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 Kommunestyre  

 
 
Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god måte. 

Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
 

 
Bakgrunn 
 
Ved opprettelse av Fauske Eiendom KF vedtok Kommunestyret i sak 43/13, 20.06.2013, at ordningen 
skulle evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger skulle vektlegges. 
 
I kommunestyret 23. juni 2016 i sak 133/16- Evaluering av Fauske Eiendom KF presenterte Fauske 
Eiendom KF ved nestleder i styret sin evaluering av foretaket foretatt våren 2016.  
 
Der fremkom historikken bak Fauske Eiendom KF, formålet og organiseringen. Videre ble det presentert 
en relativt omfattende undersøkelse rettet til de ansatte i Fauske Eiendom, administrasjonen i Fauske 
kommune og brukere av de bygg og tjenester som eiendomsforetaket leverer. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i K-sak 133/16/Evaluering av Fauske Eiendom KF 23.06.2016 ble 
det gjort følgende vedtak: 
 
Evaluering av Fauske Eiendom KF tas til orientering  

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sin evaluering av Fauske eiendom KF ut fra sitt ståsted.  
 
Rådmann har gjennomført kvalitative intervjuer med følgende grupper ut fra en felles mal/intervju-
guide. Følgende grupper er intervjuet.  
 

· Foretakets styre 
· Tillitsvalgte og verneombud 
· Ledelsen i foretaket 
· Fauske kommunes ledergruppe sammen med aktuelle ansatte på økonomi, personal og lønn 



 
Intervjugruppene ble i forkant tilsendt intervju-guiden og ble bedt om å reflektere rundt foretakets 
formål/vedtektenes § 2: 
Foretaket skal eie og: 

· Forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige 
prinsipper 

· Ivareta kommunens byggherrefunksjon 
· Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler 

Rådmannen valgte å bruke en kvalitativ tilnærming med åpne spørsmål. Det ble utarbeidet en 
veiledning (intervju-guide) som bakteppe for dialogen.  
  
Medarbeidertilfredshet er fremkommet i evalueringen fra juli 2016. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 133/16 ble rådmannen bedt om å legge frem en 
evaluering ut fra sitt ståsted.  
 
Rådmannen oppfatter at foretaket har levert etter den bestillingen kommunestyret gav uttrykk for i sak 
43/16, og har hatt et tydelige fokus på de ansattes vurdering, brukeravtalen og brukertilfredshet.   
 
Konklusjonen slik presentert i rapporten fra styret i foretaket, og i kommunestyret i juni 2016, tolker 
rådmannen at foretaket selv mener å ha utviklet seg i tråd med intensjonene / målsetningen definert for 
foretaket. Foretaket er også tydelig på at medarbeiderne oppfatter organiseringen formålstjenlig og 
tilfredsstillende. 
  
Brukertilfredsheten, var fordelt med 58 % grad av tilfredshet (svært fornøyd og fornøyd) og 42 % av 
mindre tilfreds (lite fornøyd og misfornøyd). Dette ble ikke vesentlig drøftet i egenevalueringen til 
foretaket.  
 
Rådmannen har i sitt arbeid hatt følgende fokusområder i sin evaluering av foretaket:  
 

· Samhandling og funksjonalitet mellom foretaket og kommunens øvrige virksomhet 
· Organisering –  fordeler og ulemper med etatsmodell (intern organisering) og 

foretaksmodellen (ekstern organisering) 

 
Rådmannens anbefaling bygger på innspillene fra samtalene, og rådmannens egen total vurdering. 
 
Det fremgår ikke eksplisitt i kommunestyrets vedtak om rådmannen er bedt om å konkludere med 
hvilken eiendomsorganisering som vil være det beste for Fauske kommune. Rådmannen finner det 
likevel riktig å gjøre dette, da en evaluering fordrer at man holder ulike alternativer opp mot hverandre. 
Rådmannen velger derfor å legge frem sin konklusjon og anbefaling i forhold til en fremtidig 
organisering av eiendomsforvaltningen til Fauske kommune.  
 
Det vil også være positivt for organisasjonen Fauske kommune å komme til en sluttstrek i 
evalueringsarbeidet, - dette for å sikre indre ro i organisasjonen uavhengig om man velger den ene eller 
den andre organisasjonsmodellen.  
 



 
Saksbehandlers vurdering 
 
I forbindelse med rådmannens vurdering drøftes tre tema for å belyse målsetningen nevnt under 
saksopplysninger:  
 

· Samhandling og funksjonalitet 
· Organisering og styring 
· Eiendomsforvaltning – organisering en kritisk suksessfaktor?  

