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Innføring av Internhusleie i Alstahaug kommune
Rådmannens innstilling:

Det innføres internhusleie i Alstahaug kommune fra 1.januar 2022, jfr tidligere vedtak.
Prinsippene som følges er slik som beskrevet i utredningen.
I desembermøtet skal det legges frem en oversikt over bygningsmassen og en
vedlikeholdsplan for de fire neste årene. I tillegg skal det legges frem et strategidokument for
stabsenheten

Saksutredning

Kommunestyret vedtok følgende verbalforslag under behandlingen av Sak 91/2019«Drift og
investeringsbudsjett 2020. Økonomiplan 2020 - 2023»:
....
Omstilling
Rådmannen bes om å utrede og fremlegge sak for politisk behandling om opprettelse av et «KF Bygg».
Selskapet skal forvalte og drive bygningsmasse kommunen til enhver tid har behov for og skal i tillegg
avhende, erverve eller stå for bygging av nye lokaliteter. Kommunestyret skal være generalforsamling
og må godkjenne salg av bygg. Vi forutsetter
Det ble videre i sak 21/46 vedtatt:
Rådmannen tilrår ikke å etablere et KF Bygg og Eiendom, da det ikke er organiseringen som er
utslagsgivende for om en har god eiendomsforvaltning i kommunen.
Rådmannen ønsker å sette i gang forberedende arbeider med å innføre internhusleie. Dette vil etter
rådmannens vurdering kunne være et effektivt virkemiddel for å synliggjøre verdier og pengestrømmer,
bidra til mer optimal arealbruk på lengre sikt og være et bedre grunnlag for god forvaltning av
kommunens eiendommer. Vi vil få et klart bilde av hva bygg til ulike formål koster.
Det settes i gang et strategiarbeid som skal forankres politisk. Dette skal gi en bedre oversikt over
eiendomsmassen og tilstanden med oversikt over vedlikeholdsetterslepet på byggnivå og
vedlikeholdsplan for byggene i et 4 års og 10 års perspektiv.
Det skal, innen utgangen av juni, legges frem en oversikt over bygningsmassen og et forslag på
etablering av internhusleie. I tillegg skal det lages et strategidokument for stabsenheten med:




Tydelig politisk forankring av formål, målsettinger og strategi
Tydelig definert rolleavklaring, ansvar, myndighet og mandat
Økt politisk fokus på effektiv eiendomsforvaltning og verdibevaring av eiendomsmasse,
herunder behov og prioriteringer av løpende vedlikehold, arealbruk, kostnader energi mv.

…
På grunn av sykdom ble saken bestemt utsatt (kommunestyremøte i juni) til høsten samme år.
…
I ny sak som skal behandles i desembermøtet (budsjettmøtet) vil strategidokumentet med
Vedlikeholdsplan for de kommunale eiendommene foreligge.
Vi er avhengig av å ha på plass prinsipper for Internhusleie før det endelige budsjettvedtaket behandles.
Det er grunnen til at denne saken kommer først. Denne utredningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av Økonomisjef, Regnskapssjef, Prosjektleder (Bygg og eiendom) og undertegnede.

Hvorfor Intern husleie
Hensikt
Hovedmålet med internhusleieordningen er at den skal bidra til å styrke kjernevirksomheten i
ALSTAHAUG KOMMUNE. Internhusleieordningen skal gi insentiv til forbedret arealutnyttelse.
Internhusleieordningen skal fremme god forvaltning av bygninger og eiendommer. Dette betyr at
arealer og bygninger er tilpasset de funksjoner og formål ALSTAHAUG KOMMUNE har, og at
lokalene blir brukt effektivt med hensyn til ulike behov og aktiviteter over tid. Teknisk, funksjonell

og økonomisk verdi av bygninger og eiendommer skal bli ivaretatt gjennom forebyggende
vedlikehold og utvikling av eiendommene når behovene endres.
Gjennom husleieordning synliggjøres verdien av bygningsmassen og alle kostnader forbundet med bruk
av bygningsmassen. Dette gir økt incitament til å vurdere arealkostnader opp mot andre kostnader, og
gir et bedre grunnlag for å vurdere alle følgekostnader ved investeringer i nye bygg. Bygningens
kostnader blir synlige for politikere og andre beslutningstakere, og gir bedre styringsinformasjon for å
vurdere behovet for nyinvesteringer, fordi driftskonsekvenser er kjent før beslutningen skal tas.
Husleie kan også bidra til en effektiv utnyttelse og riktig kvalitet på arealene. På lengre sikt vil
incitamenter for å redusere kostnader kunne gi bedre areal-effektivitet, ved at brukerne og eiere blir
mer kostnadsbevisste.

