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Forord
God statlig styring forutsetter godt kunnskapsgrunnlag. Staten bruker årlig om lag 20 milliarder
kroner på leie av bygg og eiendom i sivil sektor, hvorav 40 prosent leies i markedet. 2020 var et
annerledes år, og mange har fått et annet forhold til lokalene sine enn tidligere. Mange kontorer har
stått tomme, og de aller fleste av oss fikk en bratt digital læringskurve. Hvordan pandemien vil
påvirke behovene og tilpassing av kontorene våre, vet vi foreløpig ikke, men det er sannsynlig at ny
jobbatferd vil påvirke tilstedeværelse, arealbehov og utforming.
Lokaler er en viktig innsatsfaktor i statens tjenesteproduksjon. Flere statlige virksomheter har gode
erfaringer med å samlokalisere kontorene sine. Bufetat i Trondheim er et godt eksempel på det. Fra å
være lokalisert tre steder i byen, vil de i 2022 være lokalisert i ett lokale. Bufetat skal flytte inn i en
rehabilitert bygning med høy grad av gjenbruk av bygningsdeler. Sammenliknet med nåværende
leiekontrakter, blir både areal og leiekostnader redusert. Dette viser at eksisterende bygninger kan
tilpasses for å dekke virksomhetenes behov, samtidig som de er moderne.
Det er bra at staten bruker mindre areal. Effektiv arealbruk er avgjørende for å holde bygge- og
leiekostnader nede, samtidig som det gir lavere energibruk og reduserer klimafotavtrykket. Skal vi nå
klimamålene, må det bli mer gjenbruk og mer arealeffektive løsninger. Det stiller enda høyere krav til
fleksibilitet i byggene våre.
I flere av byvekstavtalene har statsforvalterne fått et ekstra ansvar for å følge opp lokaliseringen av
statlige virksomheter. Lokalene kan påvirke både kvaliteten og effektiviteten i tjenestetilbudet, og
lokaliseringen er førende for om ansatte og besøkende kan komme seg effektivt frem med
miljøvennlige transportmidler.
De fleste statlige virksomheter har ikke spisskompetanse på å inngå leiekontrakter. Det skal heller
ikke være nødvendig. De skal ha spisskompetanse på sine fagområder, enten det er barnevern,
trygge veier, kunnskapsformidling eller opprettholdelse av lov og orden. Staten har samlet
kompetanse om bygg og eiendom hos Statsbygg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
derfor innført krav om at statlige virksomheter som inngår leiekontrakter i markedet med en
totalramme over 30 millioner kroner, skal bruke Statsbygg som rådgiver. Endringen trådte i kraft fra
1. mars 2020.
Statsbygg har utviklet en standard gjennomføringsmetodikk for anskaffelse av lokaler i markedet.
Rådgivningstjenesten skal gi råd om statlige virksomheters behov, kostnadseffektive løsninger og
forhandlingsstrategier i markedet. Målet er bedre lokaler for brukerne, samtidig som regjeringens
mål om 15 prosent lavere kostnader blir nådd. Kunnskapen fra databasen Statens lokaler er en
forutsetning for at det skal være mulig for oss å vite om vi når målet.
Regjeringen har besluttet at departementene skal styrke styringen av sine lokalporteføljer, med
formål om å holde kostnader til lokaler på et bærekraftig nivå. Statsbygg kan bistå departementene i
dette arbeidet gjennom å fremskaffe sektorspesifikke analyser fra Statens lokaler. Dette gir oss
grunnlag for å vurdere hvor det er behov for sterkere styring for å redusere arealforbruk, endre
lokalisering og/eller utforme bedre avtalevilkår.

Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister
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Innledning

