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1. Generell informasjon om tjenesteenheten 

 

Administrasjon: 
Enheten har en tjeneste leder i 100 % stilling som utøver administrative oppgaver og ledelse i 
forhold til kommunale formålsbygg, boliger og eiendommer, samt forvaltningsoppgaver i forhold til 
kommunens ansvar for innsamling av husholdningsavfall (renovasjon) og forebyggende tiltak innen 
brannvesenet (feiing). Enheten har en rådgiver i 35 % stilling som boligsekretær og samme rådgiver 
i en 25 % stilling i forhold til kommunale gebyrer for renovasjon og feiing.  
I tillegg har enheten en prosjektleder/byggeleder i 100 % stilling som er dedikert til ulike 
investeringsprosjekt både innen bygg og infrastruktur. 
 
Renholdstjenesten: 
Renholdstjenesten utøver renhold i kommunale bygg, og leverer også renholdstjenester til 
tannklinikken, fjellstyrets kontorer, driftsstasjonen og renseanlegget og fra høsten 2019 også til 
brannstasjonen på Tretten til kostnadsdekning.  
Renholdet planlegges og utføres etter normer satt i Renplan og Insta 800. 
Det er ansatt 19 personer hvorav en er mann i tjenesten og de har til sammen 1688 stillingsprosent. 
Tjenesten ledes av ledende renholder i en 54 % stilling til ledelse. 
 
Vaktmestertjenesten: 
Vaktmestertjenesten utøver drift og vedlikehold i kommunale formålsbygg og kommunale boliger. 
Tjenesten yter også en 50% vaktmesterstilling til Øyer kommunale boligstiftelse til 
kostnadsdekning.  Fordeling av vaktmesterstillingene i stillingsstørrelser på ulike funksjoner er slik: 
A5501/F1901 Kommunale formålsbygg: 625% 
A5505/F2654 Kommunale boliger: 50% 
A5900/F3551 Renovasjon: 10% 
A5501/F3351 Grøntområder: 30% 
A5501/F1901 Øyer kommunale boligstiftelse: 50% 
Det er ansatt 8 personer som vaktmestre i til sammen 765 stillingsprosent. 
Tjenesten ledes av ledende vaktmester i en 15% stilling til ledelse. 
 

2. Utfordringer i 2020 og økonomiplanperioden 

Personal: 
Nye stillinger: 
Vi sliter med vaktmesterkapasiteten til kommunale boliger. Kommunen eier i dag ca 40 
boliger/leiligheter til utleie, og vi har kun en halv stilling til å drifte og vedlikeholde disse boligene. I 
tillegg skal denne stillingen og være med å flytte beboere, ta i mot nye beboere og lære beboere å 
bo i boligene. Dette er tidkrevende oppgaver som må repeteres ofte, og som er viktig i forhold til å 
redusere slitasje og vedlikehold på boligene. 
Kompetanse: Alle vaktmestrene med unntak av en har relevante fagbrev og to personer tok det nye 
fagbrevet som byggdrifter i 2018. Det er ønskelig at alle har relevante fagbrev. Av renholderne er 
det 11 personer som har fagbrev som renholdsoperatør, og de som ikke har fagbrevet, oppfordres 
til å ta det. 
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Rekruttering: Allerede i 2020 har vi ansatte som vil gå av med pensjon, og i løpet av 
økonomiplanperioden vil flere av de ansatte i alle grupper oppnå alder som betyr at man kan gå av 
med pensjon eller AFP-ordning. Det betyr at enheten vil stå overfor et omfattende 
rekrutteringsarbeid i løpet av planperioden, og få i de rette personene med tilpasset kompetanse 
for de ulike stillingene. Ett annet tiltak vil også være å se på om vaktmestertjenesten kan 
organiseres på en annen måte for å kunne optimalisere drift og vedlikehold.  
 
Digitalisering: 
Vi holder på å installere sentral driftskontroll (SD-anlegg) i flere av våre bygg, og er i løpet av 2020 
kommet langt med ungdomsskolen, Solvang, Vidarheim, Mosjordet og helsehuset. I neste rekke 
følger Aurvoll og administrasjonsbyggene. SD-anleggene gir oss en enklere hverdag mht styring av 
tekniske anlegg i byggene, og mulighet for energisparing. 
I renholdstjenesten er det også behov for å digitalisere de daglige rutinene som å dokumentere hva 
som er utført i løpet av dagen. I dag føres det protokoller på papir i permer, men gjennom bruk av 
nettbrett eller tilsvarende gjøres dette på en mer tidsbesparende måte og med rapportering 
direkte til ledende renholder. 
 
I vår tjeneste for utleie, innleie og fremleie av boliger, er det også et stort behov for et digitalt 
system som vi kan bruke til å holde rede på avtaler, kontrakter og innkreving og justering av 
husleier. I dag foregår dette veldig manuelt og ved bruk av mapper og bokser. 
 
