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4.17 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 

4.17.1 Innledning 

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, 
bygging av nye kommunale bygg, ombyggings- og rehabiliteringsarbeid, samt forvaltning av 
kommunens utleieboliger og bygg som ikke er i aktiv tjenesteproduksjon. Unntaket er bygg som 
tilhører enhet Teknisk drift. Energiledelse, energiøkonomisering og renovasjon for kommunale bygg 
er også oppgaver som er tillagt enheten. 

Hovedmål: 
Videre utvikling av enheten i tråd med kommunens overordnede visjon – vekst og utvikling. Enheten har en 
overordnet handlingsplan med konkrete målsettinger om brukertilfredshet, utleiegrad, ENØK, 
forvaltningsplaner, utviklingstiltak, HMS- og arbeidsmiljø.  

4.17.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.17.2.1 Personalressurser (årsverk) 
31.12.2019 Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Årsverk samlet 51,66 50,60 53,90 53,90 53,90 53,90 

Det inndras 1 årsverk prosjektleder. I forbindelse med at VO 71 Servicesenteret opphører som egen 
enhet overføres 4,3 årsverk fra boligservice til Bygg og eiendom. 

Tabell 4.17.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 135 195 131 089 133 701 133 084 130 150 131 592 
Driftsinntekter 57 406 50 907 55 184 55 454 54 916 54 916 
Netto driftsutgifter 77 789 80 182 78 517 77 630 75 234 76 676 
Investeringsutgifter 21 375 8 250 7 250 7 250 7 250 7 250 
Investeringsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 21 375 8 250 7 250 7 250 7 250 7 250 

4.17.3 Behovsvurderinger 

Avdeling for fellesfunksjoner og utvikling 
Fra 1.1.2021 overføres oppgaver og ansatte tilknyttet boligservice under VO 71 Servicesenteret til 
enhetens fellesavdeling. Boligservice har det helhetlige ansvaret for kommunens boligsosiale 
virkemidler og arbeidet med å tildele kommunalt disponert boliger etter retningslinjer vedtatt av 
kommunestyret.  

Det er flere personer som har fått positivt vedtak for tildeling av kommunal bolig, men som venter på 
egnet bolig. Ved utgangen av oktober 2020 var det 7 personer som ventet på egnet kommunal bolig. 
Det er utfordrende å hjelpe store familier med egnet bolig, og kommunen trenger flere boliger med 
mer enn tre soverom. Boligene bør ligge sentrumsnært hvor en enkelt kan komme seg til barnehage, 
skole, jobb og fritidsaktiviteter.  

Behovet for egnede boliger til personer med omfattende rusutfordringer og/eller alvorlige psykiske 
lidelser er økende på grunn av kortere behandlingstid, og en stadig nedbemanning i statlige bo- og 
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behandlingsinstitusjoner. Pr. i dag mangler kommunen 6-8 boliger som er passende for personer 
med dårlig boevne. 
Ringsaker kommune skal prøve ut en ny arbeidsmetode overfor utvalgte lavinntektsfamilier. 
Metoden er inspirert av Asker kommunes Velferdslab hvor man går fra å tenke velferdstjenester som 
en kostnad til å tenke på velferdstjenester som en investering, og fra å handle om saker til å handle 
om mennesker.  
 
Gjennom koordinert oppfølging skal familien få bedre levekår, bedret livskvalitet og på sikt ha behov 
for mindre tjenester fra kommunen. Familien skal få møte berørte fagpersoner i et såkalt 
investeringsmøte hvor familien får beskrive sine utfordringer i forhold til å bli selvhjulpne og få en 
bedret livssituasjon. Fagpersonene skal ha myndighet til å fatte beslutninger slik at familien får riktig 
hjelp til riktig tid. Metoden er driftsnær og skal supplere øvrige ordinære tjenester. Utprøving av 
Velferdslab organiseres av Husbanken i samarbeid med Asker kommune og fylkesmannen i Oslo og 
Viken. 
 
Husbanken har bostøtte som virkemiddel for personer/familier med lav inntekt. Bostøtte vil kunne 
bidra til å opprettholde et leieforhold eller fortsatt bli boende i eid bolig, selv om inntekten er lav. 
Behovet for å søke midler til bolig hos Nav reduseres ved bruk av bostøtte for de som er innenfor 
kriteriene. 
 
Startlån 
Startlån er et strategisk virkemiddel for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet en mer stabil og 
forutsigbar bosituasjon. Etterspørselen etter startlån har økt de siste årene, og pr. 31.8.2020 
har 234 personer søkt om lån til å fremskaffe eller beholde eid bolig.  
 