Staten bruker 16,5 milliarder kroner i husleie av offentlige lokaler. Det fordeler seg på 7 358 375
kvadratmeter, 2388 lokaler, som huser totalt 136 114 ansatte. Dette er store verdier, og rapporten vil
vise hvordan disse fordeles både geografisk og på departementsområde.
Gode sammenlikninger av lokalbruk og leiekostnader er et godt utgangspunkt for å standardisere og
optimalisere arealbruken i offentlig sektor, og dermed gi ønskede kostnadsgevinster for staten.
Redusert arealbruk innebærer også reduserte klimagassutslipp. Både Statsbyggs eiendommer,
selvforvaltede eiendommer og lokaler leid i markedet er inkludert i rapporten. Databasen er
tilgjengelig på statenslokaler.no. Databasen inneholder data fra statlig sivil sektor, altså virksomheter
som er underlagt staten som rettssubjekt.
Regjeringen har som mål å redusere statens kostnader til leie av kontorlokaler i markedet med 15
pst. Gjennom å ha kvalitetssikret og etablert 2019 som referanseår ser vi at utviklingen fra 2019 til
2020 går i retning av økt kostnadseffektivitet og at regjeringens målsetning er realistisk å oppnå.
Antall lokaler, totalt areal, totale kostnader, areal per ansatt og kostnad per ansatt er alle faktorer
som har gått ned det siste året. Våre prognoser viser at staten vil kunne oppnå en kostnadsreduksjon
på over 16 prosent i 2029. Årlige kostnader til kontorlokaler i markedet vil i 2029 ligge på ca. 4,9 mrd.
I 2019-kroner mot 5,8 mrd. kr i 2019. Dette vil gi en besparelse på ca. 900 millioner kroner årlig. En
gjennomsnittlig leiekontrakt for kontorer leid i markedet har en levetid på 10 år. Over levetiden til de
nye kontraktene som inngås kan staten dermed totalt spare rundt 9 mrd. kroner.
Det betinger imidlertid at staten bruker sin posisjon som en attraktiv leietaker til å framforhandle
konkurransedyktige leieavtaler og at arealeffektive løsninger velges. Det er et stort potensial for
effektivisering og innsparinger som kan realiseres ved en mer målrettet og kritisk tilnærming til
arealbehov, lokalisering og forhandling med utleiere.
Regjeringen har pålagt at alle statlige virksomheter, unntatt NAV og Politiet, skal bruke Statsbygg sin
rådgivningstjeneste for leie i markedet. Tjenesten ga i 2020, i likhet med tidligere år, store gevinster.
Staten leier og eier lokaler over hele landet. I små og store leiemarkeder skal staten de neste 5 årene
fornye nesten 1000 leiekontrakter. Mange tusen ansatte skal få nye kontorer bedre tilpasset den
arbeidshverdagen de har i dag. Hvordan Covid-19 permanent endrer måten vi jobber på er fortsatt
usikkert, men at våre nye erfaringer vil endre jobbatferd og lokalbruk er det liten tvil om. Et skifte av
lokale er en unik mulighet til å fornye og forbedre arbeidsmetoder. I tillegg vil bærekraft og seriøsitet
være mye viktigere kriterier ved valg av nye lokaler nå, enn når dagens leieavtaler ble inngått for 10
år siden.
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Hvor leier staten?
Statlige virksomheter leier 7,35 millioner kvadratmeter, dette inkluderer
arealer leid hos private, hos Statsbygg 1 eller gjennom internhusleie for
selvforvaltet eiendom. Arealene er spredt rundt på lokaler over hele Norge.
Det tilsvarer omtrent arealet i Etne kommune, ca. 9200 håndballbaner eller
ca. 999 fotballbaner.

0,25

7,36
millioner kvm

Rapporteringen til statens lokaler 2020 viser at netto arealforbruk er redusert
med litt over 250 000 kvm fra 2019 til 2020. Gjennomgående i denne delen av
rapporten brukes netto kvm hvis ikke annet er eksplisitt oppgitt.

Over hele landet

2,17 millioner kvm leier staten i
Oslo, mens i Møre og Romsdal
leies det bare 160 000 kvm.
Arealbruken i Oslo er høyest på
grunn av de nasjonale
institusjonene samt
Universitetet i Oslo og OsloMet.
Troms og Finmark kommer
relativt høyt i forhold til hvor
stor andel av befolkningen som
bor der. Det henger sammen
med at flere større institusjoner
er lokalisert der, samtidig som
avstandene er store slik at det
er svært vanskelig å
samlokalisere virksomheter samtidig som de statlige tjenestene ivaretar nærheten til brukerne og
lokal forankring.

Areal per innbygger

Fordeler vi det totale arealet i databasen på
innbyggere i fylkene målt i 1. kv. 2021 av
SSB2, er det Oslo som er det fylket som har
mest statlig areal per innbygger. Etter dette
følger Troms og Finnmark. Begge fylkene har
en rekke nasjonale enheter og funksjoner.
Målt i landareal er Oslo i tillegg i særklasse
det minste fylket og det klart mest
tettbefolkede. Møre og Romsdal er det fylket
med lavest andel, noe av det forklares med at
alle lokalene som er tilknyttet NTNU blir
registrert i Trøndelag, men også inkludert
disse lokalene ville Møre og Romsdal vært fylket med den laveste andelen areal per innbygger. Viken
1
2

Statlig eiendomsforvaltning - regjeringen.no
https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen 4.kv 2020
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er Norges mest befolkede fylke og tredje mest tettbefolkede. Allikevel kommer fylket nest sist i
oversikten over statlig areal per innbygger. Årsaken til dette er at mange av de regionale funksjonene
i fylket, spesielt innen universitet og høyskolesektoren er lagt til Oslo.

Kunnskapsdepartementet leier mer enn de 7 neste på listen til sammen

Kunnskapsdepartementet er
den desidert største
leietakeren målt i areal i
statens lokaler. Universitetsog høyskolesektoren driver
dette. Det er institusjoner
med stort og variabelt
arealbehov. Både kontorer til
de ansatte, undervisningsrom,
forskningsfasiliteter og
studentarealer krever areal.
Helse- og
omsorgsdepartementet kommer lavt ut i areal, fordi etater som Helseforetakene og Vinmonopolet er
selvstendige rettssubjekter og derfor ikke er inkludert i Statens lokaler. En lignende problemstilling
gjelder Samferdselsdepartementet, hvor Statens vegvesen og Jernbaneverket er inkludert mens Nye
veier og Avinor er utenfor, og hos Kulturdepartementet, hvor mange av kulturbyggene er egne
stiftelser eller aksjeselskaper (Nasjonalteateret og Den Norske Opera og Ballett).

