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Eiendoms-
forvaltningen



Organisasjonskart

83,5 årsverk i 2019
3,8 av disse årsverkene finansieres i investeringsbudsjettet.

1 + 15,2 1 +  48,8



EIENDOMSFORVALTNINGEN BUDSJETT 
2018 & 2019



Brutto budsjett 2019



Variable vs. faste kostnader

Driftsavtaler
Reparasjoner 
Vedlikehold
Materiell
Kurs
Juridisk bistand

Lønn
Energi
Forsikring
Kommunale avg.
Snøbrøyting
Alarmtilknytninger
Avtaler IKS 

23%

77%



Årsverk vs. areal



KOSTRA





Eidsvoll kommune
Hjelp til trygg spareplan!

•ROBEK-kommune i 2014

•Tvunget til Innsparinger

•51 årsverk - Renhold

•71 000m2 renholdt areal

• Full gjennomgang av alle planer 
hos Datec

•Alle renholdere og ledere fikk 
nettbrett og CleanPilot som en 
del av prosessen



CleanPilot konseptet
Verktøy for renholdsorganisasjonen

CleanPil
ot Go
Renholderen 
dokumenterer og 
kommuniserer direkte i 
den digitale 
renholdsplanen

CleanPil
ot Go
Arbeidsleder følger opp 
og koordinerer arbeidet 
direkte i den digitale 
renholdsplanen

CleanPilot 
Direct
Administrasjonen kan følge alle 
prosjekt online samlet eller hver 
for seg

CleanPilot 
Value
Kunden kan følge oppdraget 
online: Bestille, Gi feedback, ta 
ut rapporter etc.



CleanPilot konseptet

• Renholdsplanene digitaliseres

• De digitale Renholdsplanen kan vurderes av Datec, eller benyttes direkte i digital drift

• Renholdsplanen og tigjengeliggjøres i «skya»

• Renholder er on-line med CleanPilot Go og iPad, mottar og dokumenterer løpende 
sitt arbeid

• Renholdsleder er on-line med CleanPilot Go og iPad, følger opp og leveransen

• Renholdsleder/ andre i organisasjonen kan med Webportalen CleanPilot Direct og 
kan følge opp alle oppdrag

• Kunden er online med Webportalen Cleanpilot Value og kan følge leveransen, 
bestille, gi feedback, hente rapporter når han selv måtte ønske

Digitalisering av renholdsdriften

pdf, jpeg, autocad excel

Tegninger Arbeidsplaner

Sammenstilt digital renholdsplan, 
Evaluering eller kjøres direkte



§

§

F

Forvaltning

D

Drift

V

Vedlikehold

U

Utvikling

S

Service

FDV blir stadig med omfattende

Teknologiutvikling
Utviklingshastighet

App-er

6-7 mill App-er

Den beste komplementær 
leverandøren:
1. Tegnings og Arealstøtte 

for FDV
2. Renhold

TEGNING/ AREAL

RENH
OLD

ØVRIG FDV

TEGNE OG AREALSTØTTE FDV

Effektiv tegningshåndtering

Ett 100% 
komplett 
FDV-system 
fra én leverandør



Datec hjelper kundene med 
tegningsarkivet

Levende tegningsarkiv er nødvendig og lønnsomt

AsNow-arkiv (forvaltning) & AsBuilt-arkiv (teknisk)

Fleksible løsninger - avklare interne ressurser:
Datec bistår tegningsinnlegging og ajourhold

Kunden gjør det i egen regi / med eller uten Autocad kobling

Gode ajourføringsrutiner er lønnsomt
Digitale renholdsplaner –

En viktig nøkkel til ajourført tegningsarkiv Jonathan (AsNow)

BIM-import
Koble til eget 
Autocad arkiv

Fleksible import

Kvalitetssikret areal 
på romnivåArealbruk

Branntegning

Renholds-
plan

Arealplan 
leietakere



samarbeide med FDVU -leverandører



En god komplimentær partner

TEGNING/ AREAL

RENH
OLD

ØVRIG FDV

TEGNE OG AREALSTØTTE FDV

Effektiv tegningshåndtering

Den beste komplementær leverandøren:

