
Eiendomsdrift og renhold to 
sider av samme sak?

Riktig prioritering 
«Prosjekt-drift-vedlikehold-

……….renhold» ?



Valdres – Øystre Slidre 



∗ Strekker seg frå Fagernes 
forbi Beitostølen

∗ Kommunesentrum på 
Heggenes 

∗ 3199 innbyggarar
∗ Ved høgtider og ferier 

aukar innbyggar talet
med «tusen prosent» 

∗ Mykje hytter og 
leiligheter

∗ Nynorsk kommune
∗ Bønder, turisme og 

byggevirksomheit

Øystre Slidre Kommune
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Eiendomsdrift og renhold to sider av 
samme sak?

∗ All forbedring krever forandring, men det er ikke all 
forandring  som er forbedring  (Benneyan, Lloyd, Plsek 2003)



∗ Hva er min målsetning og plan for avdelingen 
fremover?

∗ Hva vil jeg starte med og hvorfor?

Riktig prioritering 
«Prosjekt-drift-vedlikehold-

…………….renhold» ?



∗ Samarbeid/samhandling er nøkkelen til 
gode tjenester for alle (både ansatte og 
brukere i kommunen) 

∗ Graden av samarbeid vil avhenge av 
oppgavene som skal løses

∗ Å skape godt samarbeid mellom ulike 
aktører og nivå er det «offentliges største 
utfordring» 

∗ Men dette er nødvendig for å forhindre at 
brukerne faller mellom tjenestestolene” 

Eiendomsdrift og renhold to sider av 
samme sak?





Eiendomsdrift og renhold to sider av 
samme sak?

∗ Samhandling - Kommunikasjon

∗ Den største barrieren som 
hindrer kontakt, er å tro at 
andre mennesker følger det 
samme kartet som du gjør 

…og fordi du betrakter verden 

på din måte, gjør de det også!!

29.05.2015Kommunikasjon



∗ RIF har laga ein rapport «Norges tilstand 2015» som 
viser at det er et behov for oppgradering og 
utbygging av vei, jernbane, offentlige bygninger og 
annen infrastruktur for 2600 milliarder kroner. De 
mest kritiske områdene er jernbane, fylkesveier, 
fengsler, vannforsyning og avløp.

∗ For statlige og kommunale bygninger viser det seg at 
etterslepet er på om lag 190 milliarder kroner

Prosjekt-drift-vedlikehold-
…………….renhold



∗ For meg var det viktig å finne ut kor ØSK var/er

∗ Siden eg ikkje hadde noko erfaring på VVA så var det 
prioritet nr 1

∗ Resultatet har blitt at eg har redusert med 1 stilling 
her. (dei hadde «gode dager») 

∗ Neste post er å få vakt tlf over på VA vakta 
∗ pr i dag er det den vaktmesteren som tar tlf som er på 

«vakt» når 110 ringer

Prosjekt-drift-vedlikehold-
…………….renhold



Profesjonell drift - renhold 
Betydning av viktigheten med et planverktøy



Arbeidsmiljøloven
∗ § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling 
∗ (1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert 

om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av 
arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i 
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. 

∗ (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 
∗ a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og 

personlig utvikling gjennom sitt arbeid, 
∗ b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte 

arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, 
∗ c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, 

innflytelse og faglig ansvar, 
∗ d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se 

sammenheng mellom enkeltoppgaver, 
∗ e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er 

i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører 
vedkommendes arbeidssituasjon. 