Kommunene med mest statlig leid areal

Til sammen utgjør de 15 kommunene der staten leier mest areal 73% av alt areal staten leier. Det er
8 kommuner hvor staten leier mer enn 100 000 kvm. I Oslo leier staten mer enn i Bergen,
Trondheim, Tromsø og Stavanger til sammen. Felles for alle kommunene med mye leid statlig areal
er at de har universiteter eller høyskoler lokalisert i kommunen. I 34 kommuner leier staten mindre
enn 100 kvm. Det er registrert minst ett leieforhold i hver kommune. I de fleste av disse kommunene
er det en statlig leietaker, vanligvis NAV.
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Case - Statens lokaler i Harstad
Harstad er nest største kommune i Troms og Finnmark, etter folketall og illustrerer hvordan Statens
lokaler kan gi informasjon om statens tilstedeværelse rundt om i landet. Kommunen har 24 748
innbyggere, hvorav 20 920 i byen Harstad. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per
tiår. 3
Harstad by er tredje størst i Nord-Norge etter folketall. Storregionen
Midtre Hålogaland med Lofoten (Svolvær), Vesterålen (Sortland), Harstadregionen og Ofoten (Narvik)
utgjør Nord-Norges tettest befolkede område med omkring 120 000 innbyggere.
Det er registrert 16 lokaler i Harstad i Statens lokaler. 14 av de 16 lokalene leies av private aktører,
bare Harstad trafikkstasjon forvaltes av Statsbygg. Blant de statlige aktørene med lokaler i
kommunen er Direktoratet for samfunnssikkerhet, BUF- etat, politiet, NAV, Ofoten og Sør-Troms
jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett er lokalisert i Harstad.
Til sammen har staten i overkant av 40 millioner i årlige utleieutgifter i Harstad, nesten 90% betales
til private aktører.

Dette koster offentlige lokaler i Norge
Staten betalte i 2020 16,5 milliarder i leie, det inkluderer både leie til
0,2
private, Statsbygg og andre offentlige utleiere. Det inkluderer både
husleien og de variable kostnadene. Fra 2019 til 2020 er kostnadene
16,5
redusert med 1,2 %, rundt 200 millioner kroner. Dette viser at statens
milliarder i
arealkostnader går motsatt vei av den generelle kostnadsutviklingen i
leieutgifter
samfunnet. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,3 prosent i fjor.
Årsveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer var
imidlertid på 3,0 prosent. Hovedårsaken til prisveksten viser SSB sine
analyser ikke er den pågående pandemien, men elektrisitetsprisene, som var på et klart lavere nivå
i 2020 sammenlignet med 2019. I de følgende figurene vises hvordan kostnadene fordeler seg
mellom departementer, fylker, kommuner og forvaltere.

3

Fakta om Harstad - Harstad kommune
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Kunnskapsdepartementets virksomheter leier mest
Det er stor forskjell i hvor store kostnader de ulike underliggende etatene til departementene har.
Felles for de tre som har høyest kostnader, Kunnskapsdepartementet, Justis- og
beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, er at de alle har stor grad av
utadrettet virksomhet hvor borgerne bruker byggene. Derfor er det viktig at byggene og tjenestene
er spredt ut over hele landet. For Kunnskapsdepartementet er det universitetene og høyskolene som
driver kostnadene til bygg. Det er bygg som både skal inkludere undervisningslokaler,
forskningslokaler og kontorer. Verd å merke seg er det at Helseforetakenes bygg ikke er inkludert i
databasen. Hadde de vært det ville Helsedepartementets kostnader vært vesentlig høyere.

Under Justisdepartementets portefølje er det både politistasjoner og fengsler. Lokalene deres er
viktige for beredskapen i Norge. Dette er spesielle bygg med tilpassinger og krav som gjør dem dyre i
drift. Nav utgjør en vesentlig del av Arbeids- og sosialdepartementets leiekostnader. Deres
eiendommer er også sammensatte både med tanke på publikumsmottak og sikkerhet. Samtidig er
det viktig at byggene er lokalisert slik at de er tilgjengelig for brukerne.
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Endring i totale kostnader 2019-2020

Totalt er det en nedgang på 1,2%, i stor grad drevet frem av over 6 % reduksjon i Nærings- og
fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For flere av departementene
sine underliggende etater har det vært endringer i 2020 som gjør sammenligning vanskelig. Statens
vegvesen er midt i en overføring fra Stat til fylkeskommune, samt at HOD har korrigert feil i tidligere
rapportering. Disse er derfor ikke med i oversikten.

Staten leier mesteparten av kontorene sine hos private utleiere
Statsbygg skal eie og drifte formålsbygg, men også bygg der det er behov for statlig tilstedeværelse
uten at det finnes noen reelle alternativer i det private markedet. Universitetene Norges tekniskvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet forvalter i stor grad sine egne bygg, denne
forvaltningsformen kalles selvforvaltet.
Staten leier 75% av kontorlokalene sine fra private aktører, mens andelen av «ikke kontorlokaler» er
24%. Ser vi nærmere på ikke kontorlokaler som leies i markedet ser vi at 68% av arealet i kategorien
er knyttet til universitets- og høgskolesektoren. Resten fordeler seg på barnevernsinstitusjoner,
domstoler, ulike lager, garasjer, depot, arkiver og et fåtalls fengsler. For kategorien ikke kontorlokaler
er Statsbygg den største utleieren med en andel på 38%; samtidig er nesten like mye areal
selvforvaltet.
Totalt for alle lokaler leier staten 44 % av arealet fra private, 31 % fra Statsbygg, mens den
selvforvaltede andelen er 23 %.
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Av totalt 7,5 mrd kroner som går til leie av kontorlokaler brukes over 75%, 5,6 mrd. på leie i helt
private bygg. Nest største post er Statsbygg med i underkant av 20 % av kontorarealet, dv. 1,45 mrd.
Statsbygg skal ikke konkurrere med private aktører på leiemarkedet men dekke behov markedet ikke
fyller. Dette er tilfeller der det ikke finnes et reelt marked og hvor man står i fare for at en utleier
havner i en monopolsituasjon, eller tilfeller hvor hensynet til samfunnskritiske funksjoner krever at
staten selv eier bygget som for eksempel Regjeringskvartalet.

