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Revidert internhusleieordning for UiO 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Dagens internhusleieordning ble innført i 2000 og justert i 2009. I tildelingsbrevet for 2016 heter 
det at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for selvforvaltende 
universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene for forvaltning, 
drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader.» Den forutsettes at UiO innfører en 
revidert internhusleieordning fra 2018. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
I 2016 arbeidet UiO sammen med de fire andre selvforvaltende universitetene (NMBU, NTNU, UiB 
og UiT) for å definere felles prinsipper og rammeverk for internhusleieordning. Fellesprosjektet 
leverte sin rapport («fellesrapporten») til Kunnskapsdepartementet i desember 2016. Basert på 
prinsippene og rammene i fellesrapporten er modellen tilpasset UiOs lokale behov, og prinsippene 
legges nå frem for styret for beslutning. 
1. Følgende grunnprinsipper legges til grunn:  

a. Budsjettnøytral innføring 
b. Forutsigbare kostnader for enhetene fra år 2 og utover 
c. Enheten betaler bare internhusleie for de lokalene de disponerer, EA dekker 

driftskostnadene ved ledige lokaler 
d. En enhets arealdisposisjoner skal ikke påvirke andre enheter 

 
2. UiO leier i dag inn arealer av eksterne utleiere for ca. 250 mill. kr. pr. år. Arealeffektivisering vil 

kunne medføre flere midler til forskning og utdanning. Tiltak for arealeffektivisering legges 
også til grunn: 

a. Ombyggingsprosjekter som gir arealeffektivisering prioriteres høyere. 
b. Eiendomsavdelingen tilbyr enhetene profesjonell bistand til aktiv arealplanlegging. 
c. Det startes en prosess med å etablere arealnorm for UiO som bør være bestemmende 

for nye arealer og veiledende i eksisterende bygg i tett dialog med enhetene, de 
tillitsvalgte og vernelinjen. For kontorarbeidsplasser vil også en diskusjon av 
cellekontorer versus landskap inngå i arbeidet. 
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d. Det legges til rette for at inntekts- og kostnadsføring kan foretas på nivå 3 (institutt) og 
4 (avdeling/gruppe). Fakultetene beslutter hvorvidt kostnadsføringen skal foregå på 
nivå 2, 3 eller 4. 

e. Arealforum etableres på fakultetene der arealsaker kan behandles. 
3. Det innføres en prismodell som i tillegg til å bidra til å opprettholde tilstandsgarden på 

eiendomsmassen og bidra til arealeffektivisering også er enkel å forstå og har transparent 
prising.  

a. Internhusleien for eide arealer prises i to nivåer, høy og moderat, basert på bygningens 
tekniske tilstand. Bygninger med tilstandsgrad fra 1,2 (jfr. masterplan s. 33) og bedre får 
høy pris.  

b. Internhusleien for leide arealer beregnes ved å ta gjennomsnittet per kvm av 
innleiekostnadene og legge på kostnadene EA har til forvaltning og drift av denne typen 
arealer.  

 
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Revidert internhusleieordning innføres budsjettnøytralt. Det innebærer at bevilgningene til alle 
enhetene justeres slik at det ikke blir en realøkonomisk effekt i 2018 når det gjelder husleie. 
Revidering av internhusleien er avgrenset til å omfatte dagens nivå på eiendomskostnadene. 
Dagens nivå er tilstrekkelig til å opprettholde tilstandsgraden.  Det innebærer at det ikke foretas 
noen omdisponering av midler fra kjernevirksomhet til eiendomsvirksomhet i forbindelse med 
iverksettelse av revidert internhusleieordning. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren å innføre revidert internhusleieordning for UiO 

fra budsjettåret 2018 basert på prinsippene i dette notatet.  
2. Revidert internhusleieordning legges til grunn for fordelingen 2018. 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

John Skogen  
eiendomsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

Notat: Prinsipper for revidert internhusleieordning for UiO 
Notat: Internhusleie Fellesprosjektet  
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 23. februar 2017 
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TIL 
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Prinsipper for revidert internhusleieordning for UiO 

Bakgrunn 
I tildelingsbrevet for 2016 heter det at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én 
internhusleieordning for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger 
de samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre 
kostnader.» Videre heter det at «Intern husleieordning vil i første omgang ikke inneholde 
kapitalelement». Med andre ord alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold for å 
opprettholde tilstandsgrad skal inngå, men kostnader til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet som er 
en del av «kapitalelementet» inngår ikke i denne omgang.  I 2016 arbeidet UiO sammen med de 
fire andre selvforvaltende universitetene for å definere felles prinsipper og rammeverk for 
internhusleieordning. Fellesprosjektet1 leverte sin rapport (vedlagt) til Kunnskapsdepartementet 
(KD) i desember 2016. Fra tildelingsbrevet og dermed i «Fellesrapporten», ligger det en del 
føringer som UiO må forholde seg til. Den forutsetter at vi innfører en revidert internhusleiemodell 
fra 2018 basert på prinsippene og rammene i fellesrapporten. Innenfor de frihetsgradene som 
ligger i fellesrapporten er modellen tilpasset til UiOs lokale behov.  
 
Med begrepet internhusleie mener vi en modell der arealet en organisasjon disponerer får en 
internpris, og brukerne betaler husleie i henhold til arealbruk. En internhusleiemodell består av 
kostnadsføring, prisfastsettelse og regeldel.  

Hovedintensjonen med internhusleieprosjektet 
I mandatet for revidering av internhusleien står det blant annet: «Den nye internhusleiemodellen 
skal ha som formål å:  

1. opprettholde tilstandsgraden for bygningene 
2. øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene 
3. være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene» 

KD har høyt fokus på arealeffektivitet, universitetenes evne til ikke å pådra seg ytterligere 
vedlikeholdsetterslep og sammenligning av de fem universitetene for å lære av beste praksis.  
 

                                                           
1 Fellesgruppen besto av NMBU, NTNU, UiB, UiO og UiT.  
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Rapporten fra Fellesprosjektet setter rammene for UiOs reviderte intern husleiemodell. 
Fellesrapporten legger til grunn at kostnadene til forvaltning (F), drift (D), vedlikehold (V), 
utskiftning og utvikling (U) og service (S) av universitetets arealer skal regnskapsføres på samme 
måte for de fem selvforvaltende universitetene slik det er definert i Norsk standard NS3454 
Livssykluskostnader for byggverk f.o.m 2018. Rapporten legger til grunn om at det utarbeides 
internhusleieavtaler, at det skal betales internhusleie for alle arealer, og at enhetene har et 
selvstendig ansvar for arealeffektivisering. Det legges også til grunn at universitetets ledelse kan 
omfordele areal basert på en samlet strategisk prioritering av arealbruken.   Når det gjelder 
hovedprinsippene for prisfastsettelse av arealer, oppsummeres de slik:  

• Prisstrukturen skal være basert på oppdelingen i figur 1 (se lenger ned i notatet). 
• Det skal være en enkel prisstruktur med få priser. Det enkelte universitet kan differensiere 

prisene basert på kriteriene tilstandsgrad, arealtype, virksomhetstype.  

• Basis renhold og forsyningskostnader inngår i arealkost. Det kan gjøres unntak ved spesielt 
energikrevende installasjoner.  

• Tomgangsleie2 inngår i internhusleien. 

• Kostnadene ved innleide lokaler og inntektene ved ekstern utleie håndteres av det enkelte 
universitet slik at ordningen er mest mulig hensiktsmessig for de respektive universitetene. 

 
Om å opprettholde tilstandsgraden ved UiO 
De kostnadene UiO i 2016 hadde til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets 
eiendommer utgjorde i underkant av 1 mrd. kr. Disse midlene er tilstrekkelig til å opprettholde 
tilstanden på bygningsmassen, men ikke til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Det er altså ikke 
behov for noen omdisponering av midler fra kjernevirksomhet til eiendomsvirksomhet for å 
imøtekomme føringene fra KD på dette punktet. 
 
Om arealeffektivisering ved UiO 
UiO forvalter («eier») ca. 472.000 kvm og leier ca. 115.000 kvm til samlet årlig leie på 250 mill. kr. 
Totalt disponerer UiO ca. 587.000 kvm. En arealeffektivisering på bare 5 % i forhold til totalt areal, 
vil potensielt innebære besparelser for UiO på ca. 60 mill. kr per år på innleie. 
 
Prisingen i en internhusleiemodell kan bidra til, men gir ikke tilstrekkelig incitament for 
arealeffektivisering. I revidert internhusleiemodell forsterkes arealeffektiviseringsincitamentet 
med andre tiltak som forutsettes innført som en del av ordningen. For å oppnå ønsket effekt kreves 
det lederbeslutninger på ulike nivåer. Modellen og incitamentene vil støtte lederne i sine 
beslutninger og bidra med en felles plattform for arealeffektivisering på tvers av UiO. 
 
Om enkel å administrere og et tjenlig verktøy for UiO 
Siden prising ikke alene er svaret på arealeffektivisering, er det viktig at modellen er enkel slik at 
verken enhetene eller Eiendomsavdeling (EA) må bruke mye ressurser på kompliserte prismodeller 
med begrenset virkning. En enkel modell er lettere å forstå og regne med, noe som bidrar til 
arealeffektivitet.  
 
                                                           
2 Med tomgangsleien menes at det i internhusleien ligger et lite påslag typisk 3-5 % som skal dekke eiendomsavdelingens 
driftskostnader for arealer som ikke er utleid. Dette inne bærer at enheten kan si opp arealer og sitte igjen med besparelsen.   
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Generelle prinsipper i modellen 
Følgende prinsipper legges til grunn:  

• Budsjettnøytral innføring 

• Forutsigbare kostnader for enhetene fra år 2 og utover 
• Enheten betaler bare internhusleie for de lokalene de disponerer, EA dekker 

driftskostnadene ved ledige lokaler (Dette kalles ofte «tomgangsleie») 

• En enhets arealdisposisjoner ikke skal påvirke andre enheter 
• Enkel prismodell der eide arealer prises basert på kvalitet / tilstandsgrad 

Disse prinsippene er utdypet videre i notatet. 
 
Ulike mulige modeller – ulike styrker og svakheter 
Under arbeidet har både fellesprosjektet og UiOs interne arbeidsgruppe diskutert ulike 
prismodeller for internhusleie. For at en enhets arealdisposisjoner ikke skal påvirke andre enheter, 
må leie og eide arealer prises hver for seg. Prismodellen for eide arealer kan grupperes i tre 
hovedmodeller:  

• En-pris modell – alle arealer har samme pris per kvm 
• To-pris modell - eide arealer prises med høy eller moderat pris basert på tilstand 

• Fler-pris modell – arealer prises etter en matrise som dekker både tilstand og type areal (og 
evt. enda flere parameterer)  

Alle prismodellene har styrker og svakheter, og ved valg av prismodell det vært lagt vekt på hvilken 
modell som i størst mulig grad støtter opp om formålet med dette arbeidet, som både er 
arealeffektivisering og å opprettholde tilstandsgranden til UiOs bygningsmasse. De ulike 
prismodellene og deres styrker og svakheter er diskutert i dette notatet.  
 
Vi tar sikte på å innføre en enkel modell som ivaretar hovedformålet i mandatet. Eventuelle 
justering av modellen kan man gjøre når man har noe års erfaring med den. Det er enklere å tilføre 
nye elementer i en modell, enn å forenkle en sammensatt modell. 
 
Dagens modell er komplisert og uoversiktlig 
Dagens internhusleiemodell ble innført i 2000 og justert i 2009 og er derfor blitt todelt. Den 
bygger bl. a. på følgende prinsipper:  

• Enhetene betaler for de arealene de disponerer, sparer penger når de sier opp og betaler økt 
husleie når de øker arealer. De betaler innleiepris pluss et UiO påslag når arealer leies ute. 

• Ved «institusjonelt vedtatte arealengeringer» får enheten kompensert leien fra sentralt 
hold. Begrepet «institusjonelt vedtatt» er ikke definert og medfører mange diskusjoner.  

• Eiendomsdirektøren kan pålegge enheter å flytte hvis det er til UiOs beste. Dette har aldri 
vært praktisert.  

For alle arealer (leide og eide) som inngikk i porteføljen før 2009, belastes enhetene «Standard 
internhusleie» som har tre priskategorier for hhv. kontor, lab og kjeller. Prisen settes per rom, og 
det er registrert ca. 26.000 rom i universitetets arealdatabase. For ekstern innleie etter 2009, 
betaler enhetene kostnadene iht. leiekontrakten med gårdeier pluss et påslag for universitetets 
driftskostnader. Prismodellen er vanskelig å forstå. Beregning på romnivå gjør det umulig for 
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enhetene å etterprøve prisingen eller regne ut hva det vil koste å øke areal eller besparelser ved å si 
opp areal. EA bruker uforholdsmessig mye ressurser på å administrere ordningen. 
 
Arbeidsmetodikk 
Styringsgruppen har bestått av eiendomsdirektør John Skogen (leder), fakultetsdirektør MN Jarle 
Nygard og VØS-direktør Ellen Johanne Caesar. Referansegruppen har bestått av dekan Frode 
Vartdal, ass. museumsdirektør KHM Karl Kallhovd, fakultetsdirektør HF Monica Bakken og ass. 
biblioteksdirektør Randi Rønningen. Arbeidsgruppen har bestått av ass. eiendomsdirektør Britt 
Amundsen Hoel (leder), Eivind Roll (JUS), Frode Bremnes (MN), Stein Helgesen (VØS), Helene 
Stockfleth (LOS), Reidunn T. Nielsen (EA), Åke Appelqvist (EA), Hanne L. Haslerud (EA),Morten 
Langerud (EA) og Ingrid Horverak (EA).  
 
Både Fellesprosjektet og UiO prosjektet har foretatt omfattende simuleringer med ulike 
grunnmodeller for husleie. I vurderingene av fordeler og ulemper ved prismodellene har 
simuleringene vært viktige momenter. Ytterligere simuleringer vil foretas før det konkluderes på 
prisnivå.  
 
Forslag til revidert internhusleie har vært diskutert med dekanene ved flere anledninger. Deres 
kommentarer og spørsmål har vært diskutert i styrings- og referansegruppen, og det har også vært 
avholdt en workshop med institutt- og kontorledere på HF og MN med tema arealeffektivisering 
for å sikre at modellen møter de lokale behovene. Dette har medført en rekke tilpasninger til 
modellen. Vi redegjør under for hvordan modellen nå ivaretar viktige innspill.   

Viktige innspill 
Viktige innspill i prosessen har vært:  

1. Modellen må bidra til arealeffektivisering.  
2. Historiske, fredede bygninger. Mange trekker frem ulike aspekter knyttet UiOs store 

portefølje av historiske, vernede bygninger. Man påpeker at disse gamle bygningene har 
svært begrensede muligheter for arealeffektivisering. 

3. Manglende valgfrihet når det gjelder bygninger. Det har blitt påpekt at UiO har den 
porteføljen av bygninger vi har – gamle som nye – fordi dette gis oss av Stortinget. Det er 
viktig å synligjøre hva det koster å holde seg med denne bygningsmassen.  

4. Lokalt ledelsesverktøy. Flere av enhetene trekker frem at ny internhusleiemodell må 
engasjere lokale ledere hvis den skal få effekt. Incitamentene må komme alle til gode.  

5. Utstillingsarealer er annerledes. Begge museene trekker frem at publikumsarealer vanskelig 
kan ses på i forhold til arealeffektivisering på samme måte som andre av UiOs arealer.  

6. Arealnorm. Flere etterlyser en arealnorm tilpasset UiOs virksomhet. 
7. Prising. Noen har etterlyst prismodell med flere prisparametere. De var redd for at en for 

enkel modell ikke ville fange opp UiOs singulariteter og heterogenitet.  
8. Forutsigbarhet. Mange kommentarer har vært knyttet til at enhetene må ha trygghet for at 

modellen er forutsigbar. Det understrekes at de må forstå de budsjettmessige 
konsekvensene av modellen for virksomheten i år 2 og vider fremover..   
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UiO står overfor store økonomiske utfordringer på eiendomssiden de kommende årene. 
Bygningsmassen har et vedlikeholdsetterslep på over 8 mrd. kr. UiO eier en rekke historiske, 
vernede bygninger som er svært kostbare å oppgradere, og som verken har begrensede muligheter 
til å gi arealeffektive løsninger bl.a. pga. fredningsbestemmelsene.  
 
De nærmeste årene vil UiO etter planen utvide eiendomsporteføljen med en rekke nye bygg: 
Livsvitenskapsbygget, Vikingtidsmuseum, nytt klinikkbygg for Odontologi, Veksthus, Klimahus og 
nytt JUS-bygg på Tullinløkka. I tillegg har KHM udekte arealbehov etter Regjeringens beslutning 
av 3-lokalisjonsmodellen for KHM og KDs bekreftede arealramme for KHM på Tullinløkka. 
Introduksjon av nye bygg, vil ha så store utslag på driftskostnadene at dette må behandles særskilt i 
forhold til internhusleie når hvert av disse byggene kommer.  
 