Drift og vedlikehold 
Sett ut fra den økonomiske situasjonen som kommunen ser ut til å komme i for 2020, så er det 
viktig for enheten at bevilgningene til drift og vedlikehold av byggene ikke reduseres ut over dagens 
nivå. Bevilgningene skulle vært større slik at standarden på formålsbyggene og boligene ikke 
reduseres ytterligere. Mange bygg kan synes å se bra ut, men noen har også behov for ytre og indre 
rehabilitering og oppgradering. For eksempel maling, utskifting av paneler og vinduer, 
ventilasjonsanlegg og gulvbelegg, samt asfaltering av uteområder for å redusere behov for 
innvendig vedlikehold og sikre bedre inneklima. For eksempel Solvang og Aurvoll. 
 

3. Prioriteringer i 2020 og økonomiplanperioden 

Investeringer, nye tiltak/oppgradering/standardheving: 
Når det gjelder investeringer i 2020, blir det viktig å få utført de investeringsoppgavene som ble 
utsatt i 2019 for å utføre andre mer presserende påkommende tiltak. Tiltakene som ble utsatt var 
ny trapp og nytt takoverbygg inngang til kantine/møterom ved helsehuset og rehabilitering av 
gesims ved Vidarheim barnehage.  I tillegg vil det bli foreslått å utføre brannsikringstiltak som 
sprinkling av resterende bygningsmasse i helsehuset og montering av kjøleaggregat i eksisterende 
ventilasjonsanlegg samme sted. 
Med tanke på å redusere forbruket av energi i kommunale bygg, vil det vil også bli prioritert å bedre 
ventilasjonsanleggene i kontorbygget, Vidarheim og Bakketun. Spesielt fokus på utskifting av 
varmegjenvinnerne i luftbehandlingsanleggene.  
Arbeidet med installasjon av SD-anlegg i Aurvoll skole og administrasjonsbyggene skal fortsette. 
Nye tiltak er asfaltering ved Aurvoll skole og Solvang skole. 
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Øyer kommune må også investere i noen nye, større boenheter. Særlig er det behov for leiligheter 
med 3-5 soverom. 
Våren 2019 hadde Øyer kommune tilsyn fra Arbeidstilsynet hvor kommunens håndtering av asbest 
var tema. Som en følge av dette vil det være av stor verdi å få satt av midler til et prosjekt som 
kartlegger forekomster av asbest i kommunale bygg. 
Det er påvist lekkasje fra tak i gymsalen ved Vidarheim. Taket er i dag tekket av sementtakstein som 
sannsynligvis er ca 50 år gammelt. Yttertaket og undertaket må skiftes ut, samt fjerne evnt råtne 
trematerialer. 
Vanntåkeanlegg i begge kirkene er planlagt utført fra 2020, jfr nåværende økonomiplan. Det er  
også fra kirkevergen blitt fremmet forslag om noen nødvendige rehabiliteringsoppgaver i Øyer 
kirke. 
 
Salg av boliger: 
Det er så langt ikke solgt noen boliger siden saken om salg av kommunale boliger ble fremmet 
våren 2019, men det forventes at noen boliger vil bli lagt ut for salg i 2020, kanskje først og fremst 
til beboere som kan kjøpe bolig etter takst. Salgsinntektene øremerkes til investeringer i nye 
kommunale boliger. 
  
Boliger: 
Tjenesteenheten vil i 2020 arbeide for at det kan bli noe større gjennomløpshastighet ved utleie av 
de kommunale boligene. Når en familie eller enslige har bebodd en bolig i 5-6 år, bør de får bistand 
til å ordne seg en bolig selv når forholdene ellers ligger til rette for det. Kommunale boliger må i 
størst mulig grad tilpasses dem som skal flytte inn mht soverom og oppholdsrom. Ved fremleie av 
boliger vil enheten tilstrebe at det opprettes leiekontrakt direkte mellom utleier og leietaker, 
tilsvarende også mht ulike abonnement, som for eksempel strøm.  
 
Drift og vedlikehold: 
Drift og vedlikehold av bygningsmassen må vurderes fortløpende, og tiltak må iverksettes når det er 
fare for liv og helse, eller at spesielle pålegg fra tilsynsmyndigheter gjør tiltak nødvendig. 
Vedlikeholdstiltak for øvrig skal utføres iht tilgjengelige ressurser, og når det blir behov for 
prioriteringer, skal tiltak som gir best langtidsvirkende effekt foretrekkes.  Det skal fortløpende 
føres en oversikt som viser aktuelle planlagte vedlikeholdstiltak. Denne oversikten skal ligge som 
grunnlag for utførelse av større vedlikeholdstiltak når tilstrekkelig økonomiske rammer er 
tilgjengelig. 
 
 

4. Spesielle forhold 

 
 
 
 
 
 
 