Staten bruker mindre ressurser på leie av kontorlokaler i det private
markedet enn tidligere.
I den følgende delen av rapporten vil vi se mer på hva som kjennetegner de kontorlokalene staten
leier i markedet. Dette er areal som ikke forvaltes av Statsbygg eller andre offentlige aktører, men
Statsbygg skal som hovedregel bistå i leieprosessen.
Som illustrert i forrige kapittel leier staten 75% av sine kontorarealer i det private markedet. Grunnen
til det er at kontorlokaler for det meste er lokaler med liten grad av spesialtilpasning og at det derfor
finnes et leiemarked med en reell konkurranse. Dette gjør også at arealene i større grad kan
sammenlignes og måles mot hverandre. I dette kapittelet vil vi derfor se på utviklingen i kostnader og
areal for kontorlokaler leid i markedet.
For å redusere statens utgifter til leie av kontorlokaler, ble det fra og med budsjettåret 2020 innført
årlige budsjettkutt med hensikt om å oppnå effektiviseringsgevinster. Målet er at staten skal
redusere sine utgifter til leie av kontorlokaler med 15% innen 2029. For å nå dette målet, må
departementene stille krav om leie av mer kostnadseffektive lokaler for sine virksomheter når det
skal inngås nye leieforhold. I tillegg ble det med virkning fra 1. mars 2020 innført krav til statlige
virksomheter om å bruke Statsbygg sin rådgivning ved inngåelse av kontrakter med en total
kontraktsverdi over 30 mill. kroner. For den gjennomsnittlige leiekontrakt, med en løpetid på 10 år,
tilsvarer dette lokaler med en årlig leie på 3 mill. kroner eller mer.
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Status i Statens lokaler 2020 – kontorlokaler
De totale kostnadene til leie av kontorlokaler i det private markedet gikk ned fra 2019 til 2020. De to
faktorene som har størst påvirkning på kostnadene til et kontorlokale er arealeffektivitet og
arealkostnad (per kvadratmeter). Analysene viser at reduksjon i areal er den viktigste driveren for
kostnadsreduksjonen, mens kostnaden per kvadratmeter er stabil.
Statens leie av kontorlokaler i markedet utgjorde i 2020 2,1 millioner kvm, til en samlet kostnad på
5,6 mrd. kroner. De tre største leieporteføljene for kontorlokaler ligger hos justisdepartementet (JD),
som omfatter Politiets store leieportefølje over hele landet, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD),
som omfatter NAV, og Finansdepartementet (FIN), som omfatter Skatteetaten. Til sammen står de
tre departementene for 61% av de totale kostnadene og 65% av kontorarealene som leies i statlig
sivil sektor.

Hele beholdningen i Statens
lokaler pr 31.12.2020

JD

Antall kontrakter
Leiekostnad, mrd. Kroner
Areal pr ansatt, kvm
Leiekost pr ansatt, kroner

405
1,7
32
73 779

ASD
472
1,2
22
50 684

FIN
82
0,6
25
51 299

resten

SUM

472
2,2
29
83 104

Inngåelse av nye leiekontrakter er ikke noe de fleste statlige virksomheter har spisskompetanse på.
Det er derfor KMD har pålagt alle som inngår leiekontrakter i det private markedet med en
totalramme på over 30 millioner å bruke Statsbygg som rådgivere. NAV og Politiet har store
porteføljer, og egne miljø som jobber med eiendom. De er derfor unntatt denne ordningen.
Endringen trådte i kraft fra 1. mars 2020. Tabellen nedenfor viser også at både Politiet og NAV har
oppnådd lavere leiekostnader per ansatt sammenlignet med resten av porteføljen. Politiet vil
generelt sett ha høyere kostnader per ansatt grunnet sikkerhetskrav og andre spesialfunksjoner i
lokalene. Potensialet for besparelser er derfor lavere for disse to virksomhetene. Av samlede
leiekostnader på 5,6 mrd. kroner faller 45 prosent innunder obligatorisk tjeneste i Statsbygg.
Fordelt etter ansvar for prosess fram til kontrakt
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1431
5,6
28
67 991

Hele beholdningen i Statens
lokaler pr 31.12.2020

Skal
reforhandles
med
rådgivning
fra Statsbygg

Antall kontrakter
172
Leiekostnad, mrd. Kroner
2,5
Areal pr ansatt, kvm
28
Leiekost pr ansatt, kroner
79 709
*Noe høyere usikkerhet grunnet aggregering