Det arbeides med to saker til styret knyttet til eiendom og kostnader. Etter planen skal saken 
Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-års perspektiv til 
Universitetsstyret i mai. Denne saken ser både på øke kostnader knytte til de nye byggene, 
oppgraderingsbehov for eksisterende bygningsmasse og mulige alternative inntektskilder som salg 
av eiendom. Til styremøtet i juni planlegges saken Alternative bærekraftige eierskapsmodeller for 
historiske vernede bygg som diskuterer UiOs muligheter og utfordringer knyttet til eierskap av 
kulturhistoriske eiendommer. Denne saken vil også berøre museenes utstillingsbygninger.  
 
Revidering av internhusleien er avgrenset til å omfatte dagens nivå på eiendomskostnadene. Det 
legges ikke opp til noen omdisponering av midler fra kjernevirksomhet til eiendomsvirksomhet. 
Slike vurderinger vil eventuelt måtte gjøres som separate saker på et senere tidspunkt. 

Hva betyr dette for enhetene  
Følgende tiltak inkluderes i modellen. 

Budsjettnøytral innføring   
Når internhusleiemodellen endres som beskrevet i dette notatet, vil alle enhetene få høyere husleie 
enn tidligere. Det legges til grunn at det foretas en budsjettnøytral innføring. Det innebærer at 
bevilgningene til alle enhetene justeres slik at det ikke blir en realøkonomisk effekt i 2018 når det 
gjelder husleie. Dette gjør at ingen enheter verken tjener eller taper på den nye modellen ved 
innføringen.  

Forutsigbarhet for enhetene  
Mekanismene i modellen knyttet til arealeffektivisering vil få effekt først fra år 2 når enhetene 
begynner å ta beslutninger knyttet til sin arealbruk. Modellen er forutsigbar for enhetene ved at 
enheter som ikke har endringer i arealbruken fra 2018 til 2019, heller ikke får noen endringer i den 
økonomiske situasjonen knyttet til husleie utover en eventuell prisjustering vedtatt av styret slik 
som i dag. Enheter som sier opp arealer i 2018, vil sitte igjen med en besparelse i 2019, mens de 
som øker sitt areal, vil få høyere kostnader i 2019 som står i forhold til det økte arealet. Her er det 
ingen prinsipielle endringer i forhold til dagens internhusleieordning. Det legges til grunn en 
budsjettnøytral innføring, og oppsigelse eller økning av areal håndteres på samme måte som i dag.  
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Utfordringen med en budsjettnøytral innføring er at den kan favorisere enheter som per i dag ikke 
er arealeffektive, og enheter som har høy standard på bygningsmassen. Enheter med nedslitt og 
historisk bygningsmasse og udekte arealbehov, vil ikke ha rom for å arealeffektivisere og dermed 
ikke frigjøre midler. Ei heller har de incitamenter for å oppgradere standard på bygningsmassen 
fordi det vil øke internhusleien. 

Virkemidler for å oppnå arealeffektivisering ved UiO 
Både enhetene og Eiendomsavdelingen må ha incitamenter for å oppnå arealeffektivisering.  
 
Rettet mot enhetene 
Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og LOS er leietakere3, og de har et selvstendig ansvar 
for arealeffektivisering i egen enhet.  
 
Enhetene betaler for de arealene de disponerer til enhver tid inklusiv arealer for eksternfinansiert 
virksomhet. De kan si opp arealer med 6 måneders oppsigelsestid. De får en besparelse tilsvarende 
leien for de oppsagte arealene som kan disponeres til andre formål.  
 
Enhetene har ikke anledning til fremleie av arealer. Det hindrer frigivelse av UiOs arealer til andre 
enheter med økt arealbehov og øker derfor behovet for å leie inn. 
 
Det er gjennomført en workshop om arealeffektivisering sammen med instituttledere og 
kontorsjefer for det største tørre og våte fakultetet – HF og MN. Under deler av workshopen delte 
fakultetene seg for å komme opp med arealeffektiviseringstiltak som var egnet for deres fakultet, 
med utgangspunkt at det var så store forskjeller mellom et tørt og et vått fakultet at dette krevde 
ulike tiltak. Det var derfor uventet at begge fakultetene i all hovedsak hadde kommet opp med de 
samme tiltakene. De kommenterte også selv det var overraskende at forskjellene var så små når 
virksomheten var så ulik.  Utfallet av dette arbeidet var følgende tiltak som inkluderes i ordningen:    
 
1. Ombygningsprosjekter som gir arealeffektivisering prioriteres høyere. Enheter med 

behov for arealoppgradering prioriteres høyere hvis prosjektet medfører vesentlig 
arealeffektivisering. Porteføljestyringsmodellen for prioritering av prosjekter oppdateres iht. 
dette, og det settes av øremerkede midler til arealeffektiviseringstiltak de første årene. 

2. Eiendomsavdelingen tilbyr profesjonell bistand til aktiv arealplanlegging. Enhetene har 
et selvstendig ansvar for arealeffektivisering, men trenger bistand og tilgang på kompetanse for 
å vurdere arealeffektiviseringsmuligheter. Det etableres slik funksjon med tilstrekkelig 
kapasitet.   

3. Arealnorm. Det startes en prosess med å etablere arealnorm for UiO dvs. en standard for 
hvor stort areal en enhet skal disponere f. eks. per årsverk eller student. En arealnorm kan 
avhenge av arbeidets art f. eks. om den ansatte arbeider hovedsakelig i kontorlokaler eller også i 
laboratorier. Arbeidet gjøres i tett dialog med enhetene, de tillitsvalgte og vernelinjen slik at alle 
interesser ivaretas. For kontorarbeidsplasser vil også en diskusjon av cellekontorer versus 
landskap inngå i arbeidet. Det antas at et slikt arbeid vil ta nærmere to år fra oppstart til det er 
endelig besluttet. En arealnorm vil lette arealplanleggingen, gi forutsigbarhet og være et 

                                                           
3 Fellesrapporten bruker begrepene «leietaker» og «forvalter» om rollene til hhv. enhetene og Eiendomsavdelingen. Her knytter vi 
disse rollene opp for UiOs vedkommende.  
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pedagogisk verktøy ved interne arealdisposisjoner. Normen bør være bestemmende for nye 
arealer og veiledende i eksisterende bygg.  

4. Inntekts- og kostnadsføring kan foretas på nivå 3 (institutt) og 4 
(avdeling/gruppe) for å kunne gi lokal ledelse oversikt og styring over ressurser. Slik får de 
uttellingen av incitamenter for effektiv arealbruk og kostnadsøkningen ved arealendringer. 
Ledere på nivå 3 og 4 må få tilgang på et hensiktsmessig arealverktøy som også inneholder 
navn på personene som disponerer kontorer. Fakultetene beslutter hvorvidt kostnadsføringen 
skal foregå på nivå 2, 3 eller 4.  

5. Arealforum etableres på fakultetene der arealsaker kan behandles. Det er viktig at 
fakultetene har god oversikt over egne arealer slik at man unngår at ett institutt bestiller nye 
lokaler når et annet institutt har ledig plass.  

Arealeffektivitet handler også om å bruke læringsarealer f. eks. auditorier og laboratorier større 
deler av tiden - hver dag, hele dagen, hele året. Dette krever koordinert ressursplanlegging/ 
timeplanlegging knyttet til undervisningen. Utnyttelsen av de store auditoriene kan trolig økes 
gjennom sentralt eierskap, og det anbefales å utrede dette nærmere. 

Rettet mot Eiendomsavdelingen 
Eiendomsavdelingen (EA) er forvalter og er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting 
og utvikling (FDVU) av universitetets eiendomsmasse og er utleier av UiOs eiendommer.  
 
EA er ansvarlig for å foreta en samlet arealplanlegging for universitetet bl. a. med fokus på 
arealeffektivisering. Ved behov kan universitetsdirektøren foreta strategiske omrokkeringer av 
enheter eller inngå leieavtaler med eksterne utleiere og leietakere hvis dette er til UiOs beste. 
 
Det viktigste incitamentet for arealeffektivisering for EA, er at avdelingen sitter med 
driftskostnadene for arealer som ikke er utleid. Dette innebærer at man forutsetter at 2-3 % av 
internhusleieprisen skal dekke driftskostnadene ved ikke-utleide arealer. Dette omtales gjerne som 
at «tomgangsleie» inngår i internhusleien. Når en enhet sier opp arealer, vil EA miste betalingen 
for disse arealene og derfor ønske å tilrettelegge dem for ny enhet så snart som mulig. 

Kostnadsgrunnlaget for internhusleie prisingen 
Prisingen skal bidra til at formålene med revidert internhusleie nås. Dette innebærer blant annet at 
summen av internhusleien, må dekke de kostnadene som UiO bruker på forvaltning, drift, 
vedlikehold, vedlikehold, utskiftning og utvikling av eiendomsmassen. 
 
I dag får Eiendomsavdelingen midler til FDVU av UiOs eiendommer gjennom tre hovedkanaler.  

1. Internhusleien.  
2. Rammebevilgning til hhv. forvaltning (driftsmidler) og større vedlikehold og investeringer. 
3. Satsinger.   

 
Internhusleie og rammebevilgning utgjorde i 2016 968 mill. kr fordelt på 73 % i internhusleie og 27 
% i rammebevilgning. For UiO innebærer rammene fra Fellesprosjektet at midlene beskrevet i 1 og 
2 over i hovedsak skal inngå i revidert internhusleie. Tjenestebeskrivelser (tidl. ansvarsmatrisen) 
vil si hva som dekkes av husleien.  
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Figur 1: Felles prismodell for de fem selvforvaltende universitetene. Prinsipiell oppdeling av kostnader knyttet til FDVU for 
universitetenes bygninger. Stakken til vestre viser kostnadsføringen for eide arealer, mens stakken til høyre viser for leide 
arealer.  

Det er en kraftig forenkling for Eiendomsavdelingen når alle kostnadene knyttet til FDVU av 
eiendomsmassen føres i ett samlet regnskap i stedet for dagens tre.  Grunnlaget for internhusleien 
vil også bli bredere med ny ordning slik at gjennomsnittlig pris per kvm vil øke, men med 
budsjettnøytral innføring vil ikke dette medføre noen realøkonomiske endringer for enhetene. Det 
vil i stedet bidra til at motivasjonen til å arealeffektivisere fra år 2 og utover øker siden enheten i 
snitt vil sitte igjen med større besparelser per kvm ved oppsigelse enn tidligere.  
 
Midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet vil typisk komme som satsingsmidler fra styret eller 
KD. Andre kilder som salg av eiendom, kan også være aktuelt. Det legges til grunn at 
satsingsmidler holdes utenfor internhusleien. 
 
Andre tjenester (service S) som leveres av eiendomsavdelingen som f.eks. flytting, 
arrangementsstøtte og trykkeritjenester vil ikke inngå i internhusleien. Det foreslås at disse 
tjenestene for 2018 dekkes av en bevilgning som i dag. Når kostnadene for disse tjenestene er 
synligjort, kan man eventuelt vurdere brukerbetaling. 
 
Prisstruktur for UiO 
Prisstrukturen er satt opp slik at beslutninger om å utvide eller si opp arealer for en enhet, ikke 
påvirker leieprisen for andre enheter. Dette gjelder både for egne og leide arealer. Det forutsettes 
derfor at leide arealer prises separat uansett hvilken prismodell man velger i motsatt fall vil 
beslutninger om å øke innleien påvirke andre enheter. Med andre ord, 1-pris, 2-pris eller fler-pris 
forholder seg til UiOs eide arealer. 
 
En-pris modell for eide arealer 
Alle arealer prises med samme pris per kvm uavhengig av type areal, tilstand eller annet.  For UiO 
vil en slik pris ligge på ca. 1500 kr per kvm. Modellen er enkel å forstå for enhetene og enkel å 
administrere for alle parter. Modellen medfører ikke husleieøkning ved oppgradering av bygninger. 
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Styrker ved modellen 

• Modellen er enkel å forstå og kommunisere. 
• Modellen har transparent prisfastsettelse. 
• Modellen er enkel å administrere. 
• Modellen forholder seg til at universitetene ikke er et åpent marked, men et felleskap. 
• Modellen støtter arealeffektivitet fordi det er lett for enheter å beregne besparelser ved 

oppsigelse. 
• Modellen støtter arealeffektivitet fordi det er lett å flytte når prisene er de samme overalt.  
• Modellen bidrar til å opprettholde tilstandsgraden for bygningene fordi den ikke lager 

hindringer for oppgraderinger.  
• Modellen gjør det enkelt å budsjettere for enhetene.  

Svakheter ved modellen 
• Modellen kan oppleves som urettferdig når nye, flotte og gamle, nedslitte arealer har 

samme pris.  
 
To-pris modell for eide arealer 
For å ivareta enhetenes opplevelse av ulik kvalitet av UiOs arealer og potensiale for 
arealeffektivisering, settes husleien for eide bygninger høyere i nye og nylig rehabiliterte bygninger 
enn i gamle nedslitte bygninger dvs. differensiering på kvalitet:  

• Eide arealer prises i to nivåer, høy og 
moderat, basert på kvalitet dvs. byggets 
tekniske tilstand. Arbeidshypotesen er 
at skillet settes ved tilstandsgrad 1,2 
som masterplan (s. 33) fastsetter som 
ambisjonsnivået for gjennomsnittlig 
tilstandsgrad for UiOs eiendomsmasse. 

• Alle arealer i bygget får samme pris 
uavhengig av arealtyper siden byggets infrastruktur setter mye av rammene for både bruk og 
arealeffektivisering. 

 
Utfordringen med en modell der prisen er basert på kvaliteten / tilstanden til bygningen, er at 
ved rehabilitering av hele bygningen, vil leieprisen i etterkant av en rehabilitering i en del tilfeller 
øke. For enheter som i hovedsak disponerer store arealer i nedslitte bygninger, vil en rehabilitering 
medføre en husleieøkning og en kostnadsutfordring. Omfanget av økningen vil være avhengig av 
hvor stor forskjell det er mellom prisen for arealer med moderat og høy standard.  
 
Eksempler 
I Niels Treschows hus arbeides det med å rehabilitere gjenstående halvdel av bygningen. Siden 
halve bygningen allerede er rehabilitert er tilstandsgraden før rehabilitering 1,1. Denne 
rehabiliteringen vil altså ikke medføre økning i internhusleien. 
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Farmasibygningen har en tilstandsgrad på 1,7. En rehabilitering vil heve standarden til over 1,2 og 
medføre en økning i internhusleien. Hvis man bruker eksempelprisene i figuren over, vil husleien 
øke fra 8,7 mill. kr per år til 12,1 mill. kr per år. Man må legge til grunn at det alltid legges opp til 
arealeffektivisering ved totalrehabiliteringer slik at denne reelle økningen blir lavere. 
 
Styrker ved modellen 

• Modellen er enkel å forstå og kommunisere. 
• Modellen har transparent prisfastsettelse. 
• Modellen er enkel å administrere. 
• Modellen forholder seg til at universitetene ikke er et åpent marked, men et felleskap. 
• Modellen støtter arealeffektivitet fordi det er lett for leietaker å beregne besparelser ved 

oppsigelse. 
• Modellen gjør det enkelt å budsjettere for enhetene.  

Svakheter ved modellen 
• Modellen gir husleieøkning for enheter som sitter i bygninger som totalrehabiliteres.  

 
Fler-pris modell for eide arealer 
Modellen skiller mellom tre typer arealer basert på bruk (kontor, laboratorier/spesialrom og 
lager/kjeller) og tre nivåer av tilstand / kvalitet for bygningene. Arealkategoriene vektes for å ta 
hensyn til den antatte kostnaden knyttet til FDVU av arealet. Det er mer kostnadskrevende å drifte 
og opprettholde tilstanden i bygninger med høy teknisk standard enn med lav. Leietakerne 
opplever det rettferdig at bygninger med høy teknisk standard har høyere leiekostnader enn 
nedslitte bygninger. Når teknisk tilstand er en faktor i internhusleien, innebærer det at husleien vil 
øke når den tekniske tilstanden forbedres. Ved oppgradering av arealer tilstrebes det å øke 
arealeffektiviteten i bygg der dette er mulig, noe som kan motvirke effekten av høyere leie. 
 

 

Styrker ved modellen 

• Leietaker betaler i forhold til standard på arealene. 
• Leietaker betaler mer for arealer som er dyrere å drifte.   

Svakheter ved modellen 

• En komplisert prisfastsettelse er ikke enkel å administrere  
• Det er komplisert å beregne kostnader for hver leietaker siden universitetene har en rekke 

større og mindre justeringer av arealer hvert år.  
• Mange priser gjør at modellen er krevende å forstå for leietaker.  
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• Modellen forholder seg ikke til at universitetene ikke er et åpent marked. 
• Modellen gir husleieøkning for enheter som sitter i bygninger som totalrehabiliteres. 

 
Priser leide arealer 
UiO leier i dag arealer for ca. 250 mill. kr i året. Siden UiO får ferdige bygg over statsbudsjettet, er 
de reelle kostnadene per kvm høyere for leide enn eide arealer. Ny internhusleiemodell må ha 
incitamenter for å flytte ut av leide bygninger.  
 