En viktig målsetning med husleie er å sikre fornøyde leietakere/brukere, slik at de best mulig kan
fokusere på sin kjernevirksomhet. Dette vil også gi en klarere rollefordeling mellom de ulike aktørene;
eier, forvalter og leietaker/bruker.
Definering av roller
Internhusleieordningen opererer med følgende roller:
Eier

Det overordnede ansvar for kommunale bygg vil alltid ligge hos kommunestyret (gjelder ikke bygg som
eies av en annen juridisk person).Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor offentlige
myndigheter, lov og forskrifter, kreditorer, låneinstitusjoner etc.
Forvalter v/Bygg/Eiendom,

opererer på vegne av eier og har tre hovedoppgaver:
- Legge til rette for og forvalte intern og ekstern utleie av bygningsmassen både ved eid og
innleid areal, og sikre at arealene til enhver tid utnyttes og utvikles effektivt i tråd med
offentlige myndigheter, samt ALSTAHAUG KOMMUNEs strategier, planer og overordnede
prioriteringer.
- Ha ansvar for overordnet forvaltning og utvikling av bygningsmassen i et langsiktig perspektiv,
herunder utarbeide overordnede planer for vedlikehold og oppgradering (ref Vedlikeholdsplan).
- Drifte og rengjøre ALSTAHAUG KOMMUNEs bygningsmasse.

Leietaker

er den som betaler for bruken av det leide arealet. I ALSTAHAUG KOMMUNE er leietaker de ulike
enhetene og stabsfunksjonene. I rollen som leietaker ligger ansvaret for brukerne som omfatter ansatte,
og besøkende.
Bruker
Brukerrollen ivaretas av bygningens brukere, eksempelvis enhetsledere. Ansatte, lag og organisasjoner,
elever, eldre og andre leietakere i kommunale bygg er også definert som brukere. Bygningsmassen iht.
avtalen står til disposisjon for bruker, med unntak av de arealer som er avtalt benyttet til verksted,
tekniske rom og/eller lager for Bygg/Eiendoms personale. Brukeransvaret ligger i første rekke på
rapportering til eier/forvalter om endringer og skader, men også å effektivisere bruken av bygningene,
begrense energiforbruk, renhold, avfallshåndtering etc.
Ved hver Enhet er Enhetsleder leietakers kontaktperson mot Bygg/Eiendom.
Pengestrømmer i forhold til eiendom deles naturlig inn i to strømmer:
1. Kostnader knyttet til finansiering av den enkelte eiendom (kapitalkostnader). Dette kan
synliggjøres gjennom husleieordninger.
2. Forbruksavhengige/driftsrelaterte kostnader. Dette kan synliggjøres gjennom tjenesteavtaler på
energi, renhold og øvrig drift
Leiekostnad
Bygg/Eiendom i kommunen er delt inn i seks ansvarssteder (Byggdrift, Renhold, Kantine, Boligkontor,
Flyktningeboliger og Administrasjon):
Driftsavdelingen er den største med tanke på pengestrøm. Her ligger kostnader til all drift, forsikring,
energiutgifter mm. Forvaltning, drift og forsyning står for over 50 % av kostnadsbildet på Bygg og
Eiendom. Renholdsavdelingen er den avdelingen med flest personell-ressurser
Boligkontoret jobber med Husbankens låne og støtteordninger, samtidig som de administrerer
utlånsboliger og er et bindeledd mellom Bygg/Eiendom og NAV, rus og psykiatri samt helse.
Driftsleder, prosjektleder og enhetsleder fungerer som enhetens administrasjon, der en del av
ansvarsstedets utgifter dekkes inn av prosjektkostnader (byggeadministrasjon).
Flyktningeboliger er skilt ut som et eget ansvarssted etter overføringen i 2021. Dette for å ha
kostnadskontroll på utgifter (og inntekter) på disse boligene i en periode fremover. I tillegg drifter
enheten kantinen (fra 2019).