NAV

439
1,0
21
47 308

Politiet

280*
1,3
32
64 500

Under
grense for
obligatorisk
tjeneste

SUM

540
0,8
32
64 381

1431
5,6
28
67 991

Klart høyest kvadratmeterpris i Oslo
De dyreste kvadratmeterne staten leier finner
man i hovedstaden, der gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er høyere enn i alle de
andre fylkene. Gjennomsnittlig
kvadradmeterpris for hele landet ligger på
2569 kroner per kvm. Kvadratmeterprisen i
Oslo, sammen med volumet av kontorer, gjør
at kvadratmeterprisen for alle de øvrige
fylkene er under landsgjennomsnittet på 2569
kroner per kvm. Det høye leienivået i Oslo
gjenspeiler markedsprisen i byen som er
høyere enn i resten av landet. I Agder, fylket
med lavest kostnader, er kostnadene 32%
lavere enn i Oslo og 13% lavere enn i
Vestland. Både Trøndelag og Vestland er
dyrere enn Viken. Mellom mange av fylkene er forskjellen så liten at det ikke nødvendigvis er
representativt for det generelle kostnadsnivået i fylket, men i større grad påvirkes av hvilken type
bygg staten leier i de ulike fylkene.
Utvikling i statens ressursbruk til lokaler fra 2019 til 2020
I tabellen under følger utviklingen fra 2019 til 2020. På nåværende tidspunkt ser det ut som om
statens kostnader til leie av kontorlokaler har gått ned med 187 mill. kroner. Totalt leid areal er
redusert med 85 tusen kvm, men kostnad pr kvadratmeter har så å si ikke endret seg. Vi ser også en
nedgang i areal pr ansatt fra 29,4 til 27,7 kvm, noe som fortsatt er god del høyere enn statens
arealnorm for byggeprosjekter på 23 kvm.

På god vei mot 15 % kostnadsreduksjon
Statens mål om 15 prosent kostnadsreduksjon innen 2029, tilsier totale kostnader i 2019-kroner på
4,9 mrd. Etter det første året med rapportering på dette målet, ser vi at utviklingen går i retning av
økt kostnadseffektivitet. Den reelle kostnadsbesparelsen er imidlertid trolig noe lavere enn 187 mill.
kroner. Det er fortsatt svakheter ved datamaterialet fordi dekningsgraden ikke er komplett (89 % av
virksomhetene har innrapportert data), og fordi det er noe avvik fra 2019 til 2020 tallene som skyldes
økt datakvalitet hos enkeltvirksomheter.
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Arealbruken i statlig leie har gått ned i alle departementer fra 2019 til 2020, med unntak av
porteføljen til Finansdepartementet. Samferdselsdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartement står for de mest markante kostnads- og arealreduksjonene
sammenlignet med fjorårets rapportering.
Nedgangen i areal og kostnader gjenspeiles videre i nøkkeltallene for staten for areal per ansatt og
husleiekostnader per ansatt. Fordelt på departement ser vi at ikke alle departementer følger samme
trend, for eksempel skiller Helse- og omsorgsdepartementet seg ut i negativ retning når det gjelder
kostnader. Denne endringen tilskriver seg ett lokale hos Helsedirektoratet som har hatt nesten 100
prosent økning i leiekostnad fra 2019 til 2020. For store deler av porteføljen indikerer figuren under
at utviklingen går mot bedre arealeffektivitet, men lik, eller forsiktig økt kostnad per kvm. Samlet går
kostnadene ned.

Kvadratmeterprisen for et bygg varierer, og årsaken er svært sammensatt. Den tekniske kvaliteten på
bygget, lokalisering, stramhet i leiemarkedet og hva bygget skal brukes til utgjør til sammen prisen.
Mer sentrale bygg koster mer enn mindre sentrale, og bygg med spesielle funksjoner koster mer enn
standardbygg. Det er viktig å huske på at prisen for kvadratmetre ikke alltid fører til tilsvarende
prisnivå på leiekostnadene. Noen kan velge dyrere lokaler i bytte mot færre kvadratmeter slik at den
totale leiekostnaden forblir lik. Spesielt gjelder dette tilpassinger til lokalisering og standard som i
noen grad kan kompensere for antall kvadratmeter per ansatt.
Årsakene til nedgangen i areal og kostnader er derfor også sammensatte. Ser vi bort fra ifra
korreksjoner/datakvalitet, og at vi mangler data fra om lag 10 % av virksomhetene, er det noen
områder som peker seg ut. For eksempel ser vi effekten av flyttinger i 2018 og 2019 først nå i 2020tallene, dette gjelder særlig de store sammenslåingene av mindre enheter til større kontorer. I tillegg
ser vi en klar effekt av Statsbyggs rådgivningstjeneste, både på arealeffektivitet og kostnader. Når det
gjelder kuttene virksomhetene fikk i 2019, er det for tidlig å si om dette har hatt effekt på 2020tallene.
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Framforhandlede kontrakter i regi av Statsbygg i 2020
Statsbyggs rådgivning for leie i markedet har gjennom de siste årene gitt store gevinster i form av
kostnadsbesparelser og arealeffektivisering. De to mest sentrale aspektene i
kostnadseffektiviseringen har vært mer effektiv arealbruk og lokalisering i rimeligere markeder.
Sammenliknet med resultatene for hele beholdningen av statens innleie, ser vi ytterligere
reduksjoner i kostnader for de virksomheter som har fått rådgivning av Statsbygg ved inngåelse av
kontrakter 2020. Framforhandlede kontrakter i 2020 vil først i årene fremover gi effekt for hele
porteføljen i statens lokaler.
Nøkkeltall 2020

Statens lokaler
(beholdning 2020)

Kostnad pr kvm, kroner
Kostnad pr ansatt, kroner
Areal pr ansatt, kvm

2 618
67 890
28

SB-rådgivning
(inngåtte kontrakter 2020)
2 605
52 251
20

Forventninger framover til 2029
Regjeringen har mål om 15 prosent kostnadsreduksjon fram til 2029. I denne perioden utgår 1054
statlige kontrakter til en samlet verdi av 4,1 mrd. kroner. Det vil si at det i snitt skal reforhandles
leiekontrakter til 458 millioner årlig. Figuren under viser at det er realistisk med måloppnåelse.