Internhusleien for leide arealer er beregnet ved å ta gjennomsnittet per kvm av innleiekostnadene 
og legge på kostnadene EA har til forvaltning og drift av denne typen arealer.  
 
Den gjennomsnittlige innleieprisen vil da sette tak for hvilke betingelser UiO kan leie inn nye 
arealer for. Dette betyr i praksis at UiO i fremtiden ikke leier inn arealer som koster mer enn 
gjennomsnittlig leiepris. I dette ligger det også en forutsetning om at målet er å redusere innleien 
ved UiO, ikke øke den. Innleie av store arealer må, som nevnt, behandles fra sak til sak.  
 
Styrker og svakheter ved de tre prismodellene for eide arealer 
Ingen av modellen møter alle UiOs behov fullt ut, men basert på vurderingen under, er det 
konkludert med at 2-pris modellen er den som passer best. Den ivaretar både behovene for å skille 
på kvaliteten i UiOs sammensatte eiendomsmasse, samtidig som den er enkel og bidrar til 
arealeffektivisering.  
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn for arbeidet 
I 2000 ble de selvforvaltende universitetene pålagt å innføre internhusleie. Det innebærer at arealet 

som en organisasjon disponerer får en internpris, og brukerne betaler husleie i henhold til arealbruk. 

I 2012 påpekte Riksrevisjonen at internhusleieordningene ved de selvforvaltende universitetene i for 

liten grad ga økonomisk forutsigbarhet for å sikre verdibevarende vedlikehold av universitetenes 

bygningsmasse. I tildelingsbrevene til de fem selvforvaltende universitetene for 2016 heter det at 

«Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for selvforvaltende 

universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene for forvaltning, drift 

og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader.»   

De fem selvforvaltende universitetene etablerte Fellesgruppa med medlemmer fra eiendoms- og 

økonomiavdelingene, og med mandat1 der det står: «Formålet med dette arbeidet er å utarbeide en 

modell for internhusleie med felles prinsipper og normtall med de andre selvforvaltende 

universitetene. Den nye internhusleiemodellen skal ha som formål å:  

1. opprettholde tilstandsgraden for bygningene 

2. øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene 

3. være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene» 

 

Fellesgruppa registrerer at Kunnskapsdepartementet (KD) har fokus på:  

 arealeffektivitet,  

 å hindre veksten i vedlikeholdsetterslep  

 sammenligning av de fem universitetene for å lære av beste praksis.  

Fellesgruppa har utarbeidet Fellesmodellen som har mekanismer som bidrar til å løse dette.  

 

Virkemidlene i modellen er avgrenset til kun å arbeide med kostnadene og inntektene til 

forvalterorganisasjonen og kostnadssiden til leietaker, men det legges til grunn at universitetenes 

fordelingsmodeller ikke motvirker incentivene i internhusleiemodellen.  

 

I tildelingsbrevene er det forutsatt at ny internhusleiemodell i første omgang ikke skal inneholde 

kapitalelement. Alle universitetene bruker hvert år midler til vedlikehold, utskiftning og utvikling 

(«kapitalelement»), men Fellesmodellen innebærer ikke noen økning i kapitalelementet utover det 

som allerede brukes. 

 

1.2 Konklusjon og hovedprinsipper  
Fellesgruppa legger frem en felles modell der internhusleien skal dekke kostnader til forvaltning (F), 

drift (D), vedlikehold (V), utskiftning og utvikling (U). Vi trekker her frem hovedprinsippene i forslaget. 

 

 

                                                            
1 Se Vedlegg 1: Mandat for utredning av internhusleieordning ved de selvforvaltende universitetene.  
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Roller og prinsipper 

Rollen som forvalter legges normalt til en egen enhet ved universitetene - her definert som utleier. 

Rollen som leietaker defineres til enheten som disponerer og betaler for bruken av arealene. 

Det inngås en internhusleieavtale med forvalter og leietaker om bruk av arealene. Følgende 
prinsipper legges til grunn for avtalen: 

 

 Det skal normalt betales leie for alle arealer. 

 Leietaker betaler for de arealene de til enhver tid leier/benytter. 

 Leietaker betaler mer når de utvider arealene og reduserer kostnader når de sier opp arealene. 
Det forutsettes at det settes oppsigelsestid og eventuelt andre begrensninger i leieavtalen. 

 Leietaker har et selvstendig ansvar for arealeffektivisering i egen enhet. 

 

 Universitetets ledelse kan omfordele areal basert på en samlet strategisk prioritering av 
arealbruken. Denne fullmakten kan delegeres.  

 Kun universitetets ledelse eller den som har fullmakt på vegne av universitets ledelse kan inngå 
leieavtaler med eksterne leietakere  

 

De definerte rollene kan være ulikt plassert ved universitetene. 

 

Kostnadsføring – FDVU-kostnadene 

Kostnadene til forvaltning (F), drift (D), vedlikehold (V), utskifting og utvikling (U) og services (S) av 
universitetets arealer regnskapsføres på samme måte for de fem selvforvaltende universitetene slik 
det er definert i Norsk standard NS3454 Livssykluskostnader for byggverk og i henhold til de statlige 
regnskapsstandarder sektoren er underlagt. Felles definisjoner er utarbeidet. Felles kostnadsføring 
danner grunnlag for sammenligning for utviklingen innen de ulike områdene. Som en del av arbeidet, 
har Fellesgruppa, basert på regnskapstall for eiendomsvirksomhetene for 2015 for de fem 
universitetene, gjort en oppstilling for å kvalitetssikre modellen. Dette er gjengitt i Vedlegg 5: 
Kostnadsføring med regnskapstall 2015. 

 

Internhusleien skal dekke kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utskifting og utvikling av 
universitetets arealer og noen nærmere spesifiserte basistjenester. Det vil si de kostnadene som er 
direkte knyttet til bygningsmassen.  

 

Prisfastsettelse 

Hovedprinsippene for prising av arealer:  

 Det skal være en enkel prisstruktur med få priser. Det enkelte universitet differensierer 
prisene basert på nærmere definerte kriterier.  

 Basis renhold og forsyningskostnader inngår i arealkost. Det kan gjøres unntak ved spesielle 
installasjoner.  

 Prisfastsettelse av innleide lokaler i internhusleiemodellen håndteres av det enkelte 
universitet slik at ordningen er hensiktsmessig.  

 

1.3 Nytteeffekter av Fellesmodellen 

Fellesmodellen bidrar til å opprettholde tilstandsgraden for bygningene fordi den enkelt synliggjør 

både hva som har blitt kostnadsført til dette, og hva som er planlagt brukt i kommende 

budsjettperiode.  
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Fellesmodellen bidrar til å øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene fordi arealene 

skal være oppsigbare og enhetene sitter igjen med besparelser. De kan lett beregne disse 

besparelsene ved fortetting pga. en enkel prisstruktur. Den enkle prisstrukturen innebærer at 

kostnadene knyttet til strategiske omrokkeringer mellom leietakere for å oppnå arealeffektivitet lett 

kan beregnes. Tomgangsleie er inkludert i prisen slik at forvalter har et eget incitament for at 

arealene er i effektiv bruk.  

 

Fellesmodellen er enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene fordi de administrative 

rutinene blir enkle både for forvalter og leietaker. Det samme gjelder kravene til FDV- og 

økonomisystem for en slik modell.  En slik modell er også enkel å kommunisere til leietaker. 

At en har en internhusleiemodell, og det at en gjør endringer som beskrevet i dette notatet vil i seg 

selv føre til høyere bevissthet om arealkostnader og trolig arealeffektivisering fordi en få 

oppmerksomhet omkring problemstillingen/mulighetene. 

De administrative rutinene blir enkle når prisstrukturen er enkel, og det samme blir kravene til FDV- 

og økonomisystem for en slik modell.  En slik modell er også enkel å kommunisere til leietaker og alle 

medarbeiderne der.  

Styringsnytte 

Styringsnytte av Fellesmodellen finnes på ulike plan. På sektornivå vil man kunne benytte den til 

sammenligning av planer for vedlikehold og arealeffektiviseringstiltak. Dette kan følges opp med 

analyser fordi grunnlagsdata, i form av regnskapstall, føres etter samme definisjoner (NS3454). Felles 

i sektoren er tilstrekkelig vedlikehold for å opprettholde tilstandsgraden ved eiendomsmassen og øke 

arealeffektiviteten.  

Den styringsnytten for hvert universitet kan være knyttet til at internhusleiemodellen også kan være 

et viktig instrument for å forsyne eiendomsområdet med midler som igjen gjør det mulig å sikre gode 

og tjenlige arealer for forskning, undervisning og formidling. I tillegg gir den bedre planlegging og 

budsjettering av eiendomsområdet, at det skapes aksept for nødvendige interne flyttinger eller sikrer 

bedre utnyttelse av arealer.   
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2 Innledning 

2.1 Om arbeidsprosessen  
I 2000 ble de selvforvaltende universitetene pålagt å innføre internhusleie. I 2012 påpekte 

Riksrevisjonen at internhusleieordningene ved de selvforvaltende universitetene (Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 

Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø Norges arktiske 

universitet (UiT)) i for liten grad ga økonomisk forutsigbarhet for å sikre verdibevarende vedlikehold 

av universitetenes bygningsmasse. Kunnskapsdepartementet (KD) initierte deretter en evaluering av 

internhusleieordningene ved hjelp av Multiconsult. I tildelingsbrevene til de fem selvforvaltende 

universitetene for 2016 heter det «Evalueringen viser at selvforvaltende universiteter har ulike 

interne husleieordninger og at ordningene har hatt ulike effekter på drift og arealeffektivitet.» 

Det heter videre at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for 

selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme 

prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader.»   

KD tok initiativ til å starte arbeidet og inviterte ledelsen i eiendomsavdelingene ved de fem 

selvforvaltende universitetene til oppstartsmøte 28. januar 2016. På møtet var det enighet om å 

opprette en felles prosjektgruppe («Fellesgruppa») med deltagere fra hhv økonomi- og 

eiendomsavdelingene ved de fem selvforvaltende universitetene, og at UiO skulle koordinere 

arbeidet. De fem universitetene har i felleskap utarbeidet mandat (Vedlegg 1: Mandat for utredning 

av internhusleieordning ved de selvforvaltende universitetene) for arbeidet. KD har ikke deltatt i 

prosjektet, men Fellesgruppa har informert KD om status underveis. 

Fellesgruppa har bestått av  

 Britt Amundsen Hoel, assisterende eiendomsdirektør, UIO (Koordinator) 

 Reidunn T Nielsen, økonomisjef, UiO 

 Ove Botnevik, seksjonssjef areal, eiendomsavdelingen, UIB  

 Sven-Egil Bøe, kontorsjef, Økonomiavdelingen, UIB  

 Erland Loso, bygg- og eiendomsdirektør, UIT  

 Geir Sørensen, seksjonsleder bygg og eiendom, UIT  

 Nina Ersfjord, prosjektleder bygg og eiendom, UiT 

 Laila Isaksen, rådgiver bygg og eiendom, UiT 

 Kjersti Sørlie Rimer, teknisk direktør, NMBU  

 Hans Christian Sundby,  assisterende økonomidirektør , NBMU 

 Anne Høvde, seksjonsleder for administrasjon, Teknisk avdeling, NMBU 

 Anne Simonsen, eiendomsutvikler ved Eiendomsavdelingen, NTNU  

 Renate Borsheim, controller ved Driftsavdelingen, NTNU  

Fellesgruppen har hatt ni arbeids- og diskusjonsmøter på de ulike universitetene hvorav to 

telefonmøter, i tillegg til ett statusmøte med KD. I arbeidsmøtene har man diskutert ulike temaer 

knyttet til mandatet, og utarbeidet en felles modell for internhusleie. I september presenterte 

Fellesgruppa modellen for samarbeidsmøtet til eiendomsledelsene for de fem universitetene i 

Bergen der også KD var til stede. Rapporten i ført i pennen av Amundsen Hoel ved UiO og 

kvalitetssikret av alle gruppens medlemmer. Vedlegg 4: Kartlegging av internhusleieordningen ved de 
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selvforvaltende universitetene og Vedlegg 5: Kostnadsføring med regnskapstall 2015 er sammenstilt 

av informasjon fra alle universitetene. 

2.2 Avgrensninger 

Virkemidlene i modellen er avgrenset til kun å arbeide med kostnadene og inntektene til 

forvalterorganisasjonen og kostnadssiden til leietaker. Universitetenes fordelingsmodeller (dvs. 

leietakernes bevilgninger) har ikke vært tema for Fellesgruppa, men det legges til grunn at 

universitetenes fordelingsmodeller ikke motvirker incentivene i internhusleiemodellen.  

 

I tildelingsbrevene er det forutsatt at ny internhusleiemodell i første omgang ikke skal inneholde 

kapitalelement. Fellesgruppen har definert «kapitalelement» i tråd med Norsk Standard NS3454 

Livssykluskostnader for byggverk og vanlig praksis i bransjen. Alle de fem selvforvaltende 

universitetene bruker hvert år midler til vedlikehold, utskiftning og utvikling («kapitalelement»), men 

i ulikt omfang i forhold til behovene i bygningsmassene. Fellesmodellen innebærer ikke noen økning i 

kapitalelementet utover det som allerede brukes ved hvert av universitetene. 

 

2.3 Refleksjoner rundt mandatet 

De fem selvforvaltende universitetene har i dag internhusleiemodeller som har mange fellestrekk.  

2.3.1 De selvforvaltende universitetene ivaretar både forvalter- og leietakerrollen 

For universitetene er kjernevirksomheten forskning, utdanning og formidling, ikke 

eiendomsvirksomhet. Universitetene er både forvalter og leietaker i egne bygninger, og det er en 

stor fordel å ivareta begge disse rollene. Dette gjør at universitetene enkelt og helhetlig kan ivareta 

kjernevirksomhetens totale behov og raskt tilpasse arealer til dette. Multiconsultrapportene 

gjenspeiler ikke i tilstrekkelig grad universitetenes situasjon. Rapportene beskriver en husleiemodell 

som er godt egnet for et eiendomsselskap, men som kan være suboptimal for et universitet. I 

multiconsultrapportene sammenlignes universitetene med rene eiendomsvirksomheter.  

For en eiendomsvirksomhet som f.eks. Statsbygg, er det ingen avhengighet mellom budsjettene til 

deres leietakere. Hver leietaker kan ta beslutning om nye lokaler, utvidelser og oppgraderinger, helt 

uavhengig av de andre leietakerne. For universitetene er dette annerledes. Hvis ett fakultet har 

behov for nye og kostbare arealer, vil det direkte eller indirekte påvirke budsjettrammene og dermed 

kjernevirksomhetene til de andre fakultetene og museene. Hvert enkelt universitet har én tildeling 

som fordeles på virksomheten.  

Interne leietakerne ved universitetene har liten påvirkning på hvilke bygninger de plasseres i. Når 

Stortinget bevilger midler til nye universitetsbygninger, er dette gjerne formålsbygg som tildeles et 

spesifikt fagmiljø. Det innebærer at markedsmekanismene er noe begrenset for universitetenes 

arealer. 

Det spiller liten rolle for en kommersiell utleier om leietaker har god eller dårlig arealeffektivitet, 

men det er viktig for universitetene som sitter med kostnadene på «begge sider av bordet».  

2.3.2 Arealer støtter universitetenes kjernevirksomhet 

De fem selvforvaltende universitetene har det til felles at deres kjernevirksomhet er knyttet til 

utdanning, forskning og formidling. Museumsvirksomheten er en viktig del av universitetenes 
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formidling. God infrastruktur legger grunnlaget for kjerneområdene utdanning, forskning og 

formidling. Eiendomsmassen er en vesentlig infrastrukturkomponent. Med andre ord, 

eiendomsmassen må støtte universitetenes virksomhet, og ulike deler av virksomheten har ulike 

behov for arealer.  

Universitetenes virksomhet favner en stor bredde, med ulike behov til eiendomsmassen. 

Utdanningsvirksomheten har behov for læringsarealer. De sentrale brukerne av læringsarealer er 

studentene. Læring foregår gjennom forelesinger i auditorier og seminarrom, gjennom diskusjoner 

og gruppearbeid i kollokvierom, gjennom eksperimentering i laboratorier og gjennom selvstudie på 

lesesaler og i biblioteksarealer. Alle universitetene stiller også fristasjonsarealer til disposisjon for den 

lokale studentsamskipnaden for å kunne bidra med studentvelferd iht. Forskrift om 

studentsamskipnader. 

 

Figur 1: Hovedgrupper av arealtyper ved de selvforvaltende universitetene.  

Forskningsvirksomhet foregår i laboratorier og kontorarealer. Forskerne er de sentrale brukerne av 

disse arealene. De ulike universitetene driver forskning innen mange ulike områder. Man skiller 

gjerne på «våte» og «tørre» laboratorier. I «våte laboratorier» er det brukerutstyr som krever vann, 

energi, avtrekk, gass, kjemikalier osv. Disse laboratoriene benyttes innen medisin, odontologi, 

naturvitenskap, veterinær o.l. «Tørre laboratorier» har begrensede bygningstekniske krav utover 

kontormiljø, men er dedikerte rom som benyttes til f.eks. pasientsamtaler på psykologi, til 3D 

printing på IKT eller medielaboratorier.  

