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Regjeringen har invitert en rekke organisasjoner, bedrifter og offentlige virksomheter til å komme
med innspill til regjeringens handlingsplan for fornying av offentlig sektor. Vi setter pris på denne
invitasjonen, men vil samtidig understreke at vi har et nært løpende forhold til FAD også i
utviklingsarbeid. Vi vil likevel benytte sjansen til å komme med noen innspill.

Statsbygg er en utviklingsorientert forvaltningsbedrift og har arbeidet mye med slike spørsmål.
Forbedringen av våre egne prosesser og bidrag til utvikling av de fagområder og den næring vi er
en del av har stått sentralt de siste årene. Mange av disse forhold faller inn under den opplisting av
prioriterte områder som regjeringen presenterer i sitt høringsnotat. Høringsnotatet skisserer en
deling i to perspektiver; "møtet med staten" og ""internt i staten". Vi benytter denne delingen i det
følgende.

Møtet med staten
De som møter Statsbygg er i første rekke statlige etater, kommuner og andre offentlige instanser
og næringslivet. Det er sjelden innbyggerne møter Statsbygg direkte, men vår virksomhet legger
til rette for et godt møte mellom statlige etater og deres brukere. Imidlertid møter innbyggerne
resultatet av vår virksomhet direkte i forn av bygninger og uterom. Kvaliteten på statlige
bygninger, hvordan de bidrar til å skape gode omgivelser har mange aspekter; arkitektur og
estetikk, håndtering av kulturhistoriske verdier, universell utforming, miljøforhold og ikke minst
hvordan bygningene med tilhørende anlegg framstår med daglig drift, godt vedlikehold osv.

Å skape gode arenaer for møte mellom publikum, innbyggere og statlige etater krever et nært og
konstruktiv samarbeid mellom den enkelte statlige etat og Statsbygg. Det er i samspill mellom
etatens kunnskap om sine arbeidsprosesser og brukere og Statsbyggs (og BAE næringens)

kompetanse på bygg og eiendom en kan finne de gode løsninger. At dette krever betydelig innsats
i tidlige faser av planleggingen av et byggeprosjekt er opplagt, men vi vil også peke på at dette
bør ha et mer kontinuerlig fokus. Her er det et potensial for forbedringer, ikke minst for eiendom
utenfor den statlige husleieordningen.

Et område som har spesiell oppmerksomhet er universell utforming som skal sikre
tilgjengelighet for alle. Her pågår det for tiden kartleggingsarbeid og konkrete forbedringstiltak.
Det arbeides med å kunne gi informasjon om slike forhold direkte på internett.

Også annen publikumsrettet informasjon kan det være aktuelt å publisere på nett eller på
skjermer for besøkende.

Statsbygg e-post: Tlf. Besøksadresse: Bankkonto
0155 Oslo postmottak@statsbygg. no 22 95 40 00 Biskop Gunnerus' gate 6 . 7694 05 07711
Pb. 8106 Dep. Internett Faks Foretaksnr.
N-0032 Oslo wane stalsbygg.no 22 95 40 01 971.278.374
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Næringslivet møter staten direkte gjennom Statsbygg som leverandør av varer og tjenester, både
til byggeprosjekter og til drift og vedlikehold av bygningene. Det legges stor vekt på at dette skal
skje på en ryddig og åpen måte og at vi bidrar til å stimulere konkurransen i næringen. Det er
imidlertid klart at dagens anskaffelsesregime kan oppfattes som ressurskrevende. Derfor
vurderes løpende mulige forenklinger i disse prosessene som ikke svekker kravene til åpenhet,
kontroll og likeverdige muligheter. Anbud levert på elektronisk form er en mulighet når
identifikasjonssytemer er gode nok, jf blant annet planene om en offentlig sikkerhetsportal. Det
burde være mulig å styrke samhandlingen med næringslivet og gjennom dette finne fram til
bedre løsninger. Det arbeides også med e-handelsløsninger mer generelt.