 
Eiendomsforvaltning og drift er - isolert i seg selv - ikke en del av kommunens kjernevirksomhet. Det er 
likevel en svært viktig og nødvendig basistjeneste (forutsetning) for at vi skal kunne levere de øvrige 
kommunale tjenester.  
 
Rådmannen er derfor av den oppfatning at organiseringen av eiendomsvirksomheten har til 
hovedformål å understøtte kommunens kjernetjenester på en tilstrekkelig god måte. 
 
Innledningsvis før disse temaene drøftes, oppsummeres intervjuene med de ulike grupperingene kort:  
 
Styret i foretaket og Ledelsen i foretaket 
Både styret og ledelsen mener at foretaket har tilført en merverdi for eiendomsforvaltningen til Fauske 
kommune. De mener bestemt at foretaket egner seg bedre til å sikre en optimalisert FDVU (forvaltning, 
drift, vedlikehold, og utvikling) av den største realverdien som kommunen eier.  
 
Organiseringen er etter deres syn vesentlig for å sikre en mer profesjonalisert og faglig fokusert 
eiendomsforvaltning. Det fremheves at dagens organisering er viktig for å sikre en optimal 
ressursutnyttelse og riktig prioritering av ressursene (både økonomiske og menneskelige) i forhold til 
ivaretagelse av eiendomsmassen.  
 
Det fremheves også at foretaksorganiseringen har vært kulturskapende på en god måte, hvor spesielt 
driftsstillingene (både renhold og drift) har fått en tydeligere og mer profesjonalisert rolle. Spesielt på 
driftsoperatørsiden, skal man ikke undervurdere at utviklingen av den klassiske vaktmesteren har vært 
stor de siste 10 årene. Dagens bygg og anlegg er sammensatte teknologiske løsninger som krever 
kompetanse, systematikk, og metodisk tilnærming.  
 
Foretaket er tydelige på at foretaket er organisatorisk «nytt» og trenger mer tid for å gjennomføre alle 
intensjoner og prinsipper i moderne eiendomsforvaltning. Viktig for å kunne bygge inn en praksis om 
kostnadsdekkende husleie i tråd med prinsippene om FDVU. Det er også styrets og ledelsens bekymring 
at foretakets økonomiske rammer har vært redusert over senere år. Ressurs rammeverket, og riktig og 
tilstrekkelig kompetanse rundt eiendomsforvaltning er det aller viktigste for å lykkes.  
 
Både ledelse og styre mener at de ulike utfordringsområdene knyttet til samspill og styring kan løses 
uten å måtte vurdere en alternativ organisasjonsform.  
 
Ledelse og styret ønsker primært at man beholder dagens organisering. Sekundært vurderer 
organiseringen om 2-3 år, når foretaket har fått mer tid til å virke og en bedre kan se effekter av dagens 
modell.  
 
Tillitsvalgte/verneombud /medarbeidere 
De tillitsvalgte og ansatte intervjuet i denne evalueringen gir i all vesentlighet et bilde av å være tilfreds 
med organiseringen. De melder tilbake om større grad av faglig integritet, større profesjonalitet og 



større grad av jevn fordeling av arbeidsoppgavene over året. De opplever fortsatt en del «støy» i 
organisasjonen i forhold til responstid, og at det er behov for at avvik og meldinger blir raskere 
ekspedert til dem som utførere.  
 
Når det gjelder konkret organisering er svarene litt delte. De mener foretaket har tilført en rekke 
positive dimensjoner, men kan ikke utelukke at disse også kan fungere innenfor en etatsmodell. 
Gruppen er likevel tydelig på at de opplever at Fauske kommune har fått en forbedret drift under 
foretaket. De tillitsvalgte understreker også å subjektivt oppleve at rammebetingelsene er blitt bedret 
under foretaksmodellen.  
 
De savner fortsatt noe bedre informasjonsflyt fra det strategiske arbeidet i foretaket (styret og ledelse).  
 
Ledelsen og administrasjon i kommunen 
Ledelsen og administrasjonen har stor grad av positivt syn på foretakets arbeid. Det er en oppfatning at 
foretakets arbeid for å ta vare på, utvikle, drifte vår eiendomsmasse er preget av profesjonalitet og 
seriøsitet. Det er også en oppfatning at mange av de prinsipper og systemer man har bygget opp 
omkring eiendomsforvaltningen, har gjort denne mer tidsriktig.  
 