Alle de fem universitetene har universitetsmuseer i ulikt omfang, og museumsarealer skiller seg fra 

de andre typene universitetsarealer. Museene består i hovedsak av publikumsarealer og magasiner i 

tillegg til mindre laboratorier og kontorarealer. Felles for utstillingsarealene er at de har høy slitasje 

pga. mange besøkende. Magasinarealene har ofte store krav til styring av temperatur og luftfuktighet, 

sikkerhet og brannsikring.  

NTNU, UiB, UiO og UiT har alle medisinstudier og et samarbeid med det lokale universitetssykehuset. 

Det er ulikt hvilke avtaler som knyttes til sykehusarealene ved de fire institusjonene.  

Multiconsultrapporten anbefaler at «fellesarealer» som undervisningslokaler, auditorier, grupperom, 

laboratorier og spesialrom bør prises i forhold til tilsvarende lokaler i markedet. De omtales i samme 

åndedrag som treningsrom mm. Nevnte romtyper er «produksjonslokaler» for et universitet, og en 

av de viktigste infrastrukturkomponentene i «produksjon» av forskning og utdanning.  Fellesgruppa 
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understreker at disse lokalene ikke må prises så høyt at det ikke brukes. Det kan gå utover 

undervisnings- og forskningskvaliteten.  

2.3.3 Hva er arealeffektivitet for universitetene? 

Arealeffektivitet handler både om å utnytte de lokalene som står til disposisjon best mulig og 

redusere behovet for arealutvidelser. 

For kontorarealer måles vanligvis arealeffektivitet i antall kvadratmeter per arbeidsplass. Eksempler 

på dette er standarder for hvor store arealer hver arbeidstaker kan disponere. Staten har besluttet at 

i alle nybygg skal kontorareal per arbeidstaker ikke overstige 23 kvadratmeter BTA2. Den senere tid er 

også timer i bruk per døgn blitt en måte å måle arealeffektivitet på. Eksempler på dette er at noen 

virksomheter utnytter det at mange medarbeidere tilbringer deler av dagen med andre aktiviteter 

enn å sitte ved kontorpulten. Ved å introdusere «free seating» og ulike arbeidssoner, økes antall 

timer i døgnet en arbeidsplass er i bruk.   

For blant annet laboratorier og læringsarealer er det mest relevant å måle arealeffektivitet i antall 

timer bruk per døgn eller antall dager bruk per uke eller år. Hvis et auditorium benyttes fra 10 til 14 

hver dag et semester, og fra 8 til 16 hver dag neste semester, er arealeffektiviteten doblet. Hvis en 

forelesningssal bare kan brukes til forelesninger, er den kanskje i aktiv bruk 2/3 av semesteret når 

forelesningene foregår. Hvis forelesningssalen er innredet slik at den også kan brukes som 

grupperom eller lesesal, vil den fortsatt bli brukt av studentene i eksamensperiodene. Fleksibilitet i 

arealene er en nøkkel for å få til høy arealeffektivitet i denne typen arealer. Det er store 

vrimlearealer på alle universitetene, og enkel møblering av disse slik at det oppmuntrer til 

gruppearbeid eller selvstudie, øker arealeffektiviteten enten gjennom at det tar unna økte behov når 

studentantallet øker eller at man kan frigjøre andre arealer til nye formål, eventuelt si opp eksterne 

leieforhold. Høyest mulig bruksgrad i arealene er svært viktig i arealeffektivitetssammenheng.  

En annen faktor knyttet til effektiv arealbruk er at det bygges og brukes arealer som har rett størrelse 

for formålet. Det er f.eks. dårlig arealeffektivitet hvis en forelesing for 100 studenter planlegges i et 

auditorium som har plass til 200. 

2.3.4 Utvikling i arealeffektivitet ved universitetene siden 2004 

I rapportene som Multiconsult utarbeidet for KD og som har dannet bakgrunn for revideringen av 

internhusleieordningene, presenteres det vurderinger av utvikling i arealeffektivitet hos de fem 

universitetene etter at internhusleieordning ble innført fra år 2000. Tall fra DBH viser at alle de fem 

selvforvaltende universitetene har vært gjennom en arealeffektivisering siden 2004. Omfattende 

aktivitetsøkning viser at dette er gjennomført uten tilsvarende økning av arealer. Fellesgruppen er 

bekymret for at det skal feste seg et feilaktig inntrykk av at det ikke har foregått noen 

arealeffektivisering ved universitetene i perioden.  

                                                            
2
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-normer-for-energi--og-arealbruk-for-statlige-bygg/id2474498/ 
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Figur 2: Utvikling i antall kvadratmeter for de fem selvforvaltende universitetene sett i forhold til antall ansatte i 
perioden 2004-2015. Alle tall fra DBH.  

 

Figur 3: Utvikling i antall kvadratmeter for de fem selvforvaltende universitetene sett i forhold til antall studenter i 
perioden 2004-2015. Alle tall fra DBH.  

For alle universitetene foreligger det begrensninger på å drive arealeffektivt. Eksempelvis besluttet 

Regjeringen en tredelt løsning for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. En samlet løsning 

ville gitt større muligheter for arealeffektivitet. Slike føringer vil dukke opp med ujevne mellomrom. 

Tilsvarende vil universitetene være avhengig av at nybygg bevilget over statsbudsjettet er 

arealeffektive.  
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2.3.5 Utfordringer med fredede og historiske bygninger 

Alle de fem universitetene forvalter historiske og fredede bygninger. Omfanget varierer. En del av 

disse bygningene er i god stand etter nylig rehabiliteringer slik som UiOs bygninger på Karl Johan, 

UiBs aula og Ur-bygningen ved NMBU. Andre bygninger er svært nedslitte.  

Den store utfordringen med fredede historiske bygninger, er at de er opptil seks ganger så 

kostnadskrevende å rehabilitere ifølge danske erfaringstall. Fredede bygninger gir også lite rom for 

arealeffektivisering fordi det ofte ikke er anledning til å iverksette relevante tiltak som riving eller 

flytting av vegger eller installasjon av ventilasjonsanlegg for at flere kan dele rom.  

Drift av historiske og fredede bygninger koster omtrent det samme for drift per kvadratmeter, men 

det er verdt å merke seg er at driftskostnader per ansatt, blir høyere siden arealeffektiviteten er 

lavere enn i moderne bygninger.  

2.3.6 Tilstandsgraden til bygningene er viktig for universitetenes kjernevirksomhet 

Teknisk tilstand er byggverkets eller byggverksdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på 

et gitt tidspunkt. 

Hvis det hvert år settes av midler til drift 

og vedlikehold av bygningene, og 

bygningsdeler byttes ut etter hvert som 

de slites ned, vil bygningen opprettholde 

en god tilstand.  

Universitetene har de senere årene satt 

av betydelige midler til oppgradering og 

utvikling av bygningsmassen, men 

utfordringen er likevel å sette av 

tilstrekkelig midler innenfor eksisterende 

budsjettrammer.  

2.3.7 Internhusleiemodell må være et tjenlig verktøy for institusjonene  

Universitetene driver ikke forretningsvirksomhet for eiendom, men det gir mange fordeler at 

leietakerne av arealene dekker kostnadene ved dem. Dette må likevel ikke påføre virksomhetene 

store administrasjonskostnader. Staten har de senere årene innført effektiviseringskrav som 

fremkommer som kutt i institusjonenes tildeling. Det er klare signaler på at universitetene, som alle 

andre statlige organisasjoner, må være nøkterne og effektive i bruken av felleskapets penger. I denne 

sammenhengen må vi velge en internhusleiemodell som tjener formålet, men samtidig er enkel å 

implementere og vedlikeholde over tid.  

Det er også viktig at internhusleieordningen faktiske støtter opp under universitetenes 

kjernevirksomhet. Det betyr at det kan være riktig å gjøre andre valg enn man ville gjort i et 

eiendomsselskap som har en annen kjernevirksomhet. Det er derfor viktig at en internhusleiemodell 

også støtter opp under andre mål universitetene har for arealbruk.   
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3 Hva er en internhusleiemodell? 
En internhusleiemodell er et internprissystem altså et verktøy som brukes for å oppnå ulike mål.  

Internpriser brukes i bedrifter for å bedre resultatmålingen, men for universitetene typisk for å 

fordele kostnader som påløper et sted i organisasjon på andre enheter som har nytte av godet og 

derfor bør bidra til finansiering. Det er da ikke et krav at internprisene skal være korrekte, men at de 

er riktige nok til å oppnå ønsket effekt. Internprisene kan:  

 Forenkle kostnadsbildet for å oppnå ønsket tilpasning med en mindre komplisert beregning og 

mindre oppfølging/administrasjon. 

 Være høyere enn virkelige kostnader for å dempe bruken av en tjeneste. 

 Være lavere enn virkelige kostnader for å øke bruken av en tjeneste. 

 Modelleres ulikt virkelige kostnader for å oppnå en vridning i bruken av en tjeneste. 

Med begrepet internhusleie mener vi en modell der arealet en organisasjon disponerer får en 

internpris, og leietakerne betaler husleie i henhold til arealbruk. En internhusleiemodell består av 

kostnadsføring, prisfastsettelse og regeldel. 

De fem selvforvaltende universitetene har i dag internhusleiemodeller som har mange fellestrekk3.  

 

3.1 Roller og prinsipper (regeldel) 
Roller og prinsipper danner rammen rundt hvordan internhusleiemodellen håndheves, og de skal 

avklare hvem som gjør hva og hvordan.  

Eier er vanligvis virksomhetens ledelse. Eier beslutter om internhusleie skal innføres, hvordan 

modellen skal bygges opp, fastsetter leienivå og de øvrige reglene i leieforholdet.  

Forvalter følger opp eierens interesser knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utskiftning og 

utvikling (FDVU) av eiendomsmassen. Hovedoppgavene er:  

1. leie ut bygningsmassen og være arealforvalter. 

2. anskaffe og avvikle arealer i samsvar med eierens beslutninger.  

3. vedlikeholde og drifte bygningsmassen i et langsiktig perspektiv. 

Leietaker er den som faktisk bruker arealene i sin virksomhet. Han har kontrakt med forvalteren. 

 

Regeldelen inneholder regler for leie av lokalene og vil mer eller mindre tilsvare reglene en har i en 

tradisjonell husleieavtale mellom huseier og leietaker. Reglene for internhusleie vil for eksempel 

berøre arealmengde, fordeling av ansvar og oppgaver, eventuelle tilleggsytelser, disponering av 

fellesareal, oppsigelsestid og fremleieregler.  

 

Både forvalter og leietaker har inntekter og kostnader.  

                                                            
3 Vedlegg 4: Kartlegging av internhusleieordningen ved de selvforvaltende universitetene gir en overordnet 

sammenstilling av dagens løsninger ved de fem universitetene.  
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Figur 4: Forvalter og leietakers inntekter og kostnader. Forvalter inntekter må dekke FDVU-kostnadene. 

3.2 Kostnadsføring 
Kostnadssiden i modellen er forvalters kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utskiftning 

og utvikling av bygningsmassen (FDVU-kostnader). Disse må leietaker dekke. 

Det er en forutsetning for en god internhusleiemodell at eier regnskapsfører kostnadene knyttet til 

bygningsmassen på anerkjent måte slik at han har et godt utgangspunkt for å synligjøre kostnadene 

og foreta nødvendige vurderinger av områder som trenger økt innsats eller som kan effektiviseres. 

Norsk Standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk definerer en kalkulasjonsteknikk og en 

kostnadsoppsplitting for livssykluskostander for byggverk og bygningsdeler som danner et godt 

grunnlag for slik regnskapsføring. 

I Norsk Standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk klassifiseres alle kostnadene knyttet til hele 

livet til byggverket fra det settes opp, gjennom driftsfasen og til det rives. 

3.3 Prisfastsettelse 
Inntektssiden i modellen er forvalters inntekter fra leietaker for å dekke FDVU-kostnadene knyttet til 

bygningsmassen. Dette kan løses på ulike måter avhengig av hva virksomheten ønsker å oppnå. 

Leietaker på den ene siden betaler nøyaktig det det koster for FDVU av de arealene han disponerer, 

eller virksomheten kan legge andre modeller til grunn der f.eks. alle leietakerne i felleskap bidra til å 

utvikle virksomhetens bygningsmasse. 

Vanlig praksis i utleiemarkedet er at leietaker betaler «husleie» som omfatter FDV-kostnadene for de 

lokalene de disponerer fullt ut. Leietaker betaler også sin andel av «felleskostnader» det vil si 

kostnader knyttet til fellesarealene. I tillegg betaler leietaker forsyningskostander etter forbruk og 

renhold for egne arealer. Tjenester betales vanligvis av leietaker etter bestilling og bruk.  
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4 Fellesmodellen 
Fellesgruppa for de fem selvforvaltende universitetene har utviklet Fellesmodellen slik den er 

beskrevet i dette kapitlet. Fellesmodellen er slik gruppen vurderer det den som best imøtekommer 

føringene i tildelingsbrevene til universitetene for 2016.  

Fellesmodellen består av de roller og prinsipper som må være felles for at de andre elementene i 

modellen skal virke etter hensikten. Fellesmodellen har elementer som støtter universitetene i 

planlegging og budsjettering av midler til FDVU for eiendomsmassen, i kostnadsføring som danner 

grunnlag for evaluering og sammenligning for utvikling, og prisfastsettelse til leietaker.  

Samlet sett mener gruppen at Fellesmodellen tilfredsstiller formålet i mandatet fordi: 

 Den bidrar til å opprettholde tilstandsgraden for bygningene fordi den enkelt synliggjør både 

hva som har blitt kostnadsført til dette, og hva som er planlagt brukt i kommende 

budsjettperiode.  

 Den bidrar til å øke incitamentet for mer effektiv arealbruk. Enhetene sitter igjen med 

besparelser når de sier opp arealer, og de kan lett beregne disse besparelsene pga. en enkel 

prisstruktur. Den enkle prisstrukturen innebærer at kostnadene knyttet til strategiske 

omrokkeringer mellom leietakere for å oppnå arealeffektivitet lett kan beregnes. 

Tomgangsleie er inkludert i prisen slik at forvalter har et eget incitament for at arealene er i 

effektiv bruk.  

 Den er enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene fordi de administrative 

rutinene blir enkle både for forvalter og leietaker. Det samme gjelder kravene til FDV- og 

økonomisystem for en slik modell.  En slik modell er også enkel å kommunisere til leietaker 

og alle medarbeiderne der. 

 Den gir et godt grunnlag for å sammenligne regnskapstall innen eiendomsområdet mellom 

de selvforvaltende universitetene. 

Fellesmodellen ivaretar fellesprinsippene for de fem selvforvaltende universitetene samtidig som 

den gir rom for tilpasninger for å understøtte lokale mål. 

En internhusleiemodell er et av flere virkemidler for å oppnå både arealeffektivitet og opprettholde 

tilstandsgrad. Andre virkemidler for arealeffektivisering som ikke er knyttet til internhusleiemodellen 

er diskutert i 5 Andre virkemidler for arealeffektivisering. For å opprettholde tilstandsgraden i 

eiendomsmassen er vedlikeholdsplaner og budsjetterings- og oppfølgingsrutiner noen av 

virkemidlene. Det er opp til hvert enkelt universitet å implementere slik tiltak i forhold til de lokale 

behovene.  

Som en del av arbeidet, har Fellesgruppa, basert på regnskapstall for eiendomsvirksomhetene for 

2015 for de fem universitetene, gjort en oppstilling for å kvalitetssikre modellen. Dette er gjengitt i 

Vedlegg 5: Kostnadsføring med regnskapstall 2015. 

 

4.1 Felles roller og prinsipper 
Fellesgruppa har utarbeidet følgende definisjoner som skal være felles for de fem selvforvaltende 

universitetene for at modellen skal kunne fungere likt på tvers.  

V-sak 5 - side 28 av 60



16 
 

 

Roller og prinsipper danner rammen rundt hvordan internhusleiemodellen handheves, og de skal 

avklare hvem som gjør hva og hvordan.  

Eier er styret, men i det daglige er fullmakten delegert til universitetsledelsen.  

Forvalter er den enheten ved universitetet som har det overordnede ansvaret for forvaltning, drift, 

vedlikehold, utskiftning og utvikling (FDVU) av universitetets eiendommer slik det er beskrevet i NS 

3454. Rollen som forvalter legges til en egen enhet ved universitetene. Forvalter er utleier for 

universitetenes arealer til leietakerne.  

Leietaker er den enheten ved universitetet som bruker arealene i sin virksomhet. Leietaker 
disponerer og betaler for bruken av arealene. 

 

Det inngås en internhusleieavtale mellom forvalter og leietaker om bruk av arealene. Følgende 
prinsipper legges til grunn for avtalen: 

 

 Det skal normalt betales leie for alle arealer. 

 Leietaker betaler for de arealene de til enhver tid leier/benytter. 