Drift – Renhold 01.06.2014

∗ Byggdrift/vaktmester
∗ 5 årsverk 
∗ Fordelt på:

∗ 1 Ledende vaktmester 
∗ 5 vaktmesterer

∗ 2 – 100%
∗ 1 – 90 %
∗ 1 – 60%
∗ 1 – 50%

∗ Renhold
∗ 11,3 årsverk
∗ Fordelt på 

∗ 1 Reinhaldsleder i 20 % 
stilling som «leiar» og 80 
% som reinhaldar

∗ 15 reinhaldarar
∗ Med variasjon i 

stillingsstørrelsen



Drift – Renhold i dag

∗ Byggdrift/vaktmester
∗ 5 årsverk 

∗ Fordelt på:
∗ 1 Ledende vaktmester 

∗ 50 % adm, ledelse

∗ 50 % drift/vaktmester

∗ 6 vaktmesterer
∗ 1 – 100%

∗ 1 – 90 %

∗ 1 – 60 %

∗ 3 – 50 %

∗ Renhold
∗ 10,5 årsverk

∗ Fordelt på 
∗ 1 Renholdsleder 100 % 

adm. og ledelse

∗ 15 renholdere



Drift/vaktmester

∗ Ledende vaktmester
∗ Mer ansvar

∗ Prosjektering av oppgaver

∗ Innhenting av priser/ bestiller rolle
∗ Innkjøp av filter mm

∗ Jonathan FDV  
∗ ansvarlig for branntegninger

∗ Skal bruke vedlikeholdsmodulen

∗ Kontering/attestering

∗ Innkjøp av arbeidstøy

∗ Vaktmesterer
∗ Mer driftsansvar på kvart 

bygg  «egne bygg»
∗ 1 Nøkkel ansvarlig for alle 

bygg
∗ Ansvarlig for «mindre» 

byggeprosjekt
∗ Eks: skifte vindu, 

rehabilitering av leilighet, 
skifte utgangsdører, bygge 
om innvendig, bygge lager



Drift/vaktmester

∗ Status

∗ Dei fleste har bakgrunn fra 
det private næringslivet

∗ 3 byggmesterer

∗ Ingen problemer med 
rekruttering av «nye»

∗ Alle er etnisk norske fra 
området

∗ Har tatt utfordringer som: 

∗ Meir ansvar på den enkelte

∗ Ansvarlig for «mindre bygge 
prosjekt»

∗ Utfordinger framover
∗ Betre utnyttelse av arbeidstiden

∗ Mange deltidsstillinger

∗ Mykje «hagearbeid» om 
summaren: Det er da det kan 
gjerast ein del vedlikehald på 
skulane mm



Kartlegging - drift

∗ Kartlegging 
∗ kva slags bygg har ØSK

∗ Kor mange brukarar

∗ Funksjonsanalyse 
∗ tilstand på bygg

∗ Investering

∗ Vedlikehald

Beito bhg utvendig beising kr 100.000

Lidar skule

Omsorgsboliger moavegen 43 nytt tak kr 150.000

Sjukeheimen VV bereder kr 150.000

lysmaster kr 100.000

persienner syd kr   50.000

asfalt tilkomst og parkering kr   50.000

Omsorgsboliger moavegen 25

Moatunet utvendig måling kr 100.000

Brannstasjon

Brennabakkin

Solmoen utvendig måling kr 100.000

Helsehuset, nye

Helsehuset, gamle tak midtbygg kr 100.000

tak lufting,takbord,tekking kr 150.000

Furustrand klubb

Furustrand bolig

Tingvang adm. bygg måling utv. 300.000

Øsus vinduer 1.000.000

utv. dører 500.000

innv.dører 150.000

belegg 500.000

takrenner

snøfangere

utv. Beising 400.000

Tingvang bhg nytt flettverkgjerde 100.000

Aktivitetshuset utv.beising 150.000

Rogne 

skule søppelhus kr  20.000

Rogne bhg

Krøsshaugen 9 A-C



Renhold/drift



∗ Kartlegging høsten 2014
∗ Årsverk
∗ Stillinger
∗ Midler
∗ Utstyr
∗ Maskiner
∗ Kunnskap
∗ arbeidstid

Renhold /drift



Prosjekt-drift-vedlikehold-
…………….renhold



Prosjekt-drift-vedlikehold-
…………….renhold



Renhold /drift

∗ Såg fort utfordringen med å ikkje ha administrativ 
renholdsleder

∗ Den som hadde jobben ble 100 % sjukemeldt

∗ Ansatt en som vikar i 100 % ledende administrativ stilling



Renhold i dag

∗ Renholdsleder 100 % adm
∗ Overtatt ansvar for innkjøp av kjemi, papir, utstyr, 

maskiner, arbeidstøy mm fra vaktmester

∗ Utarbeidelse av HMS permer (fantes ikkje)