Det er likevel riktig å si kommunens ledelse / administrasjon opplever bruker- versus utfører-
«konflikter». Det eksisterer intern meningsforskjeller i forhold til ulik praksis og samhandling innenfor 
tverrgående kommunale forvaltningsområdene. Det er en forventning internt at det skal være samme 
praksis innenfor foretaket som innenfor de øvrige samhandlingsområdene. Det er meningsforskjeller 
mellom ledelsen i kommunen og foretakets ledelse om hvor stor disse utfordringene faktisk er. 
 
 
Samhandling og funksjonalitet 
 
Rådmannen er opptatt av at selv om eiendomsforvaltningen er organisert i en egen «selvstendig» enhet, 
er foretaket en del av den totale kommunale forvaltningen.  
 
Selv om foretaket er delegert større autonomi og selvbestemmelse, er foretaket ingen egen juridisk 
enhet og må forholde seg til de lover, regler og forskrifter som gjelder for den kommunale forvaltningen 
for øvrig (saksbehandling, dokumenthåndtering, økonomistyring, innkjøpsbestemmelser, personal og 
lønnspolitikk m.v).  
 
Ledelsen i foretaket er i stor grad tilfreds i forhold til samhandlingen med den øvrige delen av 
forvaltningsapparatet, men mener dialogen og samhandlingen bør forsterkes. Det understrekes videre 
at man ikke skal glemme at organiseringen fortsatt må defineres å være rimelig «ny». Samt at man har 
hatt store utskiftinger i både politisk og administrativ ledelse.  
 
Rådmannen erkjenner at det fortolkningsforskjeller knyttet til forvaltningsmessige samhandling mellom 
foretaket selv (ledelse/styret) og den øvrige delen av den kommunale ledelsen/administrasjonen.  
 
Utfordringen for rådmannen er denne ikke formelt har anledning til å «instruere» og føre tilsvarende 
kontroll med foretaket som overfor en «egen» etat. Rådmannen understreker likevel at dialogen om 
tematikken er god med foretaket, og en felles forståelse at det er områder hvor samhandlingen må 
forbedres. Og det understrekes at dette ikke er foretakets ansvar alene, men et kollektiv utfordring som 
omfatter både foretaket og den øvrige kommunale virksomheten. 
   
Utfordringsområdene sett fra rådmannen, er delvis et nødvendig dobbeltfunksjoner, ut fra at man er to 
organisatoriske enheter, og ulik tilnærming til praksis innenfor de områdene hvor den kommunale delen 
leverer tjenester, og/eller samarbeider med foretaket.  



 
Det er utfordrende å få til en helt enhetlig praksis innenfor flere områder som økonomihåndtering, 
dokumenthåndtering /arkiv, personal-, innkjøps-, lønnspolitikk og tilsetninger. Dette kan skape uheldige 
forhold hvor man får fremvekst av en form for «privatisering» som et resultat av en forskjellig 
organisatorisk modell. Dette har uheldige signaleffekter, samtidig som det ut fra rådmannens ståsted 
kan være krevende å få inngripen i forhold til. 
 
Kommunal forvaltningsskikk som er ulik, er ikke utfordringer man uten videre vil løse ved eventuelt å 
legge eiendomsforvaltningen tilbake som en etat. Rådmannens vurderer likevel muligheten til å påvirke 
denne på en bedre måte i en etatsmodell. 
 
Foretaket selv erkjenner at det er en jobb å gjøre, å få til en tilstrekkelig robust samhandling både på 
ledelse og politisk nivå. En del av disse forbedringsområdene har også sitt opphav i uavklarte 
rammebetingelser i forbindelse med etableringen av foretaket.  
 
Rådmannen mener organiseringen i seg har en iboende mulighet til at dette samhandlingen kan ta en 
«frivillig» karakter. Rådmannen påpeker likevel at det ikke eksiterer bevisste samhandlingsproblemer 
mellom Fauske Eiendom KF og den øvrige delen av den kommunale forvaltningen.  
 
Samhandling og funksjonalitet er sett ut fra rådmannen en utfordring. Dette er selvsagt slik nevnt ikke 
foretakets ansvar alene. Ansvaret er likeverdig eid av begge parter. Rådmannen mener like fullt at 
formelle organisatoriske skillelinjer forsterker samhandlingsutfordringen.  
 
  
Organisering og styring:  
 
Det er to sentrale forhold til temaet om organisering og styring. Koblingen mellom foretaket og den 
øvrige kommunale forvaltningen delegert til rådmannen. Den andre dimensjonen vil være om det 
ønskede nivået av politisk styring.  
 
