomsforvaltning. Dette var 
352 kr mer enn 1. kvartil.

Kommunal eiendomsforvaltning omfatter utgifter til administrasjonslokaler, førskole, skoler, 
institusjoner, idrettsbygg og kulturbygg.  Kostnader som er omfattet er drift og vedlikehold, 
forvaltningsutgifter (administrasjon) investeringer og påkostninger, husleieutgifter ved leie av 
lokaler som eies av andre enn kommunen, inntekter ved utleie av lokaler.9

                                           
8 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner, KOSTRA regnskapsåret 2009.
9 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner, KOSTRA regnskapsåret 2009.
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Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvm, kr

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 48 per kvm til kommunal forvaltning av eiendommer. Dette 
var 47,75 kr mer enn 1. kvartil.

Kommunal forvaltning av eiendommer omfatter aktiviteter knyttet til administrasjon, forsikring av 
bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg, og som typisk er forbruksuavhengig av om 
bygg er i drift eller ikke. Forsikringer som inngår er skade -, brann - og innbruddsforsikring på 
bygg, og forsikring av utstyr knytet til drift av bygg og eiendom (for eksempel renholdsutstyr).
Administrasjonsutgifter er lønn og sosiale utgifter til eget administrativt personale. Videre 
omfattes administrasjon av leieforhold, fagsystemer, service/brukerkontakt, markedsføring, 
forretningsførsel, internkontroll mv.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kr per kvm

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 69 per kvm til vedlikehold. Dette var 33,25 kr mer enn 1. 
kvartil.

Vedlikehold er alle tiltak for å holde en bygning i stand med en tilsvarende standard som da 
bygningen stod ferdig. Vedlikeholdsaktiviteter omfatter vedlikehold av lokaler, lønn til 
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kommunens eget vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til vedlikehold, kjøp av 
vedlikeholdstjenester.10

Utgifter til driftsaktiviteter11 i kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 597 per kvm til driftsaktiviteter. Dette var 263,25 kr mer enn 
1. kvartil. Driftsaktiviteter er løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi, vann, avløp og 
renovasjon12.

Energikostnad for kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kr 

Nøtterøy kommune hadde i 2009 en energikostnad på kr 138 per kvm. Dette var 56 kr mer enn 
1. kvartil.

                                           
10 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner, KOSTRA regnskapsåret 2009.

12 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner, KOSTRA regnskapsåret 2009.
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5.2 Administrasjonslokaler

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 765 per kvm på driftsutgifter. Dette var 541 kr mer enn 1. 
kvartil.

Energikostnad til administrasjonslokaler per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 241 per kvm på energikostnader. Dette var 187,35 kr mer 
enn 1. kvartil.
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5.3 Førskolelokaler

Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 1280 per kvm på driftsutgifter. Dette var 485 kr mer enn 1. 
kvartil.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvm, kr per kvm
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Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 100 per kvm på vedlikeholdsaktiviteter. Dette var 51,50 kr 
mer enn 1. kvartil.

Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 745 per kvm på driftsutgifter. Dette var 300,50 kr mer enn 1. 
kvartil.

Energikostnad til førskolelokaler per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 142 per kvm på energikostnader. Dette var 49 kr mer enn 1. 
kvartil.

0 200 400 600 800 1000 1200

Nøtterøy kommune

4. kvartil

3. kvartil

2. kvartil

1. kvartil

0 50 100 150 200

Nøtterøy kommune

4. kvartil

3. kvartil

2. kvartil

1. kvartil



18

5.4 Skolelokaler
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 812 per kvm på driftsutgifter. Dette var 250, 25 kr mer enn 1. 
kvartil.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvm, kr per kvm

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 53 per kvm på vedlikeholdsaktiviteter. Dette var 24,75 kr 
mer enn 1. kvartil.
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Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 502 per kvm på driftsaktiviteter. Dette var 181,75 kr mer enn 
1. kvartil.

Energikostnad til skolelokaler per kvm, kr 
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Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 127 per kvm på energikostnader. Dette var 47, 25 kr mer 
enn 1. kvartil.

5.5 Institusjonslokaler

Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 911 per kvm til institusjonslokaler. Dette var 526, 25 kr mer 
enn 1. kvartil.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm, kr per kvm
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Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 82 per kvm til vedlikeholdsaktiviteter. Dette var 19, 75 kr mer 
enn 1. kvartil.

Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 498 per kvm til driftsaktiviteter. Dette var 330 kr mer enn 1. 
kvartil.
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Energikostnad til institusjonslokaler per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 133 per kvm til driftsaktiviteter. Dette var 71,75 kr mer enn 1. 
kvartil.

5.6 Kommunale idrettsbygg

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 696 per kvm i driftsutgifter. Dette var 678 kr mer enn 1. 
kvartil.
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Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg  per kvm, kr per kvm

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 118 per kvm til vedlikeholdsaktiviteter. Dette var 118 kr mer 
enn 1. kvartil.

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvm, kr 

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 578 per kvm til driftsaktiviteter. Dette var 575,75 kr mer enn 
1. kvartil.