Lånerammen gitt fra Husbanken til Ringsaker kommune for 2020 er 100 mill. kroner. Hele 
startlånsrammen for 2020 er bundet opp i forhåndstilsagn. For 2021 søkes det Husbanken om 100 
mill. kroner i startlån. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for Husbanken og for Ringsaker 
kommune, og det arbeides også for at familier med leid kommunal bolig får kjøpe egen bolig med 
startlån.  
 
Boligservice har i 2020 fortsatt å jobbe med prosjektet hvor målsettingen er at personer med 
flyktningbakgrunn skal få mulighet til å kjøpe bolig med startlånsmidler. En gruppe på ti familier eller 
enkeltpersoner har blitt fulgt opp og veiledet i forhold til hva som skal til for å kjøpe egen bolig, og en 
ser at dette gir resultater. Det er økt behov for veiledning av personer som har fått lånetilsagn. 
Språkproblemer og utrygghet i kjøpsprosessen er ofte bakgrunn for behovet for ekstra veiledning.  
 
Utover saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering/tilpasning, jobbes det med prioritets-
fravikelser på eiendommer delfinansiert med startlån, oppfølging av løpende lån i samarbeid med 
Lindorff samt aktivt samarbeid med namsmann og gjeldsrådgiver i konkrete enkeltsaker. 
 
Husbankens by- og tettstedsprogram 
Ringsaker kommune har siden 2016 deltatt i Husbankens by- og tettstedsprogram. Sistnevnte er et 
delprogram i Husbankens kommuneprogram, bolig for velferd (2016-2020). Husbankens by- og 
tettstedsprogram ble avsluttet i 2020, men det skal videreføres gjennom boligstrategisk ledergruppe 
og implementeres i den daglige driften. I 2021 skal det jobbes med å videreutvikle et sterkt og godt 
samarbeid med Husbanken og private utbyggere som kommunen har tilvisningsavtaler med. Videre 
skal det satses ytterligere på «leie til eie» slik at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal få kjøpt 
egen bolig ved hjelp av startlån.  
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Så langt har samarbeidet om boligprosjekter med private utbyggere, Husbanken og kommunen 
bidratt med til sammen 208 nye utleieboliger i Brumunddal og Moelv. Av disse har kommunen 
tildelings-/tilvisningsrett på 91 boliger. 
 
Energi 
Totalt energiforbruk for samtlige energibærere i kommunale bygg for 2021 er basert på en 
gjennomsnittspris på 84,96 øre/kWh eksklusive mva. med et årsforbruk på 33,35 mill. kWh hvor 
energi kjøpt på strømmarkedet utgjør ca. 62,28 %. 
 
Fjernvarme 
Bruk av fjernvarme er økende, og pr. i dag har Ringsaker kommune totalt 34 bygg som er tilkoblet 
fjernvarme.   
 
Strøm 
Ringsaker har i dag sikret 75 % av den elektriske porteføljekraften for 2021 hvor siste 25 % handles til 
en forventet markedspris på 27 øre/kWh. Dette gir en antatt gjennomsnittlig kraftpris for 2021 på 
26,40 øre/kWh, som er en forutsigbar og god pris. Gjennomsnittlig spottpris har vært 26 øre/kWh de 
siste 20 årene eksklusive profilkostnad. Profilkostnaden for Ringsaker kommune utgjør ca. 2,50 
øre/kWh. 
  
Nettleieprisen for 2021 anslås til 29,50 øre/kWh. På grunn av sammenslåing av Hafslund Nett og 
Eidsiva Nett til Elvia, er det usikkert hvordan dette vil påvirke nettleien for 2021. 
 
Dagens forbruksavgift er på 16,13 øre/kWh. Satsen revideres i statsbudsjett for 2021 og vil være 
gjeldene fra 1.1.2021. Avgiften er antatt å bli 16,50 øre/kWh for 2021. 
 
El-sertifikater/grønne sertifikater 
Produsenter av ny fornybar energi tildeles «grønne sertifikater» tilsvarende energimengden de 
produserer. Dette er ment å være et virkemiddel for å fremme utbygging av ren fornybar energi. 
Ringsaker kommune er for 2021 pålagt å kjøpe grønne sertifikater som dekker 19,3 % av forbruket. 
Prognosen for 2021 er et påslag på 1,0 øre/kWh fordi innkjøpsprisen nå er vesentlig lavere enn for 
2020. Kvotekurven, den del av forbruket som det skal kjøpes grønne sertifikater for, er av 
myndighetene revidert opp til 19,3 % av forbruket for 2021. El-sertifikater for 2021 vil ha en samlet 
estimert utgift på om lag kr 208.000. 
 