Ved valg av en foretaksmodell – på linje med IKS og AS modeller – er konsekvensen en 
«desentralisering» av både administrativ og politisk styring og myndighet i forhold til etatsmodellen. 
Dette kan medføre interessekonflikter, og en mulighet for at det skapes konfliktflater og uklare 
beslutnings grensesnitt mellom «mor» og «datter».   
 
Organiseringen og politisk ledelse 
I forhold til den politiske ledelse vil det kritiske spørsmål være – hvor direkte og gjennom hvem – ønsker 
politikerne å styre eiendomsforvaltningen i Fauske kommune? Ønsker politikerne en sterk politisk 
styring med mer direkte kontroll er etatsmodellen direkte underlagt rådmannen å foretrekke. Dersom 
politikerne ønsker en mer indirekte kontroll gjennom delegasjon til et eget styre med et sterkt fokus på 
en forretningsfaglig drift (med forbehold om at samfunnsperspektivet ivaretas) er foretaksmodellen en 
god modell.  
 
Organiseringen og rådmannen 
Rådmannen stilles etter formannskapsloven til ansvar for alle primærtjenestene som ytes innbyggerne. 
Eiendomsdriften og utviklingen er en sentral premissleverandør for primærtjenestene. Ved organisering 
i et foretak er det en konsekvens at rådmannen ikke formelt har kontroll på en viktig ressursfaktor for 
sitt ansvarsområde. Således kan det oppstå uklarheter, hvis man opplever «svikt» i primærtjenestene, 
som har bakgrunn i foretakets beslutninger.  
 
Erkjennelsen til rådmannen er at man nok at denne må stå ansvarlig for dette, og således er det en 
iboende «risiko» i foretaksorganiseringen for rådmannen (les hele rådmannens organisasjon).   



 
Derfor utfordrer foretaksorganiseringens rådmannens rolle, ansvar og myndighet. Den kutter formelt 
den linjen i formannskapsmodellen, hvor man delegerer den kommunale tjenesteproduksjonen som 
politisk er bestemt til rådmannen og hans stab. I foretaksmodellen blir denne linjen erstattet med en 
linje fra kommunestyret til et eksternt etablert styre og en daglig leder som utøver rådmannens rolle i 
forhold til forvaltningsområdet.  
 
Rådmannen mener eiendomsforvaltningen er en kritisk direkte premissleverandør for kvaliteten i 
kjernetjenestene til kommunen for øvrig. Beslutninger slår direkte inn på kvalitetene i tjenestene og kan 
således ha konsekvenser for kvaliteten i leveransen av basistjenestene. Foretaksorganiseringen 
representerer derfor en styringsutfordring for rådmannen.  
 
 
Eiendomsforvaltning – organisering en kritisk suksessfaktor? 
 
Rådmannen tolker at det er bred enighet blant alle respondentgrupper, at foretaksorganiseringen har 
vært et kriterium for å komme dit vi er i dag.  
 
Foretaket har bidratt med faglig fokus og har løftet arbeidet med eiendomsforvaltning opp på et høyere 
nivå (profesjonalisert). Det er blitt bedret oversikt, kontroll og systemarbeid. 
 
Foretaket har utviklet gode strategier for eiendomsforvaltningen. Det er etablert tydelige 
strategidokumenter og operasjonalisering av hovedmålene. Mange av målsetningene i sine strategier 
har foretaket realisert. 
 
Foretaksmodellen har i seg selv iboende egenskaper for økt styringsfart, og kortere og mer effektive 
beslutningslinjer.  
 
Foretaket har bedre synliggjort og bevisstgjort kommunen om de utgiftene og rammebetingelsene man 
har behov for i en moderne eiendomsforvaltning.  
 
Foretaket har hatt positiv betydning for de ansatte. Ansatte opplever foretaksorganiseringen å ha 
bidratt til økt stolthet, og en tydeligere synliggjøring av sin arbeidsplass.  
 
Når rådmannen likevel velger å problematisere valg av organisasjonsmodell i sin sak, er ikke dette et 
utrykk for at foretaket ikke har levert i tråd med kommunestyrets forventninger. Det er heller ikke fordi 
rådmannen mener at foretaksmodellen har mislykkes.  
 
Dette handler utelukkende om hvilken organiseringsform rådmannen mener best kan betjene den totale 
tjenesteleveransen til Fauske kommune på sikt. Og hvorvidt foretaksorganiseringen i seg selv er en 
kritisk suksessfaktor.  
 