1. Tegnings og Arealstøtte 
for FDV

2. Renhold



Ett felles system for FDVU

www.facilit.no

Drift og vedlikehold:
- Tekniske- og økonomiske   

funksjoner
- Integrasjon kart og matrikkel

Forvaltning og utleie:
- Leie administrasjon
- Integrasjon økonomi og 

sak-arkiv

Digitale bøker: 
- Brannbok
- Eiendomsbok
- FDV-Dokumentasjon

Prosjekt- og byggeregnskap:
- Investering og                              

vedlikeholds prosjekter  
- Importrutine økonomisystem

Energi og forbruksverdier:
- Varsling ved avvik av

terskelverdier
- Import forbrukstall

Facilit FDVU – Førstevalget
i front på service, kvalitet og brukervennlighet



Facilit FDVU Startside

www.facilit.no

Facilit FDVU



www.facilit.no

Facilit FDVU arbeidsordre med svarskjema

• Arbeidsordre  åpnes via link fra mail

• Linken er tilgjengelig til oppgaven lukkes

• Bestiller avgjør hvilken dokumentasjon 
som kreves før ordren kan lukkes 

• Kundetilpasset bestillingsinformasjon

• Leverandør kan opprette avvik på oppgave

Facilit FDVU



Facilit FDVU 4-årsplan (engangsoppgaver) (2017-2020)

www.facilit.no

Facilit FDVU



Facilit FDVU 
10-årsplan (engangsoppgaver) (2017-2026)

www.facilit.no

Facilit FDVU



Energi

• Foretrukken energi er fjernvarme/flis

• Deretter varmepumpe med eventuelle tillegg som solvarme (opsjon)

2019 M2 2019 BIO SENTRAL FYR LOKALT AREAL UTEN FYR

114 686,3 64 235,3 44 174,8 6 276,2



Teknikere

• Teknikere 
• Teknisk drift av byggene.

• Ser på nye måter å organisere dette på – spesialiserer (2019)
• Service og vedlikehold - Driftssentral ->Renhold, Drift, Vedlikehold

• Ønske om service vaktmestere
• Ønsker å ha en til to teknikker som kan gjøre alle typer oppdrag mot betaling -

Kan ta ned misnøyen ute. 
• Medfører fornøyde brukere som kan prioritere det som er økonomisk lønnsomt. 



Innkjøp

• Bruke innkjøp bevist for å øke interessen - Se på muligheter for å 
gjøre ting annerledes. Samarbeide med andre kommuner.
• Lite lurt å legge ut mange prosjekter samtidig sett i ett ØRIK perspektiv.  

• Bedre omdømme internt og eksternt.



Eiendommer - Salgbare



Styri Åsen – Trolldalen

• Tomteområdet er ca. 140 da., og er regulert til boligformål og 
skole/barnehage. Det er ikke opparbeidet infrastruktur.

• Det er inngått avtale med Jos-bygg, som gjelder kostnadsdeling av felles 
rekkefølgekrav for områdene, inkludert V/A. Dette antas å være på plass i 
løpet av 2020. 

• Salg av området bør avvente inntil plassering av ny Vilberg skole er 
bestemt, samt at infrastruktur frem til planområdet er fullført. I forkant av 
salg bør det vurderes om deler av området bør omreguleres til annet 
formål når endelig vedtak i skoletomt for Villbergbarneskole foreligger.

• Området består av areal regulert  til skole og barnehage, konsentrert  
småhusbebyggelse og i overkant av 50 boligtomter.

• Taksering av området bør gjennomføres i slutten av 2019 / tidlig i 2020.





C1 - Sundet

• Eiendommen er ca. 2,4 da og regulert 
til bolig/forretning/kontor.

• Det er knyttet utfordringer til evt. salg 
av tomtearealet fordi det hviler 
heftelser på eiendommen vedrørende 
parkering for naboeiendommen. 

• To takster ble innhentet i 2016, og 
markedsverdi vurdert til hhv. NOK 9,5 
mill. og 16,8 mill. Eiendommen ble da 
vurdert uten heftelsene vedrørende 
parkering, det vil være vanskelig å se 
bort fra heftelsene som vil 
vanskeliggjøre ett salg.



Skjoldnestangen

• Skjoldnestangen (del av gbnr. 
17/301):

• Arealet er beliggende sør-øst for 
Sundbrua, og er ca. 6,2 da. 
Arealet er i forslag til ny 
områdeplan for Sundet avsatt til 
sentrumsformål og 
grønnstruktur.



Søndre Samfund

• Eiendommen er ca. 3,8 da. og er 
regulert til offentlig formål.

• Eiendommen er disponert til 
utbyggingsprosjekt vedtatt i 
handlingsplanen. Eiendommen må 
takseres før verdi kan fastslås. 
Endelig utnyttelsesgrad på 
eiendommen vil fastsettes i ny 
sentrumsplan for Råholt.

• I de foreløpige planene for utvikling 
av nye Søndre Samfund er 
eiendommen tenkt utviklet av 
private med delvis tilbakekjøp av 
offentlige arealer.