 Leietaker betaler mer når de utvider arealene og reduserer kostnader når de sier opp arealene. 
Det forutsettes at det settes oppsigelsestid og eventuelt andre betingelser i leieavtalen. 

 Leietaker har et selvstendig ansvar for arealeffektivisering i egen enhet. 

 

 Universitetets ledelse kan omfordele areal basert på en samlet strategisk prioritering av 
arealbruken. Denne fullmakten kan delegeres.  

 Kun universitetets ledelse eller den som har fullmakt på vegne av universitets ledelse kan inngå 
leieavtaler med eksterne leietakere  

 

De definerte rollene kan være ulikt plassert ved universitetene. Detaljering og utfylling av 
leiebetingelser gjøres ved det enkelte universitet.  
 

4.2 Planlegging og budsjettering etter felles prinsipper 
Fellesgruppa har samlet kostnadene knyttet til FDVU av eiendomsmassen i noe få forståelige grupper 

hentet fra NS 3454. Disse er enkle å sammenstille og kan danne grunnlag for budsjettering, kalkyler 

og oppfølging av kostnadene. Som basis ligger kostnadene knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, 

utskiftning og utvikling av arealene. Det enkle oppsettet bidrar til at diskusjoner og vurderinger rundt 

krevende temaer som vedlikehold og oppgradering, kan gjøres på informativt grunnlag.  

Siden ett av formålene for arbeidet, har vært å bidra til å opprettholde tilstandsgraden for 

bygningene, er disse kostnadene skilt ut som egen gruppe. Se figur. For leide arealer inngår denne 

type kostnader i husleie og felleskostnader. På toppen av dette, legges de tjenestene som er 

inkludert i internhusleien ved universitetene for å ivareta universitetets behov som både eier og 

leietaker av eiendommene. I et rent eksternt leieforhold, ville leietaker ivaretatt bestilling og 

oppfølging av slike tjenester.  
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Figur 5: Prismodell. Prinsipiell oppdeling av kostnader knyttet til FDVU for universitetenes bygninger. Stakken til vestre 
viser kostnadsføringen for eide arealer, mens stakken til høyre viser for leide arealer.  

Formålet ved dette oppsettet er at man kan ta ut kostnader per kvadratmeter per gruppe, og man 

kan også budsjettere per kvadratmeter per gruppe. På denne måten kan ledelsen enkelt følg opp 

hvor mye som settes av og brukes til f.eks. vedlikehold, utskiftning og utvikling over tid, og man kan 

ha gode diskusjoner om prioriteringer basert på felles tallgrunnlag.  

 

4.3 Felles kostnadsføring basert på NS 3454 
I tildelingsbrevet fremgår det at KD tar sikte på å innføre én internhusleieordning for 

selvforvaltende universiteter «som følger de samme prinsippene for forvaltning, drift og 

vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader».  

Fellesgruppa legger til grunn at de fem selvforvaltende universitetene fra implementering fører 

kostnadene på samme måte slik det er beskrevet i dette kapitlet. Et sentralt prinsipp er felles 

kostnadsføring.  Kostnadene til forvaltning (F), drift (D), vedlikehold (V), utskiftning og utvikling (U) og 

services (S) av universitetets arealer skal regnskapsføres på samme måte for de fem selvforvaltende 

universitetene slik det er definert i Norsk standard NS3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk. 

Kostnadsspesifikasjonen har to nivåer med hovedposter og underposter. For hver underpost finnes 

det en detaljert liste over hvilke elementer som inngår. 

  

 I Vedlegg 5: Kostnadsføring med regnskapstall 2015 har de fem selvforvaltende universitetene med 

utgangspunkt i NS3454 satt opp omforent oversikt over hvilke kostnader som inngår i hver boks og 

hvordan disse skal regnskapsføres på tvers av de fem institusjonene. 
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Figur 6: NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk med hovedkategorier og underkategorier. Kostnadene i de lyseblå og 
mellomblå boksene inngår i internhusleien. De grå boksene viser tjenester som betales på annen måte. 

For å kvalitetssikre arbeidet med felles føring av kostnader mot NS3454, har Fellesgruppa lagt 

regnskapstallene for 2015 for de fem universitetene. Dette er gjengitt i Vedlegg 5: Kostnadsføring 

med regnskapstall 2015. Det er grunn til å understreke at fordeling av kostnader er foretatt uten at 

alle detaljer er avklart og kontrollert i tallmaterialet og før en felles kostnadsføring faktisk er etablert. 

Tallene viser at alle institusjonene har gjort betydelige avsetninger til vedlikehold og utvikling av 

bygningsmassen i 2015. Denne modellen for regnskapsføring vil gi et godt grunnlag for planlegging, 

budsjettering og oppfølging på dette området for de fem universitetene. 

4.4 Kostnader som skal inngå i internhusleien  
Internhusleie skal dekke kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold og utskiftning og utvikling av 

universitetets arealer. Det vil si de kostnadene som er direkte knyttet til bygningsmassen.  Vi har også 

tatt hensyn til at modellen skal være optimal for universitetet som helhet, og ikke suboptimal verken 

for en leietaker eller for forvalter. Dette innebærer at en del oppgaver som i det eksterne 

leiemarkedet påligger leietaker, for eksempel renhold, for universitetene leveres av forvalter og 

inngår i internhusleia.  

 

Kapitalelement - Anskaffelses- og restkostnader (gruppe 1) og Utskiftnings- og utviklingskostnader 

(gruppe 4) 

I tildelingsbrevene heter det «Intern husleieordning vil i første omgang ikke inneholde 

kapitalelement.» Fellesgruppen for internhusleie har definert gruppe 1 og gruppe 4 som 

«kapitalelement» i tråd med vanlig praksis i bransjen. Siden de fem selvforvaltende universitetene får 

nye bygninger som tildelinger over statsbudsjettet, har de ikke Anskaffelses- og restkostnader knyttet 

til bygningene. Når det gjelder gruppe 4 Utskiftnings- og utviklingskostnader, foretar alle de fem 

selvforvaltende universitetene investeringer som føres mot poster i denne gruppen hvert år. Det er å 

forstå som del av kapitalelementet, men er likevel tatt med i modellen siden disse kostnadene i dag 

er del av universitetenes eiendomsbudsjetter. 
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Regnskapsmessig er det klare skiller mellom postene 3.2 Vedlikehold, 4.1 Utskiftning og 4.2 Utvikling. 

I praksis er skillet mindre. I et tiltak på en eksisterende bygning vil en kunne hevde at tiltak omfatter 

alle de tre postene, og det blir enten skjønn eller føringsrutiner som avgjør plasseringen.  I sum gir de 

tre postene omfanget som settes av til verdibevaring og påkostning av byggene. Dette viser i hvilken 

grad universitetene evnet å sette av midler til slike formål. For å se det totale «vedlikehold» som har 

foregått ved en av institusjonene, må man se postene 3.2 Vedlikehold, 4.1 Utskiftning og 4.2 

Utvikling samlet. 

 

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (gruppe 2 og 3) 

Forvaltnings- og driftskostnader omfatter skatter, avgifter, eiendomsledelse og administrasjon, drift 

og reparasjoner.  

 

Forsyningskostnader (gruppe 5)  

Forsyningskostnader er kostnader for energi, vann, avløp og renovasjon. Argumentene bak å 

fakturere disse etter forbruk, er å synliggjøre kostnaden for leietakerne og dermed gi dem insentiver 

til å redusere forbruket. For alle universitetene gjelder at leietakerne har få muligheter til selv å styre 

volumet av forsyningskostnader. Energibruk, den største av postene, har leietaker liten påvirkning på. 

De er prisgitt hvilke styringssystemer for varme, lys og ventilasjon som er installert i arealene de 

benytter. Leietakerne har også begrenset påvirkning på om de sitter i gamle bygninger med trekkfulle 

vinduer eller i nye / rehabiliterte bygninger som er isolert for energieffektivisering. Det er forvalter 

som har størst mulighet til å påvirke energibruken gjennom eksempelvis aktiv energiledelse og ENØK-

tiltak. Ved særskilte installasjoner med særskilt høye forsyningskostnader kan det unntas fra 

prinsippet om at dette inkluderes i husleien. 
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Figur 7: Knytning mellom prinsipiell struktur og NS3454.  

Renovasjonsavtaler inngås for hele universitetet, og avfallshåndtering skjer per bygning eller samling 

av bygninger, og ikke per leietaker. 

Det krever mye administrativt merarbeid for forvalter hvis forsyningskostnader skal tilbakeføres 

leietakerne uten at vi kan se at dette bidrar i særlig grad til å redusere bruken av disse ressursene. Ny 

internhusleieordning skal være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene og bør 

derfor ikke øke administrasjonskostnadene uten at universitetet får en besparelse i andre enden. 

Renhold (gruppe 6) og Service (gruppe 7)  

Gitt universitetenes rolle som både eier og leietaker, er det elementer som vanligvis dekkes lokalt av 

leietaker som det er naturlig å legge inn i internhusleien. Dette gjelder grunnleggende tjenester som 

alle på universitetet har behov for, og som skal leveres med lik kvalitet på tvers. Disse omfatter slik 

som basis renhold og vakt- og sikringstjenester. 

V-sak 5 - side 33 av 60



21 
 

 

Forvalterne leverer ulike tjenester (grå bokser i Figur 6) til leietakerne ved de forskjellige 

universitetene. Disse holdes utenfor ny internhusleiemodell. Det er i hovedsak fire ulike måter slike 

tjenester kan finansieres på. Forvalter kan velge å legge et fast beløp per kvadratmeter på topp av 

internhusleien og belaste leietaker på samme måte som for internhusleien. Forvalter kan belaste 

leietaker per bestilling og bruk (internfakturering). Forvalter kan motta en bevilgning fra 

universitetets ledelse for å gjennomføre avtalte tjenester. Den siste muligheten er at forvalter slutter 

å levere tilleggstjenester. Det enkelte universitet beslutter hvordan slike tjenester håndteres.   

Virksomhetsspesifikke kostnader (gruppe 8) 

Denne gruppen i standarden kan brukes for lokale tilpasninger. De fem selvforvaltende 

universitetene har ulik omfang av leide lokaler, men for flere av universitetene innebærer dette en 

omfattende kostnad, og sammenligningsgrunnlaget ville bli svært ulikt hvis det ikke er felles 

prinsipper for føring av leie- og felleskostnader. Fellesgruppa har derfor valgt å benytte 8.1 til 

Leiekostnader og 8.2 til Felleskostnader for leide arealer.  

Opprettholde tilstandsgraden ved bygningene  

Kostnadsføring basert på NS3454 bidrar til å synliggjøre vedlikeholdskostnadene ved universitetene. 

For å opprettholde den tekniske tilstanden til en bygning, må det settes av nok midler til vedlikehold 

(3.2 Vedlikehold, 4.1 Utskiftning og 4.2 Utvikling). Dette er ressursdisponeringer som tilligger det 

enkelte universitetsstyret, men denne kostnadsføringen vil gi de enkelte styrene godt grunnlag for 

slike vurderinger og beslutninger.  

Når vedlikeholdskostnader føres i henhold til norsk standard, kan disse sammenlignes med 

erfaringstall fra bransjen noe som gir ledelsen og styret et godt grunnlag for sine beslutninger.  

4.5 Felles prinsipper for prisfastsettelse 

Vi har diskuterte planlegging og budsjettering, kostnadsføring, og hvilke kostnader som skal dekkes 

av internhusleien. Her ser vi på hvordan kostnadene i internhusleien kan fordeles på leietakerne det 

vil si prisfastsettelse for internhusleie. Det kan gjøres på flere måter, og med ulik effekt. Grunnlaget 

for modellen er at summen av det leietakerne betaler inn i internhusleie, skal dekke summen av 

FDVU-kostnadene til forvalter. Hvordan man så velger å prise arealene ut til leietaker, handler om 

hvilke effekter man ønsker å oppnå. Universitetenes internhusleiemodell skal ha som formål å:  

1. opprettholde tilstandsgraden for bygningene 

2. øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene 

3. være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene 

 

Fellesgruppa har tatt utgangspunkt Multiconsults andre rapport der de i kapittel 4 diskuterer og 

presenterer en referansemodell for internhusleie. Som et hjelpemiddel i arbeidet, satte Fellesgruppa 

opp to sjablongmodeller med svært ulike egenskaper. Disse er nærmere beskrevet i eget vedlegg. 

Den ene modellen som vi kalte «korrekte kostnader modellen», bygger i stor grad på 

referansemodellen til Multiconsult med unntak av at elementet for funksjonalitet og egenhet ikke er 

tatt med. I denne modellen prises hver kvadratmeter basert på arealtype og teknisk tilstand. Dette 

gir ni ulike priser før fellesarealer tas med. Den andre modellen kalte vi «gjennomsnittsmodellen». 

Prinsippet for den er at alle arealer prises med samme kvadratmeter pris. Begge modellene er 
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beskrevet i mer detalj i . De to sjablongmodellene har svært ulike egenskaper, og dette illustrerte 

styrker og svakheter med modellene.  

Korrekte kostnader modellen ga nok ganske korrekte priser per kvadratmeter, men det var svært 

krevende å beregne pris for de ulike leietakerne. Siden den har mange ulike priser, knyttet til 

arealtype og teknisk standard, er det umulig for leietaker å forstå hva et areal koster. Modellen vil 

også velte de største kostnadene over på leietakerne i de mest nedslitte arealene fordi det er der 

vedlikeholdet og oppgraderingskostandene er størst.  

Gjennomsnittsmodellen er enkel å forstå og lette for forvalter å beregne leiekostnader. Den krever 

lite administrasjon. En modell med én pris, kan gjøre intern flytting som kan bidra til arealeffektivitet 

enkelt, samtidig kan det føre til manglende nøkternhet ved innleie.  

Basert på erfaringene med disse modellene, satte vi sammen elementene i det som har blitt 

fellesmodellen, slik at modellen i størst mulig grad støtter opp om målene i mandatet. At 

universitetene er både utleier og leietaker betyr f eks at de kan forenkle modell og avregning til et 

nivå som er hensiktsmessig for universitetet som helhet. 

Prisfastsettelse  

Oppsummert legges følgende hovedprinsipper til grunn for prisfastsettelse av arealer:  

 Prisstrukturen skal være basert på oppdelingen i Figur 5. 

 Det skal være en enkel prisstruktur med få priser. Det enkelte universitet differensierer 
prisene basert på kriterier under.  

 Basis renhold og forsyningskostnader inngår i arealkost. Det kan gjøres unntak ved spesielt 
energikrevende installasjoner.  

 Tomgangsleie inngår i internhusleien 

 Kostnadene ved innleide lokaler og inntektene ved ekstern utleie håndteres av det enkelte 
universitet slik at ordningen er mest mulig hensiktsmessig for de respektive universitetene. 

  

Øke incitamentet for mer effektiv arealbruk 

Fellesmodellen legger til grunn at tomgangsleie inngår i internhusleien. Tomgangsleie skal dekke 

kostnadene som påløper på arealer som ikke er i bruk fordi de er under rehabilitering eller fordi 

tidligere leietaker har sagt dem opp og ny leietaker ikke er på plass. Kostnader som påløper 

uavhengig av om arealene er i bruk kan være festeavgift, vedlikehold, strømkostnader for å holde 

bygget frostfritt og lignende. Fellesgruppa anbefaler at tomgangsleien settes til 2 % basert på 

erfaringstall. Tomgangsleie innebærer at forvalter ikke får kompensert utover dette for lokaler som 

står tomme. Forvalter har derfor et klart incentiv til å finne nye leietakere så snart som mulig. Dette 

er et viktig bidrag til god arealeffektivitet.   

Et viktig incitament for arealeffektivisering er at leietaker på en enkel måte kan si opp arealer og sitte 

igjen med en besparelse. Fellesmodellen legger til grunn at arealene skal være oppsigbare. For at 

dette skal fungere i praksis, er det viktig at lederne hos leietaker som sitter med leiekostnaden, 

enkelt kan beregne hvor mye enheten kan spare hvis de sier fra seg et gitt areal. Det fordrer en enkel 

prisstruktur med få priser. På denne måten er det enkelt for leietaker å beregne effekten av 

fortetting.  
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For å oppnå arealeffektivitet, er det viktig å tilrettelegge for flytting og strategiske omrokkering. En 

enkel prisstruktur med få priser, gjør flytting enkelt. Leietaker (og forvalter) vil enkelt kunne regne ut 

de nye leiekostnadene hvis leietaker flytter fra et areal til et annet. 

Være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene 

Prisfastsettelse basert på en enkel prisstruktur for hele institusjonen, er enkel å beregne for både 

forvalter og leietaker. De administrative rutinene blir enkle, og de samme blir kravene til FDV- og 

økonomisystem for en slik modell.  En slik modell er også enkel å kommunisere til leietaker og alle 

medarbeiderne der.  

4.6 Kriterier for lokal prisdifferensiering  
For at en internhusleiemodell skal fungere, må den være forstått og akseptert av både eier, leietaker 

og forvalter. Det er kulturforskjeller mellom de fem selvforvaltende universitetene, og 

Fellesmodellen må gi og gir rom for å vareta disse for å oppnå intern aksept uten at de skal gå på 

bekostning av de sentrale virkemidlene i modellen. Videre kan modellen være et nyttig for å oppnå 

lokale tilpasninger som er viktigere ved en institusjon enn ved en annen. Fellesmodellen har derfor 

rom for styring både for sektoren og for den enkelte institusjon.  