Figuren over viser endringen i totale kostnader fra 2019-2020 fordelt på ansvarlig for kontrakt.
Videre viser figuren en framskriving av totale kostnader år for år frem til 2029. For Arbeids- og
velferdsetaten og politi- og lensmannsetaten legges prosentvis endring fra 2019-2020 til grunn for
den årlige besparelsen. For kontraktene over terskelverdi for obligatorisk rådgivning hos Statsbygg
legges rådgivningstjenestens resultat for reduksjon av kostnader per ansatt i 2020 til grunn. For å
oppnå denne kostnadseffekten, forutsettes det at virksomhetene benytter den obligatoriske
tjenesten. For kontrakter under terskelverdi for obligatorisk rådgivning hos Statsbygg forutsettes
samme kostnadsnivå som i 2020.
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Som vi kan se av figuren vil man gitt disse forutsetningene realisere målet om 15 prosent reduksjon i
totale kostnader til lokaler innen 2029. Forventet nivå på kostnader i 2029 vil med denne
framskrivningen være 4,87 mrd. kroner, dvs. en 16,3 prosent reduksjon sammenliknet med 2019kostnadene på 5,8 mrd. kroner.
Fordeling av grunnlaget (antall kontrakter og verdi) pr år

Figuren ovenfor viser at til tross for at de fleste leieforholdene er under 3 millioner i årlig husleie, utgjør
kostnadene til de 22% av kontraktene over 3 millioner over 74% av statens utgifter i perioden. Figuren
viser også at antall kontrakter som skal reforhandles er størst i begynnelsen av perioden, og at 2023 er
et toppår hva angår kontraktsverdi. Toppen er drevet av blant annet flere store lokaler i Oslo utløper i
2023.
For virksomheter som allerede har tatt ut betydelige effektiviseringsgevinster før 2019, og som skal
reforhandle etter 10 år før 2029, vil gevinstpotensialet trolig være mindre enn for de som i dag sitter i
kostbare lokaler.

Start i god tid!
Der virksomheter har brukt Statsbygg sin rådgivning for leie i markedet, har de oppnådd en
arealeffektivitet tilsvarende eller bedre enn statens norm for statlige byggeprosjekter. I tillegg har de
gjennom å bruke Statsbygg sin standard gjennomføringsmetodikk og markedskompetanse oppnådd
mer konkurransedyktige leiebetingelser. Totalt sett kan dette gi store besparelser, og erfaringer med
Statsbyggs rådgivningstjeneste bekrefter dette.
Etter at regjeringen har besluttet at statlige virksomheter i sivil sektor, unntatt NAV og Politiet, skal
bruke Statsbygg som rådgiver ved leie i markedet samt satt et mål om reduksjon i statens kostnader
til kontorlokaler, forventes en ytterligere nedgang i kostnader til lokaler framover. Det er ved
kontraktenes utløp at muligheten til å realisere innsparingspotensialet oppstår. Jo tidligere man
starter opp prosessen med å planlegge for arealbehovet og konkurranseutsetter kontrakten, jo større
er handlingsrommet for den modningen som gir størst innsparing. Hvor tidlig prosessen bør startes
opp, er avhengig av leiesakens kompleksitet, men for større kontraktsverdier er hovedregelen at
prosessen bør startes opp minst tre år før utløp av eksisterende kontrakt. Derfor forventer Statsbygg
at man for alvor begynner å se effektene av regjeringens tiltak og mål to til tre år fra nå.
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Om Statsbyggs rådgivningstjeneste for innleie av lokaler

Eksempel Utlendingsdirektoratet (UDI) – Samlokalisering i nye lokaler
UDI har samlet alle enhetene sine i Oslo på Helsfyr litt utenfor sentrum. For UDI har nærheten til Tbane, raust med sykkelparkering og gode servicetilbud vært viktig når valg av lokaler skulle avgjøres.
Tilbakemeldingene fra ansatte har vært gode og det er store forventninger fra de ansatte som skal
inn i de nye lokalene.
Høyere kvalitet på færre kvm
På Valle View blir UDIs fire avdelinger i Oslo samlokalisert i effektive og moderne lokaler, tilpasset
driften og oppgavene UDI skal løse. Ved å samles i ett godt tilrettelagt lokale med interne trapper har
de ansatte i UDI fått bedre forutsetninger til å samhandle. Arbeidsmiljøet blir større, og det blir
mindre barrierer mellom folk som skal jobbe sammen. UDI deler bygget med kontorene til
Landbruksdirektoratet og private selskaper.