Erfaringer eksternt er begrenset. Det er fortsatt en marginal del av kommunene som har valgt 
foretaksorganiseringen. Det er lite forskningsfaglig empiri på området. Noe finnes likevel. 
Nordlandsforskning hevder i sin rapport 6/11, at det er ikke er grunnlag å tydelig si at foretak er mer 
effektive, profesjonelle eller kompetente. På spørsmålet om fristilling gjennom eksempelvis et foretak, 
om dette øker bevissthet og interesse omkring tjenesteproduksjonen, er svaret i rapporten kanskje. Det 
konkluderes med at det trengs mer forskning- og evalueringsbasert kunnskap.  
 
I en utredning til KS pekes det på at bevissthet, rammebetingelser er viktigere for god 
eiendomsforvaltning, enn valg av en spesifikk organisasjonsmodell. Det stilles også spørsmål om det er 
økonomisk effektivt å organisere i foretak, da det medfører doble utgifter i seg selv, basert på formelle 



organisatoriske grenser. Samt at ressurs samordning og økonomisk rasjonalisering kan vanskeliggjøres.  
 
Samspill mellom eier (kommunestyret), rådmann, og eiendomsforvalter fremgår i eksterne erfaringer 
som essensielt, og organisering alene sikrer ikke nødvendigvis en god eiendomsforvaltning.  
 
Rådmannen mener at tross erkjennelsen at foretaket har bidratt med et solid arbeid, er det likevel 
vanskelig å konkludere at dette arbeidet ikke kunne vært løst innenfor rådmannens linjeorganisasjon.  
 
Foretaksmodellen «halter» ofte noe innenfor kommunal forvaltning. Dette fordi intensjonen med 
delegeringen av myndighet og makt i foretakslovgivningen er større enn det praktiseres.  
 
Eiendomsforetak blir ofte noe midt imellom, da man ikke fullt ut gir delegasjonen av myndighet og 
beslutningsmakt til styret og ledelse. Foretaket må uavhengig av lovgivningens intensjon om 
desentralisering av makt og myndighet, gå inn i både administrative og politiske sløyfer.  
 
Foretaksmodellen passer derfor best i forhold til kommunale virksomhetsområder, som i mindre grad 
tangerer kommunens kjernevirksomhet, er utadrettet, og områder med mindre politisk 
oppmerksomhet. Eksempler på dette kan være næringsarbeid, kommunal havnedrift, brannvesen, 
avfallshåndtering m.v.  
 
Rådmannen mener at eiendomsforvaltning, både er tett på kjernetjenestene, og har stor politisk 
oppmerksomhet i Fauske kommune. I en slik kontekst er det spørsmål om ikke foretaksorganiseringen 
etablerer unødige dobbeltsløyfer i forhold til arbeidet med tjenesteområdet.  
 
Det er rådmannens vurdering at det er politisk ønskelig å ha større inngripen i eiendomsforvaltningen, 
enn bare å legge til rette for rammebetingelsene for foretakets styre og ledelse. 
 
Rådmannen mener også slik nevnt tidligere at man får et mer komplisert ansvarsforhold mellom 
rådmannens organisasjon og foretaket.  
 
Rådmannen mener høg bevissthet om de faglige utfordringer eiendomsforvaltningen representerer, og 
behovet for tilstrekkelig rammebetingelser (både menneskelig og økonomisk) er viktigst. Rådmannen 
mener derfor at organiseringen i seg selv ikke er en kritisk faktor.  
 
 
Oppsummering og konklusjon 
 
Etatsmodellen 
Etatsmodellen bygger på at eiendomsforvaltningen er direkte underlagt rådmannens 
instruksjonsmyndighet. Denne gir grunnlag for en sterk og direkte politisk styring og den mest brukte 
modellen i kommunene i landet. Nærheten til rådmannen og kommunens politiske ledelse er en 
vesentlig fordel med etatsmodellen.  
 
Ulempene med modellen er at de nære økonomiske prioriteringer mellom de ulike etatene lett kan føre 
til at vedlikehold blir en salderingspost. En annen ulempe at lokalene kan oppfattes å være en «gratis» 
ressurs for brukerne. Som bakgrunn for politiske prioriteringer er det interessant å synliggjøre alle 
kostnader knyttet til ulike formål. Når kostnadene til lokaler dekkes av bevilgninger til 
eiendomsforvaltningen og investeringer som utgiftsføres, og senere ikke blir synlig i driftsregnskapene, 
blir oversikten over hvor store kommunens ressurser reelt sett tilgodeser ulike formål med.  
 