Fellesmodellen skal brukes av fem universiteter med ulike behov, utfordringer og lokalisering. Det er 

viktig at hovedprinsippene knyttet til roller, regelverk og kostnadsføring ligger til grunn for alle.  

 

Med utgangspunkt i Multiconsults andre rapport, mener vi det er rom for å sette opp noen 

priskategorier basert på det enkelte universitetets behov. Disse kan være knyttet til følgende 

kriterier:  

 Arealtype (f eks kontor, laboratorier, lager)  

 Teknisk standard (f eks basert på tilstandsgrad) 

 Virksomhetstype (f eks fakultetsvirksomhet, museumsvirksomhet) 

 

Fellesgruppa anbefaler at det gjøres en grundig lokal vurdering før man differensierer. Fellesgruppa 

advarer mot at priser differensieres på mer enn ett kriterium siden våre modelleringer viser at 

modellen blir svært komplisert og ressurskrevende å implementere hvis det blir for mange priser.   
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5 Andre virkemidler for arealeffektivisering 
Arealeffektivisering kan oppnås gjennom ulike virkemidler knyttet til både kostnads-, inntekts- og 

regeldelen av internhusleien, men også gjennom andre tiltak. En viktig forutsetning for alle 

arealeffektiviseringstiltak er at institusjonen har god oversikt over arealsituasjonen til enhver tid.  

I dette kapitlet diskuterer vi tiltak for arealeffektivisering som ikke er direkte knyttet til en 

internhusleiemodell, men der hvert universitet kan velge ut tiltak som er egnet lokalt.  

5.1 Arealeffektivisering som gir oppgradering av areal 
Virkemidlet innebærer at leietakere som har behov for å få oppgradert sine arealer, blir prioritert 

høyere hvis oppgraderingen medfører arealeffektivisering slik at oppgraderte lokaler blir mer 

arealeffektive arealer.  

 Oppgraderingstiltak som bidrar til arealeffektiviseringstiltak prioriteres normalt foran andre 

oppgraderingstiltak. 

 Alle oppgraderingstiltak bør ha en arealeffektiviseringskomponent i seg. 

 Tilrettelegging av prosess for leietaker som ønsker arealeffektivisering ved å gi tilgang på 

kompetanse som arkitekt eller lignende for å se muligheter og prosjektere. 

Utløsning av midler bør kreve at tiltaket fører til en vesentlig arealeffektivisering, både i prosent og i 

absolutt arealeffektivitet.  

5.2 Økt utnyttelsesgrad av læringsarealer i forhold til tid  
Arealeffektivitet handler for mange arealer om å bruke dem større deler av tiden.  

Ressursplanlegging knyttet til undervisning som jevner ut bruksintensiteten bidrar til arealeffektivitet 

når læringsarealer som auditorier og laboratorier benyttes hver dag, hele dagen, hele året. I 

realiteten er ikke det forenlig med semesterbasert undervisning. Enkelte av universitetene 

eksperimenterer med å erstatte stolradene i amfi med større hyller / trappetrinn som gir rom for 

gruppebord. Antall sitteplasser i auditoriet vil får noe ned, men møbleringen medfører at studentene 

kan benytte lokalet til leseplasser om ettermiddagen, kvelden og i eksamensperioden når 

undervisningen er slutt.  

Møblering av fellesarealer som haller og atrier gjør dem om fra døde arealer til nyttearealer slik man 

har gjort f eks med «Koopen» ved NTNU. Både på UiO og NTNU har man pakket ned bøker i 

biblioteksarealer og etablert lese- og sitteplasser av ulike slag. Kapasiteten på leseplasser øker, uten 

at universitetet må skaffe nye lokaler.  

5.3 Arealnorm 
En arealnorm betyr at det settes en standard for hvor stort areal en enhet bør eller skal disponere f 

eks per ansatt eller student.  

Bruk av arealnorm kan bidra til å lette arealplanleggingen på universitetet og gi forutsigbarhet både 

for leietakere, forvalter og universitetet som helhet.  

Bruk av arealnorm forutsetter at det tas hensyn til spesielle utfordringer ved bygningsmassen, som 

eksempelvis byggenes beskaffenhet. For eksempel er det i enkelte historiske, fredede bygg vanskelig 

å øke arealeffektiviteten fordi pga. begrensningene både i fredingen og bygget. 
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En veiledende arealnorm innebærer at det lages retningslinjer for arealnorm, men det er ingen 

konsekvenser knyttet til normen. Bruken av normen er opp til hver enkelt leietaker. Den kan likevel 

ha effekt. Leietakere kan bruke den veiledende normen for å kartlegge egen arealbruk. Kunnskap om 

egen arealutnyttelse kan belyse skjevheter innad hos leietaker eller rom for å redusere arealbruken. 

Leietakere kan også legge arealnormen til grunn i sin budsjettfordeling mot underliggende enhet. 

Dette synliggjør kostnaden av å disponere større arealer enn normen tilsier. 

En arealnorm kan også gjøres regelstyrt dette innebærer at leietaker får tildelt et gitt areal per ansatt 

og eventuelt per student, basert på et normtall. Med en slik modell kan ikke leietaker få tildelt mer 

plass enn normen tilsier.   

5.4 Aktiv arealforvaltning  
Leietaker har et selvstendig ansvar for arealeffektivisering i egen enhet, men ofte vil forvalter ha 

kompetanse til å støtte leietaker i planlegging og gjennomføring av større og mindre 

arealeffektiviseringstiltak. Forvalters rolle i dette er å holde seg løpende oppdatert på 

arealoversikten, leietakers behov og utviklingen av universitetets arealer. 

5.5 Økning i kapitalelement 
En eventuell økning av kapitalelementet, vil gi høyere alternativ kost og slik bidra til 

arealeffektivisering. Ulempen ved en økning av kapitalelementet vil være at man introduserer en 

kalkulatorisk kostnad som må dekkes ved omfordeling av midler fra kjernevirksomheten.  
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6 Konklusjon 
Fellesgruppa har utarbeidet en felles internhusleiemodell, Fellesmodellen, for de fem selvforvaltende 

universitetene.  Representanter fra eiendoms- og økonomiområdet ved de fem selvforvaltende 

universitetene har sammen arbeidet med spørsmål knyttet til internhusleie, arealeffektivisering og 

opprettholdelse av tilstandsgrad. I tillegg til arbeidet med modellen har samarbeidet gitt rom for 

omfattende erfaringsutveksling som alle de fem universitetene kan nyte godt av fremover. 

Fellesgruppa har blitt oppmerksom på likheter og forskjeller ved arealforvaltningen ved de ulike 

institusjonene og også mellom universitetene som både eiere og leietakere i egne bygninger og rene 

eiendomsvirksomheter som Statsbygg. Dette har bidratt til å gjøre Fellesmodellen til et godt verktøy 

for universitetene og sektoren. 

Fellesgruppa er enig om en modell, Fellesmodellen, som oppfyller formålene i mandatet.  

 Den bidrar til å opprettholde tilstandsgraden for bygningene fordi den enkelt synliggjør både 

hva som har blitt kostnadsført til dette, og hva som er planlagt brukt i kommende 

budsjettperiode.  

 Den bidrar til å øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene fordi enhetene 

sitter igjen med besparelser når de sier opp arealer, og de kan lett beregne disse 

besparelsene pga. en enkel prisstruktur. Den enkle prisstrukturen innebærer kostnadene 

knyttet til strategiske omrokkeringer mellom leietakere for å oppnå arealeffektivitet lett kan 

beregnes. Ansvaret for tomgangsarealer hviler på forvalter slik at forvalter har et eget 

incitament for at arealene er i effektiv bruk.  

 Den er enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene fordi de administrative 

rutinene blir enkle både for forvalter og leietaker. Det samme gjelder kravene til FDV- og 

økonomisystem for en slik modell.  En slik modell er også enkel å kommunisere til leietaker 

og alle medarbeiderne der. 

I det felles oppsettet for kostnadsføring, har vi lagt inn regnskapstall for 2015 for å kvalitetssikre 

modellen. Denne øvelsen viser at vi har kommet frem til en modell som er egnet for formålet. 

Fellesgruppa ønsker å understreke at en internhusleiemodell ikke løser alt alene, men i samspill med 

andre virkemidler gir den en god totalløsning. Både for å opprettholde tilstandsgrad og få til 

arealeffektivisering, er det flere tiltak som spiller godt sammen med Fellesmodellen.  

Selv om Fellesgruppas arbeid med Fellesmodellen nå formelt avsluttes, vil de fem selvforvaltende 

universitetene fortsette å holde kontakten i forbindelse med implementering av modellen. Videre 

erfaringsutveksling vil bidra til bedre implementering i alle de fem organisasjonene. Vi har tatt 

initiativ til en videre sammenligning for utvikling basert på felles kostnadsføring innen 

eiendomsområdet.  
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7 Vedlegg 1: Mandat for utredning av internhusleieordning ved de 

selvforvaltende universitetene 
 

Vi viser til tildelingsbrevet for 2016 og møtet hos Kunnskapsdepartementet (KD) 28.1.16 der KD 

gjorde rede for sine forventninger vedrørende revisjon av internhusleieordning ved de 

selvforvaltende universitetene. 

 

I tildelingsbrevet heter det:  

Rapport fra Multiconsult om evaluering av internhusleieordningene forelå i 2015. Evalueringen viser 

at selvforvaltende universiteter har ulike interne husleieordninger og at ordningene har hatt ulike 

effekter på drift og arealeffektivitet. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én 

internhusleieordning for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de 

samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader. 

Norges idrettshøgskole og Norges handelshøyskole må vente med innføring av intern husleieordning 

på grunn av rehabilitering av bygningsmassen og mulig endring av eierstruktur. Departementet vil ta 

initiativ til å sette i gang dette arbeidet. Intern husleieordning vil i første omgang ikke inneholde 

kapitalelement. 

 I KDs referat fra møtet 28.1.16 heter det blant annet:  

 

- KD ber om at dere jobber sammen om en felles internhusleieordning, men ansvaret for 

utformingen ligger til institusjonene. 

- Formålet er både at ordningen skal være et godt verktøy for arealeffektivitet/god FDV av 

arealene og at vi får bedre sammenligningsgrunnlag/styringsinformasjon.  

- Universitetene etablerer en arbeidsgruppe og et mandat til/i løpet av møtet 18. februar. 

Arbeidsgruppen må ha både eiendoms- og økonomikompetanse. KD sitter ikke i arbeidsgruppen.  

- Det settes opp et møte med KD i mai der resultatet av arbeidet så langt presenteres og drøftes.  

- Deretter ferdigstiller arbeidsgruppen/institusjonene ordningen.  

- Dersom det er behov for at enkelte ting er ulikt, skal slike begrunnes.  

- Interne prosesser for styrebehandling og eventuell forankring i organisasjonen håndteres av det 

enkelte universitet. 

- Ordningen skal være klar for å kunne implementeres fra 2017 for de universitetene som finner det 

hensiktsmessig.  

Med felles internhusleieordning mener vi at husleieordningen bygger på felles prinsipper og felles 

normtall. Vi legger til grunn at kostnadsnivået kan variere mellom de ulike universitetene blant annet 

pga den geografiske beliggenheten. Dette medfører at mapping av interne kostnader mot 

prinsippmodellen ikke inngår i det felles arbeidet, men fortas lokalt av det enkelte universitet. Felles 

prinsipper for bevilgningssiden diskuteres i arbeidet. 

 

Husleiemodell 1 og begrepsapparatet Multiconsults (MC) rapporter4 til KD legges til grunn for 

arbeidet. Videre brukes Norsk Standard 3454 der det er relevant. 

                                                            
4 KD har i løpet av 2015 fått Multiconsult til å utarbeide to rapporter om internhusleieordningene ved de 

selvforvaltende universitetene, Evaluering av interne husleie ordninger fase 1, 127186-TVF-RAP-001 og 
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Utfordringer med dagens internhusleieordning 

MC dokumenterer flere utfordringer med dagens internhusleieordning ved de selvforvaltende 

universitetene: Internhusleien bidrar i ulik grad til verdibevarende vedlikehold og utvikling av 

eiendomsmassen, det er forskjellige virkemidler og effekter for å oppnå arealeffektivisering og 

dagens ordning bidrar ikke tilstrekkelig til effektiv drift.  

 

Formål 

Formålet med dette arbeidet er å utarbeide en modell for internhusleie med felles prinsipper og 

normtall. Den nye internhusleiemodellen skal ha som formål å:  

1. opprettholde tilstandsgraden for bygningene 

2. øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene 

3. være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene 

 

Forutsetninger og avgrensninger 

Rapportene fra MC peker i retning av at tilleggstjenester skal faktureres bruker etter deres bestilling 

og bruk. I dette arbeidet legger vi til grunn at tilleggstjenester identifiseres og skilles ut fra 

internhusleien, men det overlates til det enkelte universitet å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig 

å iverksette fakturering av disse tjenestene allerede fra 2017.  

 

Arbeidets omfang 

MC har beskrevet følgende elementer i 

internhusleieordning modell 1:  

1. Forvaltning, drift og vedlikehold 

2. Forsyningskostnader 

3. Brukerinitiert utvikling 

4. Tilleggstjenester 

5. Forvaltning, drift og vedlikehold av 

fellesarealer 

 

Arbeidsgruppen diskuterer de enkelte 

elementene og vurderer en modell som 

oppfyller formålet som beskrevet over. 

 

 

Fremgangsmåte 

Fellesgruppe skal definere prinsippene og normtallene for modellen.   

 

Det enkelte universitet foretar intern forankring og beslutninger hos seg.  

 

Modellen presenteres for KD 11. mai 2016.  

 

                                                                                                                                                                                          
Evaluering av interne husleieordninger fase 2 127186-TVF-RAP-002. I den første rapporten beskriver dagens 
ordninger, mens den andre rapporten beskriver en modell for internhusleie. 
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Universitetet i Oslo (UiO) har påtatt seg og koordinere arbeidet.  

 

Arbeidsgruppe 

Fellesgruppen består av:  

 Britt Amundsen Hoel, assisterende eiendomsdirektør, UIO (Koordinator) 

 Reidunn T Nielsen, økonomisjef, UiO 

 Ove Botnevik, seksjonssjef areal, eiendomsavdelingen, UIB  

 Sven-Egil Bøe, kontorsjef, Økonomiavdelingen, UIB  

 Erland Loso, bygg- og eiendomsdirektør, UIT  

 Geir Sørensen, seksjonsleder bygg og eiendom, UIT  

 Nina Ersfjord, prosjektleder bygg og eiendom, UiT 

 Laila Isaksen, rådgiver bygg og eiendom, UiT 

 Kjersti Sørlie Rimer, teknisk direktør, NMBU  

 Hans Christian Sundby,  assisterende økonomidirektør , NBMU 

 Anne Høvde, seksjonsleder for administrasjon, Teknisk avdeling, NMBU 

 Anne Simonsen, eiendomsutvikler ved Eiendomsavdelingen, NTNU  

 Renate Borsheim, controller ved Driftsavdelingen, NTNU  
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8 Vedlegg 2: Kostnadsstruktur basert på NS3454 
De selvforvaltende universitetene er enige om en felles føring og rapportering av kostnader til 

forvaltning (F), drift (D), vedlikehold (V), utskiftning og utvikling (U) og services (S) av universitetets 

arealer basert på klassifikasjonen i Norsk standard NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Dette vil 

gjøre det mulig å sammenligne for utvikling mellom universitetene. 

Dette vedlegget sammen med standarden beskriver hvilke kostnader som hører til i de ulike postene 

i standarden. Prinsipper for kostnadsføring er uavhengig av hvilke kostnader som dekkes av 

internhusleien eller dekkes på andre måter.  

NS3454 er ikke primært utarbeidet for kostnadsføring av FDVU-kostnader, men det er vanlig å 

benytte standardens definisjoner av kostnadsposter og begreper ved regnskapsføring av 

eiendomsvirksomhet5. Universitetene følger for øvrig gjeldende prinsipper for regnskapsføring i 

staten og retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet6.  

Kostnadsspesifikasjonen i NS3454 er bygd opp med to nivåer med hovedposter med ett siffer og 
underposter som er tosifret. For hvert av hovednivåene finnes det en detaljert liste over hvilke 
elementer som inngår i posten.  Der hvor standarden ikke er detaljert nok har vi i dette vedlegget 
gjort ytterligere avgrensninger og presiseringer. 

 

Figur 8: NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk med hovedkategorier og underkategorier. Kostnadene i de lyseblå og 
mellomblå boksene inngår i internhusleien. De grå boksene viser tjenester som betales på annen måte. 