Internt i staten
Statens bruk av bygg og eiendom representerer store verdier og betydelige årlige kostnader.
USBE rapporten' peker på en rekke utfordringer ved dagens håndtering av bygg og eiendom.
Statsbygg vil særlig peke på noen forhold som kan bety kvalitetsforbedringer og gi
effektivitetsgevinster for staten.

• En tydeligere bygge og eiendomspolitikk hvor roller, ansvar og prosedyrer blir beskrevet,
sammen med de generelle krav staten ønsker å sette til all eiendom staten skal benytte.
Dette kan være energikrav, andre miljøkrav, universell utforming, eller krav knyttet til
økonomiske eller kommersielle forhold (maks leietid, kriterier for statlig eie, osv.).

• Lokaler bør betraktes som en innsatsfaktor i statlig tjenesteproduksjon. Det å
ansvarliggjøre den enkelte statlige etat eller tjenesteyter ved synliggjøring av kostnadene
til lokaler på samme måte som til lønn og andre driftsutgifter, vil legge grunnlag for
helhetlige, rasjonelle beslutninger om arealbruk. Dette betinger at den enkelte bruker av
lokaler stilles overfor riktig informasjon som grunnlag for valg.

• Det bør sikres at departementer og statlige brukere har tilgang til relevant kompetanse på
dette området. Dette kan være kompetanse på behovsvurderinger, utforming av lokaler,
ny teknologi, markedsituasjonen, økonomiske analyser og kontraktsjuridiske forhold.

• All statlig eiendom bør inn i en husleieordning. Faglige vurderinger er klare i sin
konklusjon om at muligheten for å ta vare på verdiene og sikre et forsvarlig drifts- og
vedlikeholdsnivå øker i en husleieordning.

• Staten bør sikre seg bedre og mer tilgjengelig informasjon om sin bruk av bygg og
eiendom og sitt eierskap. Dette kan danne et viktig grunnlag for mer effektive løsninger,
oppbygging av kompetanse gjennom bedre erfaringsgrunnlag og legge grunnlag for bedre
samhandling med lokale interessenter og myndigheter ved eiendomsutvikling. Et godt
eiendomsregister, oversikt over leieavtaler med mer gir gode muligheter som kan styrkes
ved at informasjonen stedfestes. Her er det muligheter til å videreutvikle det arbeidet
Statsbygg har startet med bruk av geografisk informasjonsteknologi og deltakelse i Norge
Digitalt hvor en rekke offentlige etater utveksler digitale stedfestede data.

Dette er tiltak som på kort til mellomlang sikt kan gi økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Den
rent kortsiktige effekten vil være avhengig av hvilket økonomisk perspektiv som legges til
grunn. Et budsjettperspektiv basert på ett-års og kontant -prinsipp skiller ikke mellom investering
og drift og fanger i bare begrenset grad opp kapitalslit og akkumulering av vedlikeholdsetterslep.
Det kan være verdt å vurdere nærmere ordninger som vektlegger årskostnader i likhet med våre
nordiske naboland, og se dette i lys av de forsøk som nå pågår som oppfølging etter Andreassen
utvalgets innstilling.

Kanskje kunne det opprettes et statlig eiendomsforum som årlig kunne drøfte forhold knyttet til
endringer i markedet, trender i forhold til arbeidsmetoder og ny teknologi, anskaffelser og
økonomi. Statsbygg vurderer å ta et initiativ hvis det er interesse.

En aner effektiv statlig bygg og eiendomsvirksomhet, rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg, MOD, mars 2005
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Avslutningsvis vil vi understreke at Statsbygg er villig til og forberedt på å ta et større ansvar på
bygg- og eiendomsfeltet. Vårt ønske er å framstå som et sentralt, nyttig virkemiddel for
regjeringen for å sikre hensiktsmessige lokaler for statens mange aktiviteter som har avtalt
kvalitet, leid i markedet på best mulige vilkår eller forvaltet på en effektiv og verdibevarende
måte.

Vi ser fram til den videre dialog med FAD om hvordan vi kan bidra til fornying av statlig
virksomhet.

Vern lig hilsen

avind Christoffersen
Administrierende  direktør