KF modellen 
Reglene om KF er utformet med sikte å være et alternativ for organisering av mer forretningsmessig 



virksomhet. Organisasjonsformen benyttes ofte når både forretningsmessige og samfunnsmessige 
hensyn skal ivaretas. Rådmannen skal føre tilsyn med foretaket, samtidig som de tradisjonelle linjer for 
tilsyn og kontroll er brutt.  
 
Ulempene med foretaksmodellen kan knyttes til bl.a. opprettelse, styring og drift. Det kreves stor 
innsats og modenhet i organisasjonen i opprettelsen for å sikre robuste rammebetingelser for foretakets 
virksomhet. Både politikere, rådmann og selskapet selv må sørge for at nødvendige innsatsfaktorer er på 
plass. Her kan nevnes finansielle verktøy, husleieordninger, rolleavklaringer, ressurser, ledelse mv. Det 
pekes også på styringsutfordringer, - ofte knyttet til hvilke eierstrategier kommunen legger til grunn -, 
rådmannens manglende styringsmuligheter samt hvilke fullmakter som tilligger foretaket. 
Driftsutfordringene er primært knyttet til rammevilkår og en sømløs felles funksjonalitet i forhold til de 
øvrige kommunale forvaltningsprinsipper. 
 
Det er rådmannens overordnede vurdering at begge modeller kan fungere. Det er fordeler og ulemper 
med begge modeller.  
 
Det er likevel rådmannen og hans ledelse vurdering at eiendomsforvaltningen bør løses under en felles 
styring i rådmannens organisasjon. Rådmannen gjentar at dette ikke er en konklusjon som begrunnes 
med manglende leveranse, brukertilfredshet eller at foretaksorganiseringen har mislykkes.   
 
Dette handler om hvilken organiseringsform rådmannen mener vil gi den beste totale 
tjenesteleveransen til Fauske kommune best på sikt. Dette begrunner rådmannen med følgende:  
 

· Samhandling og funksjonalitet er viktig, og rådmannen mener det vil være enklere og mer 
effektivt å løse innenfor en etatsmodell 

· Rådmannen mener at det er mange grensesnitt mellom eiendomsforvaltningen og de øvrige 
primærtjenestene, at det er mer rasjonelt styringsmessig å ha eiendomsforvaltningen 
organisert nærmere disse.  

· Rådmannen mener at det ikke foreligger et objektivt grunnlag i å si at foretaksorganiseringen i 
seg selv er en kritisk suksessfaktor for en robust eiendomsforvaltning. Det handler om 
bevissthet, kompetanse, og rammebetingelser.  

· Rådmannen mener at foretaksorganiseringen uheldig bryter styringslinjen i 
formannskapsmodellen, og kompliserer den nødvendige samhandlingen unødig.  

 
Dersom rådmannen får politisk støtte for sitt forslag. Ber rådmannen om at følgende forutsetninger 
legges til grunn:  
 
Rådmannen mener det er nødvendig å ta være på det som er bygget opp av funksjonalitet og strukturer 
i foretaket. Det vil derfor være rådmannens anbefaling at man forsøker å eventuelt gjøre 
omorganiseringen minst mulig.  
 
Rådmannen anbefaler at eiendomsforvaltningen etableres som en selvstendig eiendomsenhet. 
Foretaket er inne i en periode med mange prosjekter under realisering og det er rådmannens anbefaling 
at foretakets integritet (funksjonalitet, oppbygging, strukturer mv) forblir så urørt som mulig i de første 
årene etter en eventuell tilbakeføring.   
 
Rådmannen anbefaler ikke å vurdere eiendomsforetaket slått sammen med andre enheter. Dette vil 
kreve langt større prosesser, tappe energi ut av organisasjonen og utfordre fremdriften for foretakets 
prosjekter.  
 
Eiendomsenheten legges under rådmannen administrativt, og eiendomsenhetens politiske styringslinje 



foreslås lagt til formannskapet.  
 
Rådmannen ber om at man reetablerer kommunalsjefstillingen teknisk. Rådmannen mener det vil være 
krevende av kapasitetshensyn å også legge denne enheten under en av de andre 
kommunalsjefstillingene.  
 
Det faglige kontroll spennet vil bli uansvarlig stort. Rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg deler 
i dag ansvaret for plan og utvikling og VVA.  Dette er en sub-optimal løsning allerede i dag. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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