Driftsavdelingen 
Driftsavdelingen drifter og vedlikeholder all kommunal eiendomsmasse, unntatt boliger og bygg som 
ikke er i aktiv tjenesteproduksjon. For å ivareta vedlikehold og drift av byggene i 2021 disponerer 
driftsavdelingen et budsjett på 27,123 mill. kroner.  
 
4-årige vedlikeholdsplaner revideres årlig etter kartlegging av bygningsmassen. Tiltaksplanene lages i 
IK-bygg/FDV bygg. Endringer i økonomiske og bygningsmessige forhold kan medføre behov for 
endringer i tiltaksplanene for 2021 gjennom året. Avdelingen fokuserer på brannsikkerhet, og jobber 
tett med andre enheter for å bedre situasjonen.  
 
Boligavdeling 
Boligavdelingen har forvaltningsansvaret for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger, til sammen 
464 boenheter. I tillegg har avdelingen ansvaret for bygg og arealer som ikke er i aktiv 
tjenesteproduksjon. 
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Avdelingen har følgende målsettinger:  
• Forvalte bygningsmassen på best mulig måte innenfor gitte økonomiske rammer.  
• 90 % av boligmassen skal til enhver tid være utleid.  
• Heve den generelle standarden på de kommunale boligene.  
• Utarbeide forvaltningsplaner som revideres hvert annet år. 

 
I løpende leieforhold foretas det årlig regulering av husleien tilsvarende endringen i 
konsumprisindeksen. Ved inngåelse av ny leiekontrakt reguleres leien til «gjengs leie».  
Boligavdelingen vil arbeide for å redusere bruken av framleieboliger ytterligere.  
 
Prosjektavdelingen 
Avdelingen har ansvar for gjennomføring av alle større rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter innen 
kommunenes eksisterende bygningsmasse, og har også ansvaret for bygging av alle nye kommunale 
bygg. I økonomiplanperioden foretas en stor investering i nytt sykehjem i Moelv.  
 
4.17.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Inndragelse av 1 årsverk prosjektleder 
Det inndras 1 årsverk prosjektleder fra 1.1.2021 som er lønnet over investeringsbudsjettet. 
 
Reduksjon i energiutgifter 
Effektivisering av driftsrammen for energiutgifter utgjør 5,5 mill. kroner. 
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet en reduksjon av diverse driftsutgifter med kr 500.000.  
 
Overføring av boligservice fra VO 71 Servicesenteret 
VO 71 Servicesenteret opphører som egen enhet fra 1.1.2021 og oppgaver og ansatte tilknyttet 
boligservice overføres fellesavdelingen under VO 81 Bygg og eiendom. Nettoutgiftene utgjør 5,468 
mill. kroner.  

4.17.5 Investeringstiltak 
 
Større rehabiliteringsarbeid/utbedring kommunale bygg (prosjekt 60007) 
Ringsaker kommune har en stor bygningsmasse av eldre årgang, med behov for større utbedringer og 
standardhevinger. Det er ført opp 1 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden.  
 
ENØK (prosjekt 60010) 
For å oppnå energieffektive bygg, kreves god isolasjon og behovsstyring av byggene. Disse tiltakene 
gjennomføres på bakgrunn av analyser av hvor en kan spare mest. Installering av nye og riktige 
energibærere og energimålere for alle aktuelle energikilder er et kontinuerlig prosjekt, som gir 
besparelse fra første investerte krone. ENØK-prosjekter bidrar i den sammenheng til å ivareta vedtatt 
klima- og energiplan med reduksjon av energi og CO2. 
 
Det er ført opp 1 mill. kroner hvert år i planperioden. Midlene skal bidra til å realisere potensialet i 
energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse og ENØK-tiltak som resultat av 
energimerkeordningen.  
 
Branntiltak (prosjekt 60715) 
For utleieboliger er det diverse pålegg om branntiltak som må utføres for at det skal være lovlig 
utleie. Det er ført opp kr 250.000 årlig i økonomiplanperioden for å utføre tiltakene.   
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Rehabilitering av tak (prosjekt 61211) 
Flere av takene på kommunens bygg er av en slik stand at de må skiftes ut. Det er ført opp 5 mill. 
kroner hvert år i planperioden til å skifte tak fortløpende. 
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