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Behandling:
Notat fra rådmannen datert 31.03.2005 ble utdelt på representantenes plasser
Frank Jenssen (H) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne viser til bystyrets vedtak om ”nasjonalt løft”, og vil understreke at dette ikke
behøver bety øremerkede statlige midler til kommunene for dette formål, men at man gjennom økte
bevilgninger til og bedrede rammebetingelser for kommunene legger til rette for at kommunene selv
får bedre muligheter til å prioriter vedlikehold.
Monica Rolfsen (V) foreslo på vegne av V, SV, RV, H og KrF følgende alternativ til innstillingens
punkt 4:
Bystyret viser til at eiendomsforvaltningsutvalgets innstilling (NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir
mer til alle) nylig har vært på høring. Utredningen tar for seg økonomi, tilstandsvurdering av den
kommunale eiendomsforvaltning, organisering, juridiske rammebetingelser m.v.
Bystyret ber ordføreren følge opp statens videre arbeid med denne utredningen, med sikte på å
oppnå et nasjonalt løft for å ta igjen etterslepet av manglende vedlikehold av offentlige bygg.
Votering:
Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 4 og fellesforslaget fremmet av Rolfsen, ble
fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Merknaden fra Jenssen fikk tilslutning fra V, PP, KrF og SP:
IVEDTAK:
1. Bystyret ser alvorlig på bruddet med God kommunal regnskapsskikk (GKRS) og ber
rådmannen innarbeide en sterkere koordinering mellom standard NS 3454
Livssykluskostnader for byggverk og foreløpig standard for GKRS om avgrensningen mellom
driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
2. Bystyret ser alvorlig på at ansatte, elever og barn i kommunale skoler og barnehager
opplever at kravene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
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virksomheter ikke er ivaretatt. Bystyret vil her nevne kriteriene om sikkerhet, tilrettelegging
for funksjonshemmede og arealnorm som særlig alvorlig.
3. Vedlikeholdsinnsatsen i driftsbudsjettene må økes for å komme opp på anbefalt nivå.
Bystyret ber Rådmannen om å innarbeide økt vedlikeholdsinnsats og inndekning av
vedlikeholdsetterslep i økonomiplanen for 2006-2010.
4. Bystyret viser til at eiendomsforvaltningsutvalgets innstilling (NOU 2004:22 Velholdte
bygninger gir mer til alle) nylig har vært på høring. Utredningen tar for seg økonomi,
tilstandsvurdering av den kommunale eiendomsforvaltning, organisering, juridiske
rammebetingelser m.v.
Bystyret ber ordføreren følge opp statens videre arbeid med denne utredningen, med sikte på
å oppnå et nasjonalt løft for å ta igjen etterslepet av manglende vedlikehold av offentlige bygg.
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