Energikostnad til kommunale idrettsbygg per kvm, kr 
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Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 114 per kvm til energikostnader. Dette var 114,50 kr mer 
enn 1. Kvartil.

5.7 Kommunale kulturbygg

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvm, kroner

Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 17 per kvm til driftsutgifter. Dette var 12, 75 kr mer enn 1. 
kvartil.

Energikostnad til kommunale kulturbygg per kvm, kr 
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Nøtterøy kommune brukte i 2009 kr 0 per kvm til driftsutgifter. Dette var det samme som 1. 
Kvartil.

6. Spørreundersøkelser.

Nedenfor er inntatt spørreundersøkelse rettet mot ansatte i eiendomsavdelingen i Nøtterøy 
kommune:

Spørsmål om eiendomsforvaltningen i Nøtterøy 
kommune

Your identity will be hidden
Read about hidden identity. (Opens in a new window)

I denne undersøkelsen brukes begrepet "vedlikehold" synonymt med 
løpende vedlikehold og rehabilitering/påkostning. 
1) I hvilken grad er kommunens bygg/eiendommer 
tilfredsstillende vedlikeholdt? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 
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2) I hvilken grad er vedlikeholdstiltak som iverksettes 
prioritert i kommunens planer? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

3) I hvilken grad gjennomføres vedlikeholdstiltak som 
ikke er prioritert i kommunens planer? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

4) I hvilken grad får kommunen pålegg/påbud om 
utbedringer av kommunale bygg fra brannvern- og 
andre myndigheter? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

5) I hvilken grad blir eventuelle pålegg fra brannvern-
og andre myndigheter som gjelder byggene fulgt opp 
innenfor frister? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 
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6) I hvilken grad har kommunen tilstrekkelig oversikt 
over vedlikeholdsbehovet til kommunale 
bygg/eiendommer? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

7) I hvilken grad kartlegges vedlikeholdsbehovet ved 
kommunale bygg/eiendommer? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

8) Hvordan gjennomføres kartleggingen av 
vedlikeholdsbehovet ved kommunale 
bygg/eiendommer? Sett ett kryss:

9) I hvilken grad er det i kommunen en hensiktsmessig 
kommunikasjon rundt behov for 
vedlikehold/utbedringer av kommunale bygg?

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

10) Hva er årsaken, dersom kommunikasjonen ikke er 
hensiktmessig?
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Nedenfor er inntatt spørreundersøkelse rettet mot vaktmestre i eiendomsavdelingen i Nøtterøy 
kommune:

Spørsmål om vedlikehold av kommunale bygg

Your identity will be hidden
Read about hidden identity. (Opens in a new window)

1) I hvilken grad er kommunens bygg/eiendommer 
tilfredsstillende vedlikeholdt? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

2) I hvilken grad benyttes vaktmesternes kompetanse når 
vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg/eiendommer 
kartlegges? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

3) Hvordan bidrar du som vaktmester eventuelt til kartlegging 
av vedlikeholdsbehov på kommunale bygg?

http://www.questback.com/en/What-We-Offer/Knowledge-Bank/How-QuestBack-Handles-Respondent-Anonymity/
http://www.questback.com/
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4) I hvilken grad blir pålegg/påbud fra brannvern- og andre 
myndigheter som gjelder byggene fulgt opp innenfor frister? 
Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

5) Viss pålegg/påbud ikke blir fulgt opp innen frister, hva er 
etter din mening årsaken?

© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved.

Nedenfor er inntatt spørreundersøkelse rettet mot brukere av kommunale formålsbygg:

Spørsmål til brukere av kommunale formålsbygg

Your identity will be hidden
Read about hidden identity. (Opens in a new window)

1) Innenfor hvilken kommunal sektor/tjeneste jobber 
du? Sett ett kryss:

Barnehage 

Skole 

Institusjon 

http://www.questback.com/en/What-We-Offer/Knowledge-Bank/How-QuestBack-Handles-Respondent-Anonymity/
http://www.questback.com/
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Hjemmebaserte tjenester 

Idrett og kultur 

2) I hvilken grad er de kommunale byggene som din 
sektor/tjeneste bruker tilfredsstillende vedlikeholdt?

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

Eventuell kommenar: 

3) I hvilken grad inkluderes brukernes 
kunnskap/erfaringer i kommunens kartlegginger av 
kommunale byggs vedlikeholdsbehov? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

4) I hvilken grad ivaretar den kommunale forvaltningen 
av byggene behovene som brukere av byggene har? Sett 
ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

5) Hva er eventuelt årsaken, dersom den kommunale 
forvaltningen av byggene ikke ivaretar behovene som 
brukerne av byggene har?
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6) I hvilken grad blir eventuelle pålegg/påbud fra 
brannvern- og andre myndigheter som gjelder 
kommunale bygg fulgt opp innenfor frister? Sett ett 
kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 

7) I hvilken grad er det i kommunen en hensiktsmessig 
oppfølging av forhold ved kommunale bygg som må 
endres/utbedres? Sett ett kryss:

I svært liten grad 

I liten grad 

I middels grad 

I stor grad 

I svært stor grad 

Vet ikke 
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