Sparer leietakerne husleie på hjemmekontor?
I Statens lokaler må alle rapportere kostnadene for husleie og andre leiekostnader 4. Kategorien
Andre leiekostnader inneholder flere variable elementer som strøm, vakthold osv. Med flere
arbeidstakere, spesielt i Oslo og Viken på hjemmekontor i store deler av 2020, skulle man tro at disse
kostnadene var lavere enn tidligere.
I 2019 utgjorde andre leiekostnader 21,24 % av totalkostnadene ved leie, i 2020 har andelen falt til
20,56 %. Det innebærer at leietakerne tilsynelatende ikke har spart penger på de variable
kostnadene i 2020. Under totaltallene kan det allikevel skjule seg store variasjoner og forklaringer.
4

Ikke alle som rapporterer skiller på husleie og andre leiekostnader.
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Innenfor flere deler av offentlig sektor har ansatte vært på jobb igjennom hele perioden fordi de
innehar samfunnskritiske yrker. Dermed blir effekten av hjemmekontor være redusert. Mindre
reisevirksomhet kan også ha ført til at flere har brukt kontorene også i de delene av landet hvor det
ikke har vært praktisert like mye hjemmekontor. Videre kan det være at økte utgifter til renhold og
hjemmekontorløsninger utligner det de evt. har spart på ventilasjon og vakthold.
En annen mulig forklaring på at kostnadene ikke er redusert mer, er at for noen variable kostnader
som inngår i felleskostnadene kommer avregningen av kostnaden utenfor kalenderåret, etter at alle
kostnader er påløpt. En evt. overbetaling vil derfor bli tilbakebetalt eller avregnet for kostnadene i
2021 slik at den økonomiske effekten av 2020 spres ut over to ulike kalenderår.
Vi har også fått tilbakemeldinger om at enkelte har brukt handlingsrommet innsparingen i andre
leiekostnader på ekstra vedlikehold av byggene og vedlikehold som hadde vært mer krevende å
gjennomføre med flertallet av de ansatte på jobb. Pengene er dermed brukt, men på noe annet enn
tidligere, slik at totalkostnaden blir likt tidligere år og tilsvarer det de hadde satt av i budsjettene sine
for kostnader til byggene.

I det litt mer langsiktige perspektivet vil trolig erfaringene fra det siste halvannet året føre til et større
behov for fleksibilitet fra leietakere som søker nye lokaler, samt hybride løsninger som følge av en
antatt økning i bruk av hjemmekontor fremover. Fleksibiliteten kan både brukes til å opp- eller
nedskalere areal, samt større mulighet for ombygging eller endringer av lokalene. Statsbygg har
undersøkt om krav til smittevern fører til større behov for areal. Resultatene så langt viser at det ikke
er tilfelle og at smittevern løses innenfor det eksisterende arealet.
Det har blitt en forsterket bevissthet om kontoret som arena for samhandling og kulturbygging.
Mange kontorbrukere vil trolig i større grad også se på kontoret som en arena for å bygge kultur,
innovasjon og samhandling. Det har blitt tydelig i tiden med arbeid hjemmefra at kontoret er mer
enn bare et sted vi drar til for å arbeide – det er en sosial møteplass hvor det produseres i
samhandling med andre mennesker.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte 19 mai Rapporten "Omstilling og fleksibilitet
i staten i en krisesituasjon" som ble utarbeidet av Rambøll på vegne av departementet. De har sett
nærmere på femten statlige virksomheter som har ivaretatt kritiske funksjoner under koronakrisen
som alle har sine lokaler registrert i Statens lokaler. Rapporten beskriver blant annet problemer
knyttet til nett-tilgang, skytjenester, sikkerhet og arbeidsmiljø som årsaker til at hjemmekontor ikke
er ønskelig. Mange av virksomhetene oppgir også at de ser på pandemien som midlertidig og at når
den er over skal de ansatte tilbake til kontorene i større grad.
Erfaringene Statsbygg har fra leiemarkedet så langt er at tilgjengelighet til lokaler og markedspriser
foreløpig ikke er nevneverdig påvirket av pandemien. Samtidig har situasjonen skapt større
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usikkerhet både hos virksomhetene og utleierne. Hjemmekontor forventes å bli en del av
arbeidskulturen, og statlige virksomheter ønsker tid til å finne ut hvordan dette vil påvirke deres
lokaler og arealbehov. Dette håndteres gjennom å fremforhandle større fleksibilitet i leiekontraktene
med tanke på innplasseringsløsninger og tilpasningsarbeider. For utleierne er det usikkerhet knyttet
til kostnader og ferdigstillelse av tilpasningsarbeider grunnet mulig knapphet og prisøkning på
arbeidskraft og materialer.
Pandemien har medført at de eksisterende trendene i leiemarkedet er forsterket og akselerert, og
nye aspekter har kommet til. Unntakstilstanden som oppsto har gjort at endringer som ellers ville
gått over mange år, har skjedd i løpet av måneder. Hvilke nye vaner som beholdes er fortsatt
usikkert.
Hvilke økonomiske effekter dette får på leieprisene og arealbruken er usikkert, men så langt har det
ikke vært mulig gjennom bruk av tallene innrapportert til Statens lokaler å identifisere en effekt for
2020. Vi tror dette vil bli tydeligere i neste års rapportering.