  

                                                            
5 NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader og fastlegger 
hovedposter for disse. NS3454 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader 
for byggverk (både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper og klargjør 
forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et 
byggverk eller en bygningsdel. 
6 Eks: Økonomireglementet i staten, standard kontoplan for statlige virksomheter, Forpliktelsesmodellen, SRS 17 mm 
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1 Anskaffelses- og restkostnader  

Anskaffelses- og restkostnader omfatter: 

 

Figur 9: NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 1 Anskaffelses- og restkostnader 

 Tomt – tomtekostnad eventuelt festeavgift 

 Nybygg 

 Hovedombygging 

 Restkostnad – f eks riving 

I dag inngår festeavgifter i internhusleien ved de universitetene som har dette. Dette videreføres.  

Hovedombygginger vil måtte foretas hos flere av universitetene som ett av flere grep for å ta ned 

vedlikeholdsetterslepet. Kostnadene knyttet til dette holdes utenfor internhusleien, ref 

tildelingsbrevets føring om ikke å inkludere kapitalelement. Eksempler på dette er prosjekter som 

finansieres av øremerkede midler fra universitetsstyret eller andre. 

Siden de fem selvforvaltende universitetene får nye bygninger som tildelinger over statsbudsjettet, 

har de ikke Anskaffelses- og restkostnader knyttet til bygningene. 

Kapitalelement: I tildelingsbrevene heter det «Intern husleieordning vil i første omgang ikke 

inneholde kapitalelement.» Fellesgruppen for internhusleie har definert gruppe 1 og gruppe 4 som 

kapitalelement i tråd med vanlig praksis i bransjen. Siden de fem selvforvaltende universitetene får 

nye bygninger som tildelinger over statsbudsjettet, har de ikke Anskaffelses- og restkostnader knyttet 

til bygningene. Når det gjelder gruppe 4 Utskiftnings- og utviklingskostnader, foretar alle de fem 

selvforvaltende universitetene investeringer som føres mot poster i denne gruppen hvert år, men de 

midlene som investeres her er ikke tilstrekkelig til å ta unna hele vedlikeholdsetterslepet.  

 

2 Forvaltningskostnader  

Forvaltningskostnader omfatter:  

 Skatter og avgifter 

 Forsikringer  

 Eiendomsledelse og administrasjon 
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Forsikringer er normalt ikke relevant for universitetene siden staten er selvassurandør.  

Forvaltningskostnader regnskapsføres slik det er beskrevet i standarden på to-siffernivå. 

 

 
Figur 10: NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 2 Forvaltningskostnader 

 

3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Drifts- og vedlikeholdskostnader omfatter:  

 Drift 

 Vedlikehold 

 Reparasjon av skader 

Alle kostnader til skjøtsel og vedlikehold av parkanlegg inkluderes, i tillegg til det som er beskrevet i 

standarden. 

Se også nedenfor om skillet mellom 3.2, 4.1 og 4.2. 
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Figur 11:NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

 

 

4 Utskiftnings- og utviklingskostnader  

I NS 3454 heter det: «Utskifting av bygningsdeler for å opprettholde byggverkets verdi samt 

kostnader til utviklingstiltak for å imøtekomme krav fra brukere, marked eller myndigheter og som 
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øker byggets verdi. Dette er tiltak som normalt kan gjennomføres mens lokalene helt eller delvis er i 

bruk.» 

 

Figur 12: NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 4 Utskiftnings- og utviklingskostnader 

Utskiftings- og utviklingskostnader omfatter: 

 Utskifting – av bygningsdeler (for eksempel fasadekledning, vinduer, ventilasjonsanlegg) 

 Utvikling – oppgradering av eksisterende installasjoner, ny funksjonalitet og tiltak som 

gjennomføres på bakgrunn av leietakers endrede behov eller pga lovpålagte krav 

Fellesgruppen konkluderte også med at større prosjekter vil ha både utskiftnings- og 

utviklingselementer, men at det besluttes ved oppstart av prosjektet om det skal føres på hhv 4.1 

eller 4.2. Fellesgruppen legger til grunn at den nye internhusleieordningen skal være «enkel å 

administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene». Det er derfor enighet om at et enkelt prosjekt 

ikke skal splittes mellom de to gruppene 4.1 og 4.2. 
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Gruppen diskuterte grensedragningen mellom 3.1 Vedlikehold og hhv 4.1 Utskiftning og 4.2 Utvikling 

under kategori 4. Fellesgruppen konkluderte med at under Vedlikehold (Gruppe 3.2) føres 

utelukkende vedlikeholdsarbeider som gjennomføres med driftsmidler. Alle større 

vedlikeholdsarbeider føres under gruppe 4 som investeringer og aktiveres – hhv 4.1 Utskiftning og 

4.2 Utvikling. Mindre «interne» vedlikeholdsarbeider som vanligvis dekkes av leietaker i det private, 

føres også på disse postene avhengig av omfang.  

 

Kostnadsføring basert på NS3454 bidrar til å synliggjøre vedlikeholdskostnadene ved universitetene. 

For å opprettholde den tekniske tilstanden til en bygning, må det settes av nok midler til vedlikehold 

(3.2 Vedlikehold, 4.1 Utskiftning og 4.2 Utvikling ). Ved sammenligning for utvikling vil disse tre 

gruppene legges til grunn fordi det vil alltid være mindre ulikheter i kostnadsføring basert på lokale 

vurderinger.  

5 Forsyningskostnader  

Forsyningskostnader er kostnader for energi, vann, avløp og renovasjon. Forsyningskostnader 

regnskapsføres slik det er beskrevet i standarden på to-siffernivå. 

 
Figur 13: NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 5 Forsyningskostnader 

  

6 Renholdskostnader 

Renholdskostnader regnskapsføres slik det er beskrevet i standarden på to-siffernivå. 
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Figur 14: NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 6 Renholdskostnader 

7 Tilleggstjenester 

Tilleggstjenester omfatter:  

 

Figur 15: NS3454 Lissykluskostnader for byggverk, kategori 7 Tilleggstjenester 

Postene Sentralbord- og resepsjonstjenester, kantine-/cateringtjeneste, tele- og IT-tjenester, 

rekvisita- og kopieringstjeneste og administrativ støtte er oppgaver som i dag ikke ligger til 

eiendomsavdelingene.  
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Avgrensninger: 

71 Vakt og sikkerhet: Fysisk sikring (bygningsmessige arbeider) og kostnader til alarmanlegg 

(datasystemer, kortlesere, kabling mm) regnskapsføres under 3 eller 4 (avhengig av omfang) 

74 Møbler og inventar: møbler og inventar (ikke fast innredning) som er en del av et større 

ombyggingsprosjekt (jf post 4) regnskapsføres under 74 Møbler og inventar   

78 Rekvisita- og kopieringstjeneste: Eventuelle kostnader ved trykkeritjenester inngår i denne 

underposten. 

79 Administrativ støtte 

 

8 Virksomhetsspesifikke kostnader  

Alle universitetene leier inn lokaler i større eller mindre grad. Fellesgruppen er enig om å benytte 

samme post/underpost til leie- og felleskostnader.  8.1 kalles Innleie som er husleien og 8.2 kalles 

Felleskost innleie og her føres alle felleskostnader knyttet til leiekontrakter.  

 

De øvrige gruppene under kategori 8 benyttes av hvert universitet slik de finner det hensiktsmessig.   
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9 Vedlegg 3: Ulike modeller – en diskusjon 
I dette vedlegget ser vi på hvordan kostnadene kan fordeles på leietakerne gjennom ulike modeller 

for internhusleie. Som et hjelpemiddel i arbeidet, satte Fellesgruppa opp to sjablongmodeller med 

ulike egenskaper. «Korrekte kostnader modellen» bygger på referansemodellen til Multiconsult. 

«gjennomsnittsmodellen» bygger på prinsippet om at alle arealer prises med samme kvadratmeter 

pris. Formålet med disse modellene var å studere egenskapene ved modellene for deretter å sette 

sammen en felles modell for universitetene som i størst mulig grad tilfredsstille mandatatet.   

Modell for korrekte kostnader 
Utgangspunktet er Multiconsults referansemodell for internhusleie. Hovedprinsippet i denne 

modellen er at leietaker skal betale tett opptil de korrekte kostnadene for forvaltning, drift, 

vedlikehold, forsyningskostnader og renhold som er knyttet til leietakers arealer. Modellen er en 

forenkling i forhold til å sende leietaker regning basert på et bygningsregnskap. Leieprisen skal i 

størst mulig grad gjenspeile de korrekte kostnadene, og det ligger til grunn i denne modellen at 

kostnadene knyttet til FDVU av lokalene varierer i forhold til arealkategori og teknisk standard.  

Grunnpris 

Grunnprisen settes ut fra de samlede FDVU-kostnadene slik de er beskrevet i 4.4 Kostnader som skal 

inngå i internhusleien. Grunnprisen ganges opp med vektingen for arealkategoriene. 

 

Figur 16: Skisse av korrekte kostnader modellen 

Arealkategorier 

Modellen skiller mellom tre typer arealer basert på bruk: kontor, laboratorier/spesialrom og 

lager/kjeller. Disse tre arealkategoriene brukes av fire av de fem selvforvaltende universitetene i dag 

og er en grovinndeling av arealtypene ved universitetene. Arealkategoriene vektes for å ta hensyn til 

den antatte kostnaden knyttet til FDVU av arealet. 

 Kontor. 

o Vi har definert at drift og vedlikehold av kontorarealer er normalen, og vi vekter 

kostnaden her med 1,0. 
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o Vi definerer at alle fellesarealer skal prises som kontor med vekt 1,0. 

 Laboratorier og spesialrom.  

o Drift og vedlikehold av laboratorier og spesialrom er mer kostnadskrevende enn for 

kontor, og vi vekter kostnaden tyngre. Vekten er beregnet til 1,x. 

o Drift og vedlikehold av felles læringsarealer er mer kostnadskrevende enn for kontor, 

og omtrent på linje med laboratorier og spesialrom. Grunnen til dette er at slitasjen 

er høyere enn på kontorområder fordi arealene benyttes av mange og ofte store 

deler av døgnet. For å gjøre modellen enkel, har vi valgt å vekte kostnaden her likt 

med laboratorier og spesialrom, altså 1,x. 

o Utstillingsarealer ved museene har i stor grad samme slitasje som felles 

læringsarealer og prises som laboratorier og spesialrom. 

 Lager og kjeller.  

o Drift og vedlikehold av lager og kjeller er mindre kostnadskrevende enn for kontor, 

og vi vekter kostnaden lettere. Vekten er beregnet til 0,x.   

Læringsareal fordeles utover leietakerne som har slike, det vil si at museene ikke blir belastet for 

disse arealene. Utstillingsareal ved museene er leietakerareal for museet. 

Teknisk standard 

Det er mer kostnadskrevende å drifte og opprettholde tilstanden i bygninger med høy teknisk 

standard enn med lav. Leietakerne opplever det rettferdig at bygninger med høy teknisk standard har 

høyere leiekostnader enn nedslitte bygninger. Vi har lagt inn en vekting av kostnaden knyttet til 

teknisk standard. Definisjonene av tilstandsgrad er fra i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av 

byggverk for å ha et objektivt og målbart grunnlag. Tilstandsgrad er definert på en skala fra 0,0 til 3,0 

der 0,0 er best. Den deles inn i fire grupper TG0 til TG3. Vi kategoriserer tilstand på bygningsnivå. 

 Høy tilstand omfatter bygninger som faller i tilstandsgruppene: 

o TG0: Ingen avvik (0,0 – 0,75) 

o TG1: Mindre og moderate avvik (0,75 – 1,5) 

o Drift og vedlikehold av bygninger med høy tilstandsgrad er mer kostnadskrevende 

enn for middels, og kostnaden vektes tyngre til 1,x. 

 Middels tilstand omfatter bygninger som faller i tilstandsgruppe: 

o TG2: Vesentlige avvik (1,5 – 2,25) 

o Vi har definert at drift og vedlikehold av bygninger med middels tilstandsgrad er 

normalen, og kostnaden vektes til 1,0. 

 Lav tilstand omfatter bygninger som faller i tilstandsgruppe: 

o TG3: Stort / alvorlig avvik (2,25 – 3,0) 

o Drift og vedlikehold av bygninger med lav tilstandsgrad er mindre kostnadskrevende 

enn for middels, og kostnaden vektes til 0,x. 

Når teknisk tilstand er en faktor i internhusleien, innebærer det at husleien vil øke når den tekniske 

tilstanden forbedres, og at husleien går ned hvis den tekniske tilstanden ikke opprettholdes. Ved 

oppgradering av arealer tilstrebes det å øke arealeffektiviteten i bygg der dette er mulig, noe som 

kan motvirke effekten av høyere leie. For at ordningen skal bli forutsigbar, legges følgende til grunn: 

 Tilstanden til en bygning justeres etter rehabilitering av hele eller store deler av bygget.  
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 Slike større rehabiliteringer skal fremgå i universitetets vedlikeholdsplan og planlegges i god 

tid slik at leietakerne kan ta høyde for den økte internhusleien i budsjettprosessen.  

 Institusjonen vil jevnlig foreta en gjennomgang av tilstand til bygningsmassen. For bygninger 

som har endret tilstandsgruppe i perioden, vil det medføre endringer i husleie. 

Totalt bygger disse faktorene opp den totale leieprisen for et areal. 

Leide arealer 

Innleide arealer vil i denne modellen belastes etter de faktiske innleiekostnadene med et påslag for 

forvaltnings-, forsynings- og renholdskostnader og eventuelle andre felleskostnader universitetet har 

for lokalene. Prinsippet i denne modellen er full kostnadsdekkende leie for alle innleieforhold.  

Styrker ved modellen 

 Leietaker betaler i forhold til standard på arealene. 

 Leietaker betaler mer for arealer som er dyrere å drifte.  

 Full kostnadsdekkende leie i leide lokaler er et viktig insentiv til arealeffektivitet i leide lokaler.  

 Full kostnadsdekkende leie i leide lokaler bidra til nøkternhet ved ny innleie.  

Svakheter ved modellen 

 En komplisert prisfastsettelse er ikke enkel å administrere  

 Det er komplisert å beregne kostnader for hver leietaker siden universitetene har en rekke 

større og mindre justeringer av arealer hvert år.  

 Mange priser gjør at modellen er krevende å forstå for leietaker.  

 Modellen forholder seg ikke til at universitetene ikke er et åpent marked.  

Gjennomsnittsmodellen 
Hovedprinsippet i denne modellen er at alle leietakerne på universitetet sammen må sørge for at 

eiendomsmassen understøtter kjernevirksomheten knyttet til utdanning, forskning og formidling. 

Modellen legger et felleskapsprinsipp til grunn. Universitetet bruker inntektene fra internhusleien til 

å understøtte en strategisk retning for hele eiendomsporteføljen, heller enn at «rikeste leietaker» 

kan kjøpe seg det han trenger.  

Denne modellen innebærer at leietakeren bare trenger å forholde seg til sitt arealbehov, og ikke til 

hvordan forvalteren løser det enten gjennom eide lokaler eller gjennom innleie.  

Leieprisen er basert på en gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Det skilles verken på arealtype eller 

tilstandsgrad. Innleiekostnadene fordeles utover.  

Fellesarealer: 

Noen bygg er mer effektive enn andre, og det er derfor variasjoner i hvor stor andel fellesareal 

bygningene har. I gjennomsnittsmodellen blir derfor universitetets totale fellesarealer 

forholdsmessig fordelt på de totale leietakerarealene. 
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Figur 17: Skisse av gjennomsnittsmodellen. 

Felles læringsarealer: 

Felles læringsareal ses i modellen som en felles ressurs for universitetet, og sambruk av disse er viktig 

for å øke arealeffektiviteten og bedre tilgjengeligheten til slike ressurser for både studenter og 

ansatte. Kostnaden for felles læringsareal fordeles derfor på det totale leietakerarealet til 

universitetet forholdsmessig.  

Styrker ved modellen 

 Modellen er enkel å forstå og kommunisere. 

 Modellen er enkel å administrere. 

 Modellen forholder seg til at universitetene ikke er et åpent marked, men et felleskap. 

 Modellen støtter arealeffektivitet fordi det er lett for leietaker å beregne besparelser ved 

oppsigelse. 

 Modellen støtter arealeffektivitet fordi det er lett å flytte når prisene er de samme overalt.  

 Modellen bidrar til å opprettholde tilstandsgraden for bygningene fordi den ikke lager 

hindringer for oppgraderinger.  

 Modellen gjør det enkelt å budsjettere.  

Svakheter ved modellen 

 Innleie av nye arealer vil medføre en prisøkning for alle. 

 Modellen kan øke appetitten på innleie.    
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10 Vedlegg 4: Kartlegging av internhusleieordningen ved de selvforvaltende universitetene 
 

 UiO NTNU UiB UiT NMBU 
Avtaleparter Avtale mellom EA og 

fakultet, museum, UB, 

sentre direkte under 

styret 

Avtale mellom stab for 

eiendomsforvaltning (inkl. 

drift) og fakulteter, 

vitenskapsmuseet, 

bibliotek, 

sentraladministrasjon og 

andre forpliktelser (eks. 

studentorganer, 

studentsamskipnaden) 

Avtaler mellom EIA og alle 

fakulteter/UB/UM 

Avtaler mellom BEA og 

Fakultetene og enheter 

(UB, TMU) 

TA har avtale med 

instituttene og sentrene, 

avtale med eksterne 

leietakere av noe areal, 

samt ekstern leieavtale 

på innleid areal.  