Regnskap 2020:

Figur ovenfor viser de totale driftskostnadene på enheten (Livssykluskostnader NS3454)

I tilknytning til innføring av internhusleie er kostnadsbildet forenklet noe og fordelingen av de totale
driftskostnader på byggene er satt til 90% for formålsbygg (skole, sykehjem, omsorgsboliger mm) og
10% for utleieboligene. Dersom en benytter arealfordeling vil dette være noen få prosent feil, men
kostnadsbildet er allikevel tilnærmet rett (da det koster mere å drifte et sykehjem enn en utleiebolig).
Kostnadene til utleieboligene dekkes inn av ordinær husleie som betales av leietakere (ikke
internhusleie). Flyktningeboligene dekkes inn av direkte tilskudd over Flyktningetjenesten, slik som i
dag. Disse boligene er ofte fremleie, og en kan ikke forvente at disse kostnadene i sin helhet blir dekket
inn av husleie (en del kostnader for utbedringer etter oppsagte avtaler, noe lediggang mm).
Kantine må dekkes inn av leietakerne på Rådhuset. Dette forventes å tilnærmet gå i balanse.
Avskrivninger dekkes også inn av internhusleie. Dette inndeles også etter 90/10 nøkkelen, og vil være
en forenkling av kostnadsbildet (som vil endre seg etter hvert som ulike investeringer gjøres).
Internhusleien dekker ALSTAHAUG KOMMUNEs kostnader til forvaltning, drift, ytre og indre
vedlikehold av bygningsmassen og rehabiliteringer og oppgraderinger etter kommunestyrets
bevilgninger (vedlikeholdsplan). Energi, forsikring og avfallshåndtering inngår i leien, også renhold i
henhold til INSTA800 er inkludert. Enhetsleder på byggene vil få overført midler til sine enheter som
de månedsvis skal betale inn til Bygg/eiendom sine internhusleieinntekter. Dette kostnadsbildet skal
være et nullspill første år, og den endelige summen pr kvm blir fastsatt etter at endelig budsjett er
vedtatt.

Konklusjon

Gjennom husleieordning synliggjøres verdien av bygningsmassen og alle kostnader forbundet med bruk
av bygningsmassen. Dette gir økt incitament til å vurdere arealkostnader opp mot andre kostnader, og
gir et bedre grunnlag for å vurdere alle følgekostnader ved investeringer i nye bygg. Bygningens
kostnader blir synlige for politikere og andre beslutningstakere, og gir bedre styringsinformasjon for å
vurdere behovet for nyinvesteringer, fordi driftskonsekvenser er kjent før beslutningen skal tas.

Det er viktig at en ikke har for ambisiøse mål om å spare kapital og arealer før modellen med
internhusleie er vel etablert. De fleste kommunene lykkes i første omgang med å synliggjøre
arealkostnader og øke rolleforståelsen. Systematisk vedlikehold og arealeffektivitet kommer noe senere.
Oversikt over kostnader og bedre rolleforståelse er nødvendige forutsetninger for å forbedre
vedlikeholdet og oppnå arealeffektivitet.
En innføring av internhusleie i Alstahaug kommune innføres fra og med 1.januar 2022.
I desembermøtet skal det legges frem en oversikt over bygningsmassen og vedlikeholdsplan for de fire
neste årene. I tillegg skal det legges frem et strategidokument for stabsenheten med:




formål, målsettinger og strategi
rolleavklaringer, ansvar, myndighet og mandat
fokus på effektiv eiendomsforvaltning og verdibevaring av eiendomsmasse, herunder behov og
prioriteringer av løpende vedlikehold, arealbruk, kostnader energi mv.