Om tallene
Statens lokaler er avgrenset til statlig sivil sektor og eiendommer innenfor Norges grenser. Dette
ekskluderer blant annet lokalene til Forsvarsdepartementet og underliggende virksomheter, samt
statlig virksomhet organisert som egne rettssubjekter – herunder helseforetakene, statlige stiftelser
og statlig eide ASA. Statens lokaler viser store variasjoner i kvadratmeterpris og arealbruk, både
innad i ulike offentlige etater og fra sektor til sektor. Databasen kan brukes til å identifisere
innsparingsmuligheter.
I 2020 ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av innholdet i databasen. Det ble konkludert
med at 2019 kan brukes som referanseår, og analyser av 2020 tallene styrker denne konklusjonen. Vi
er derfor trygge på at de fleste av endringene fra 2019 til 2020 på et overordnet nivå er uttrykk for
reelle endringer, og ikke bare endringer i datakvaliteten.
Hvor kommer tallene fra?
Statens lokaler er en oversikt over statens eide og leide lokaler. Den inneholder informasjon om
areal, kostnader, antall ansatte. Tallene innhentes i hovedsak ved at statlige virksomheter
rapporterer årlig til basen, dette skjer i 1.kvartal for foregående år. Denne informasjonen kombineres
med kartdata som kobles direkte fra kartverkets database, Matrikkelen. Databasen ble etablert for å
gi en mulighet for sammenligning av leiekostnad, arealbruk og lokalisering på tvers av statlig sektor.
Tallene til årets rapport ble trukket ut fra basen 07.06.2021. Endringer gjort i databasen etter denne
datoen har ikke kommet med i rapportgrunnlaget.
Hvordan og hvem bruker databasen?
Større sammenstillinger og analyser kan bestilles av Statsbygg. Analyser etterspørres både fra
departementer og virksomheter. Analyser fra Statens lokaler vil gi departementene en god oversikt
over lokal- og arealbruk, leieutgifter og trender hos sine underliggende virksomheter, og bidra til at
de kan styre sine lokalporteføljer mer målrettet
Feilkilder og datakvalitet
Informasjonen tatt fra databasen bør behandles med bevissthet om definisjonene som ligger til
grunn. Ukritisk bruk av dataene kan føre til feiltolkning. Statlige virksomheter er lokalisert over hele
landet og tjener forskjellige formål. I Statens lokaler er det definert to typer lokaler: kontorlokaler og
ikke kontorlokaler. Kontorlokaler skal inneholde de samme funksjonene, og er i stor grad
sammenlignbare. Ikke kontorlokaler er i praksis en samlekategori for alle andre typer lokaler, med
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stor andel spesialtilpassede arealer, og ofte med mange brukere utover egne ansatte. Det kan også
være lokaler uten ansatte.
I mange bygg vil kontorlokaler og ikke-kontorlokaler være deler av samme areal. Det er lagt til rette
for å kunne trekke ut spesifikke spesialarealer i typen kontorlokaler og spesifikke kontorarealer, kalt
«arbeidsplassrelatert areal», i ikke-kontorlokaler.
For spesielt universitets- og høgskolesektoren har flere av virksomhetene hatt utfordringer med å
rapportere sine tall på lokale-nivå, og har rapportert sine tall på virksomhetsnivå i stedet. Dette har
ført til unøyaktigheter på geografiske aggregeringer, og har svekket sammenligningsgrunnlaget for
sektoren. Videre har flere av virksomhetene ikke rapportert husleiekostnader for hvert enkelt
leieforhold, og i stedet rapportert samlet på virksomhetsnivå. Dette svekker
sammenligningsgrunnlaget, og fører til at databasen ikke viser 100 pst. hvor mye staten samlet sett
betaler i husleie og hvordan husleiekostnadene fordeles på forskjellige utleiertyper. Fra noen
leietakere, som politiet og andre med ekstra sikkerhetsbehov, bør tallene brukes med forsiktighet,
siden noen egenskaper ved enkelte lokaler ikke fremkommer i databasen av sikkerhetshensyn.
I arbeidet med årets rapport har vi avdekket noen feil som påvirker tallene i en slik grad at det er
verdt å merke seg. For Statens vegvesen mangler vi tall fra 2020, dvs. at endringer i porteføljen ikke
er medregnet i årets rapport, og leieforhold med utløpsdato i 2020 ikke er erstattet med eventuelle
nye leieforhold. For enkelte virksomheter er det gjort korrigeringer av feil i fjorårets rapportering, når
man ser på endringen fra år til år for disse fremkommer den som kunstig høy.
Åpenhet
Målet er at så mye av informasjonen i databasen skal kunne deles med så mange som mulig.
Informasjonen i databasen er åpen for alle på virksomhetsnivå, noe som bidrar til åpenhet og
transparens. Informasjon om forretningsvilkår og leiepriser i enkeltkontrakter er ikke åpent
tilgjengelig, i og med at dette anses å være av konkurransemessig betydning for statens
forhandlingsposisjon ved inngåelse av kontrakter. Derfor har allmenheten innsyn i data på
virksomhetsnivå, og ikke på mer detaljerte nivåer. Fra 2019 ble det etablert en funksjonalitet for å
eksponere ledige lokaler (arealer til fremleie, eller tomgangsleie). Dette vil kunne gi Staten god
oversikt over hvor arealressurser står ledige og et nytt oppslagsverk for å lete etter ledige statlige
lokaler i forbindelse med utredninger for å dekke nye behov.
Kontinuerlig utvikling
I forbindelse med fjorårets kvalitetssikring av innholdet i databasen, ble flere forbedringstiltak
foreslått og noen av dem er allerede gjennomført som for eksempel forklarende tekster/definisjoner
av begreper. Vi tror det er blant årsakene til at vi i år har mottatt færre spørsmål gjennom
rapporteringsperioden.
Det er nå etablert et forprosjekt for ytterligere utvikling av databasen. Det gjennomføres en
behovsanalyse og mulighetsstudie for databasen. I forbindelse med arbeidet vil aktører både fra
departementene, offentlige leietakere, Statsbygg og eksterne leverandører av statistikk til løsningen
involveres. Forprosjektet er planlagt avsluttet i november 2021, deretter vil videre utviklingsløp for
databasen besluttes og eventuelle endringer implementeres i løpet av 2022. Endringene kan ha
betydning for rapporteringen fra 2023.
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