Avtaleperiode Ingen utløpsdato, med 

mindre det gjelder full 

kostnadsdekkende leie. 

For full 

kostnadsdekkende leie 

gjelder utløpsdato på 

kontrakt med ekstern 

gårdeier. 

Ingen utløpsdato Ingen utløpsdato  Ett år, men automatisk 

fornyelse 

Utløp på avtaler med 

eksterne aktører.  

Ellers ingen utløpsdato. 

Kategorisering av 
bygg 

Ingen Byggene er kategorisert 

etter tilstandsgrad 

Kategori er 1,0 – 1,5 – 2,0 – 

2,5 – 3,0 

Ingen I forhold til 

vedlikeholdsbehov og 

teknisk standard har vi 

kategori 0-3, i iht NS 

3454 

Kriterier for 
kategorisering 

Ingen Kategoriseringen er basert 

på tilstandsgrad på bygg i 

henhold til Norsk 

Standard. Benyttes ikke i 

husleieberegninger  

Kategorisering basert på 3 

kriterier: 

- Vedlikeholdsstatus 

- Arealeffektivitet 

- Teknisk standard 

- Vi skiller på type areal 

og ikke kvalitet. 

Vedlikeholdsstandarden 

og teknisk standard gir 

ingen føring på pris. 

Arealkategorier Tre kategorier: 

- Kontor 

- Laboratorier 

- Kjeller 

K1: Kontor og 

kontorstøtteareal  

K2: Undervisningsareal  

K3: Lab/ spesialrom, 

En kategori arealer Tre kategorier: lager, lab 

og kontor. 

Vi deler arealene opp i 5 

kategorier og 3 

prisgrupper. 

Kategoriene er: 
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- Felles verksted  

K4: Lager og tilfluktsrom  

K5: Støtteareal,  tekniske 

rom Trafikkareal   

Standardareal, 

fellesareal, spesialareal, 

lagerareal og driftsareal. 

Fastsettelse av 
husleie 

Fastsettes årlig i ifm med 

budsjettfordelingen. 

Prosentvis årlig økning. 

Fastsettes årlig ifm 

budsjett og tildelinger av 

styret 

Fastsettes årlig ifm budsjett og 

tildelinger i Univ.styret 

Fastsettes årlig ifm 

budsjett og tildelinger i 

Univ.styret. 

Fastsettelse av husleie på 

bakgrunn av 

driftsbudsjettet til TA og 

antall m2 i henhold til 

priskategoriene.  

Prisjusteres hvert år iht 

sentral prisjustering. 

Intensjonen var at 

instituttene skulle 

redusere sitt areal og få 

beholde sparte midler.  

Pga fusjon og mange 

interne flyttinger er 

internhusleien låst inntil 

ny avtale er utarbeidet. 

Hva dekker 
internhusleien? 

Dekker driftskostnader jf 

NS 3454 (utg 2000) post 

3 samt innleie av lokaler 

Skal dekke NTNUs 

investeringsbudsjett inkl. 

planlagt, vedlikehold og 

driftsbudsjett 

Dekker EIA sitt årlige 

driftsbudsjett og UiBs 

investeringsbudsjett for bygg, 

inklusive planlagt vedlikehold 

Leieprisen inkluderer 

ordinært vedlikehold. 

Dekker drifts- og 

kapitalkostnader. 

Dekker TA sitt 

driftsbudsjett.  

Oppsigelse av areal 6 mnd oppsigelse 6 mnd oppsigelse for 

generelle areal, for 

laboratorier/spesialrom 12 

mnd (blir vurdert i hvert 

enkelt tilfelle) 

6 mnd oppsigelse 1-3 år avhengig av areal Areal kan sies opp, men 

leiesummen reduseres 

ikke før ny leietaker er 

på plass.   

Stimulere 
arealeffektivitet 

Enhet som sier opp areal 

beholder husleie-

kompensasjon i 

budsjettildeling 

Enheter som sier opp areal 

beholder sin 

arealkompensasjon for 

normert behov 

Enhet som sier opp areal 

beholder husleie-

kompensasjon i 

budsjettildeling 

Enhet som sier opp areal 

beholder husleie-

kompensasjon i 

budsjettildeling såfremt 

arealene kan leies ut til 

andre. 

Enhet som sier opp areal 

beholder husleie-

kompensasjon i 

budsjettildeling, men 

ikke før ny leietaker er 

på plass.  

Avskriving Ikke med i ordningen Ikke med i ordningen Ikke med i ordningen Ikke med i ordningen Ikke med i ordningen. 
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11 Vedlegg 5: Kostnadsføring med regnskapstall 2015 
 

Tallene i dette vedlegget er hentet fra universitetenes 2015 regnskap dvs. de er ikke fullt ut kostnadsført iht. avtalt bruk av NS3454 i denne rapporten. 

Tallene gir likevel en indikasjon på nivået på de ulike postene for universitetene. Full presisjon i tallene vil først foreligge når regnskapstallene fra 2018 

foreligger siden ny internhusleieordning etter planen vil iverksettes fra 2018. I løpet av 2017 vil universitetene i økende grad føre slik det er beskrevet i 

denne rapporten. Det innebærer både justeringer i økonomisystemene og opplæring i organisasjonene.  
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Tallene fra 2015 er ikke fullt ut kostnadsført iht. avtalt bruk av NS3454 

 

Generelle forutsetninger:

- Regnskapstall for 2015

- kvm-tallet er ihht innrapportering til DBH for 2015

Leide arealer              80 117 Leide arealer              112 970 Leide arealer                      75 558 Leide arealer               4 963 Leide arealer          77 559 

Eide arealer            309 579 Eide arealer              472 863 Eide arealer                    527 974 Eide arealer          201 112 Eide arealer        187 161 

Totalareal 389 696           Totalareal 585 833             Totalareal 603 532                   Totalareal 206 075         Totalareal 264 720       

NS 3454 UiB bto UiB kvm UiB pr. kvm UiO bto UiO kvm UiO pr. kvm NTNU bto NTNU kvm NTNU pr. kvm NMBU bto NMBU kvm NMBU pr. kvm UiT bto UiT kvm UiT pr. kvm

1.0 Anskaffelses- og restkostnader 7 439 858             309 579           24                   346 764 000           472 863             733                   56 086 850             527 974                   106                           725 381            201 112         4                           156 970 636           187 161       839                

1.1 Tomt -                         309 579           -                 15 705 000             472 863             33                     -                            527 974                   201 112         -                       1 206 196                187 161       6                    

1.2 Nybygg 7 004 434             309 579           23                   -                            472 863             -                    -                            527 974                   201 112         -                       12 774 927             187 161       68                  

1.3 Hovedombygging 435 424                 309 579           1                     472 863             -                    56 086 850             527 974                   106                           201 112         -                       142 989 513           187 161       764                

1.4 Restkostnad -                         309 579           -                 -                            472 863             -                    -                            527 974                   725 381            201 112         4                           187 161       -                

1.5 Kjøp av eiendom 309 579           331 059 000           472 863             527 974                   201 112         -                       187 161       

2.0 Forvaltningskostnader 17 755 024           309 579           57                   61 686 000             472 863             130                   19 808 373             527 974                   38                             22 651 293       201 112         113                       29 345 084             187 161       157                

2.1 Skatter og avgifter 552 361                 309 579           2                     -                            472 863             -                    2 876 608                527 974                   5                                201 112         -                       505 399                   187 161       3                    

2.2 Forsikringer 23 545                   309 579           0                     -                            472 863             -                    527 974                   201 112         -                       187 161       -                

2.3 Eiendomsledelse og administrasjon 17 179 118           309 579           55                   61 686 000             472 863             130                   16 931 765             527 974                   32                             22 651 293       201 112         113                       28 839 685             187 161       154                

3.0 Drifts- og vedlikeholdskostnader 121 669 258         367 097           331                262 120 000           472 863             554                   131 779 436           527 974                   250                           73 583 484       201 112         366                       51 490 316             187 161       275                

3.1 Drift 36 914 338           367 097           101                94 649 000             472 863             200                   93 800 099             527 974                   178                           55 089 123       201 112         274                       48 435 883             187 161       259                

3.2 Vedlikehold 81 079 644           367 097           221                160 895 000           472 863             340                   35 000 000             527 974                   66                             18 494 361       201 112         92                         3 054 433                187 161       16                  

3.3 Reparasjon av skade 3 675 276             367 097           10                   6 576 000                472 863             14                     2 979 337                527 974                   6                                201 112         -                       187 161       -                

 

4.0 Utskiftings- og utviklingskostnader 46 764 746           389 696           120                164 719 000           472 863             348                   270 879 187           527 974                   513                           51 254 165       201 112         255                       39 566 290             187 161       211                

4.1 Utskiftning 7 450 954             389 696           19                   164 719 000           472 863             348                   -                            527 974                   -                            11 946 609       201 112         59                         7 361 026                187 161       39                  

4.2 Utvikling 39 313 792           389 696           101                472 863             -                    -                            527 974                   -                            39 307 556       201 112         195                       32 205 264             187 161       172                

5.0 Forsyningskostnader 73 522 787           389 696           189                116 532 000           585 833             199                   106 895 874           603 532                   177                           25 464 728       206 075         124                       69 367 450             264 720       262                

5.1 Energi 58 447 421           389 696           150                108 052 000           585 833             184                   96 620 008             603 532                   160                           20 108 850       206 075         98                         63 686 905             264 720       241                

5.2 Vann og avløp 8 151 412             389 696           21                   3 000 000                585 833             5                        5 639 754                603 532                   9                                3 712 955         206 075         18                         2 812 495                264 720       11                  

5.3 Renovasjon 6 923 954             389 696           18                   5 480 000                585 833             9                        4 636 112                603 532                   8                                1 642 923         206 075         8                           2 868 050                264 720       11                  

 

6.0 Renholdskostnader 49 785 836           389 696           128                84 620 000             585 833             144                   79 912 790             603 532                   132                           21 157 900       206 075         103                       48 368 067             264 720       183                

6.1 Regelmessig renhold 39 717 507           389 696           102                84 620 000             585 833             144                   68 686 175             603 532                   114                           20 295 000       206 075         98                         41 598 611             264 720       157                

6.2 Periodisk rengjøring 6 477 755             389 696           17                   -                            585 833             -                    6 208 917                603 532                   10                             788 194            206 075         4                           264 720       -                

6.3 Ekstraordinært renhold 529 041                 389 696           1                     -                            585 833             -                    1 619 699                603 532                   3                                206 075         -                       264 720       -                

6.4 Rengjøringsrelaterte oppgaver 3 061 533             389 696           8                     -                            585 833             -                    3 398 000                603 532                   6                                74 706               206 075         0                           6 769 456                264 720       26                  

7.0 Service og støttekostnader til kjernevirksomheten (FM)32 470 910           389 696           83                   67 889 000             585 833             116                   64 691 153             603 532                   107                           4 847 712         206 075         24                         13 003 561             264 720       49                  

7.1 Vakt og sikkerhet 13 120 506           389 696           34                   39 735 000             585 833             68                     25 690 057             603 532                   43                             3 791 141         206 075         18                         8 135 535                264 720       31                  

7.2 Sentralbord- og resepsjonstjenester -                         389 696           -                 585 833             -                    206 075         -                       181 407                   264 720       1                    

7.3 Kantine-/ cateringtjenester 293 961                 389 696           1                     585 833             -                    1 820 329                603 532                   3                                189 931            206 075         1                           264 720       -                

7.4 Møbler og inventar 13 371 131           389 696           34                   585 833             -                    5 455 601                603 532                   9                                489 676            206 075         2                           2 892 533                264 720       11                  

7.5 Flytting/rokkering av arbeidsplasser 2 531 345             389 696           6                     3 938 000                585 833             7                        15 564 528             603 532                   26                             206 075         -                       264 720       -                

7.6 Tele- og IT-tjenester 655 055                 389 696           2                     585 833             -                    334 624            206 075         2                           264 720       -                

7.7 Post- og budtjenester 2 131 222             389 696           5                     13 044 000             585 833             22                     16 160 638             603 532                   27                             206 075         -                       1 441 815                264 720       5                    

7.8 Rekvista- og kopieringstjeneste 367 691                 389 696           1                     11 172 000             585 833             19                     42 340               206 075         0                           164 094                   264 720       1                    

7.9 Administrativ støtte -                         389 696           -                 -                            585 833             -                    206 075         -                       188 177                   264 720       1                    

8.0 Virksomhetsspesifikke kostnader 123 642 825         80 117             1 543             242 709 000           112 970             2 148                144 493 881,00     75 558,00               1 912                        8 939 352         4 963,00        1 801,20             103 733 147           77 559,00   1 337            

8.1 Innleie av lokaler inkl. felleskost 112 472 073                      80 117              1 404 242 709 000                        112 970 2 148                144 493 881                                75 558 1 912                        8 939 352                       4 963                    1 801 103 733 147                    77 559 1 337            

8.2 Felleskostnader 11 170 752                        80 117                 139              112 970 -                                         75 558 -                                          4 963                           -            77 559 -                

473 051 243         1 347 039 000        874 547 544           208 624 015    511 844 551           
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UiOs internhusleieordning – drøfting 

Britt Amundsen Hoel presenterte forslaget til prinsipper for revidert internhusleiemodell for UiO. 
Bakgrunnen for saken er pålegg fra departementet om felles internhusleie modell for de fem 
selvforvaltende universitetene jfr. Tildelingsbrevet 2016.  

NTL stilte spørsmål ved om prioritering av arealeffektiviseringsprosjekter vil gå på bekostning av 
oppussing av bygg med store oppgraderingsbehov. Amundsen Hoel understreket at det ville det ikke. 

HVO mener det er viktig at UiO fortsatt prioriterer oppgradering av f.eks. gamle laboratorier og viser 
til at viktigheten av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver presiserte at arealeffektivisering ikke 
skal gå ut over HMS-arbeidet..  

Parat mener den nye ordningen vil tilrettelegge for økt bruk av kontorlandskap. Det er viktig å få på 
plass en arealnorm før ordningen iverksettes. NTL og FF støtter dette.  

Arbeidsgiver forklarte at arbeidet med å utvikle en arealnorm antas å ta nærmere to år. Forskrift om 
arealnorm for nye statlige bygg kan gi en viss veiledning, men vil ikke passe for alle UiOs bygg siden 
denne kun gjelder for kontorarealer. Det legges opp til en inkluderende prosess og utvikling av en 
norm som passer for universitetsvirksomhet.  Flere åpne landskap er ikke formålet med 
arealeffektiviseringsprosjektene. Arbeidsgiver vil vurdere om dette skal presiseres nærmere i 
sakspapirene.  

NTL tok opp at det framstår som mye ansvar vil bli lagt på nivå 3 og 4 som opplever at de har lite 
handlingsrom. De mente det er uklart hvordan EAs arbeidssituasjon vil påvirkes av dette og om 
arbeidsbelastningen i EA vil øke. Arbeidsgiver presiserer at dette ikke vil føre til en økning i EAs 
arbeidsbelastning.  

FF er positive til initiativer for å spare inn eksterne leiekostnader, men det må gjøres på en god måte 
som ivaretar medbestemmelsen.  
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Tjenestemannsorganisasjonene opplever at styringsretten som utøves lokalt ikke i tilstrekkelig grad 
ivaretar organisasjonenes medbestemmelsesrett, og er generelt bekymret for hvordan 
medbestemmelsen blir ivaretatt når mer ansvar legges på nivå 3 og 4.  

Arbeidsgiver presiserte at det ikke er ment at alle må legge ansvar på nivå 3 eller 4, men det er en 
mulighet for de som ønsker det. Fakultetene vil antagelig ønske ulike løsninger her. Notatet bør 
omformuleres noe på dette punktet.  

Det vil fortsatt være fakultetene som skal ivareta leieforhold og ha dialogmøter med EA. Endringen 
består i at det vil bli mulig å flytte budsjettføringen internt på fakultetet.   

HVO ber arbeidsgiver være oppmerksomme på problemstilling knyttet til differensiering av pris. Det 
er viktig at de nyoppussede byggene ikke blir så dyre at det blir en belastningen for enhetene.   

Parat savner fokus på at UiO bør eier mest mulig av egne lokaler. 

Foreløpig sakskart til universitetsstyret – informasjon 

Universitetsdirektøren gikk gjennom sakskartet til universitetsstyrets møte 14. mars.  

Punktet status for organisatoriske endringer i sektoren er en oppfølging av rapporten 
«Kunnskapssektoren sett utenfra». Rapporten er tilgjengelig på regjeringens nettsider.  

Parat kommenterte at det er vanskelig å ha oversikt over hvilke saker som skal drøftes når de 
presenteres så kort. Det er ønskelig med en tydelig oversikt over hva som er informasjons- og 
drøftingssaker, og at det framgår klart når saken er drøftet.  

Arbeidsgiver vil prøve å tilrettelegge informasjonen i forbindelse med styresakene bedre.  
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