∗ Utarbeidelse av renholdsplaner sammen med meg

∗ Skal ha ansvar som Superbruker på Jonathan FDV (alle 
moduler samt tegning)

∗ Kontering/attestering



Renhold/drift

∗ Pr 01.01.2016

∗ 2 renholdsledere i 100 % adm stilling

∗ Renholderne på sykehjemmet blir underlagt 
drift



∗ Har ikke fått pålegg om effektivisering

∗ Men har starta arbeidet for ser at det sikkert kjem til 
neste år☺☺☺☺

∗ ”For å kunne effektivisere må vi vite hva bygg- og 
eiendoms-forvaltningen koster”

Eiendomsdrift og renhold to sider av 
samme sak?



Planlegging og mål



Hvorfor renholdsplanlegging?

∗ Har en ikke planer kan en heller 
ikke vite hva en har og trenger 
av ….

∗ Bygg

∗ Personell

∗ Kvalitet

∗ økonomi 

BYGG UNDER 
OPPFØRING

EKSISTERENDE 
BYGG



∗ Hvorfor renholdsplanlegging

∗ En systematisk beskrivelse av renholdsarbeidet i 
en bygning med angivelse av arealer, lokaler og 
renholdsobjekter som er med i renholdet, antall 
m², hvilket nivå det skal være på 
renholdskvaliteten og antatt forbrukt 
rengjøringstid. 

(Byggforskserien 700.211, pkt. 056)

Jonathan Clean



Ny Barnehage



Kartlegging/Funksjonsanalyse

∗ Er det et nytt eller gammelt bygg
∗ Type bygg / bruken av bygget (bruksintensitet)
∗ Hva skal rengjøres (areal)
∗ Materialoverflater

∗ (tilstand på gulv, vegger, himlinger, inventar)
∗ Møbeltetthet
∗ Krav til renholdskvalitet

∗ (frekvens, metode, hygiene, støv, glans..
∗ Tilgjengelighet for rengjøringsmaskiner og utstyr
∗ Renholdstidspunkt mm
∗
∗ Spesielle forhold



Renholdsfrekvens, gulvtype, kvalitetsprofil





Renholdskostnader/økonomi i 
Jonathan

∗ Smussforebyggende tiltak

∗ Lokalenes utforming og innredning

∗ Materialer

∗ Metoder

∗ Kvalitetsnivåer

∗ Orden og holdninger hos brukere



Renholdskostnader/økonomi i 
Jonathan

∗

∗ Plan for arbeidet
∗ hva gjør vi

∗ hvor ofte (frekvenser)

∗ på hvilken måte (metode)

∗ hvorfor gjør vi det vi gjør? 

∗ hva gjør vi IKKE?



Samarbeid i Valdres renhold



∗ Ja og ………………..nei
∗ Utfordring 

∗ Språk
∗ Kulturforskjeller
∗ Ukultur på arbeidsplassen
∗ Bakgrunn – privat/offentlig 

∗ Det viktigste er å lede mennesker
∗ Ha mål og planer for avdelingen

Eiendomsdrift og renhold to sider av 
samme sak?



∗ Henrik Ibsen sa:

∗ Tenke det;

∗ ønske det; 

∗ ville det med; 

∗ men gjøre det!

Eiendomsdrift og renhold to sider av 
samme sak?





∗ ”Alle vil forandre på verden, ingen vil forandre på seg selv” 
(ukjent opphav)

∗ Å prøve å forandre på andre, er som å forandre på været

∗ Det er faktisk prinsipielt umulig å forandre på andre. Jeg 
kan:
∗ Mase

∗ True

∗ Forlange

∗ Kreve

∗ Men det er du sjøl som avgjør om du skal endre væremåte

Utfordring




