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Kan vi redusere kostnader i borettslaget? 
 
Dette er et stikkordsmessig diskusjonsnotat om hva vi kan gjøre angående mulig reduksjon av 
kostnader for borettslaget. 
 
En gang iblant bør styret løfte blikket og spørre seg selv hva er det vi kan eller bør redusere av 
kostnader i borettslaget.  Dersom vi møter en krise vi må håndtere (eks. stor arbeidsledighet blant 
våre andelseiere) eller kostnadsutviklingen blir usedvanlig høy, kan dette bli aktuelt. Inntektssiden 
av felleskapet er «fellesutgiftene» hver enkelt av oss betaler. Vi vil selvsagt at disse skal være 
rimelig riktige og forutsigbare. Denne øvelsen tydeliggjør våre prioriteringer og vårt handlingsrom 
– i tillegg til at de kan være oppdragende for oss alle som ofte har flere ønsker enn hva vi har 
kapasitet og ressurser til å gjennomføre. 
 
Litt overordnet, hva kan vi kutte i av kostnadene våre?  
Vi har ingen tro på at vi kan kutte noe uten at det får en konsekvens på kort eller lang sikt. Ofte vil 
reduksjon i kostnader for felleskapet bety økte kostnader for den enkelte andelseier. Noe av 
konsekvensene vil bli reduksjon i tjenester og muligens mer egeninnsats fra oss alle. Vi kan f.eks. 
kutte ut renholdet i trappeoppgangene i blokkene, men da må de som bor der, håndtere det for hver 
sin oppgang. Vi kan anta at det vil medføre uenigheter om kvaliteten på utført jobb og ulik grad av 
ansvarsoppfølging av den enkelte. Dette kan føre til konflikter.  Det igjen kan man anta får som 
konsekvens at noen vil mene at styret bør gå inn og organisere, kontrollere og følge opp dette. 
Hvem vil da melde seg til tjeneste i styret? 
 
Like penger inn og ut 
Vi har noen penger som går gjennom vår økonomi til ’selvkost’. Det borettslag betaler for kollektivt 
bredbånd, er f.eks. identisk med det som blir tatt inn fra andelseierne. Dette blir altså et nullspill. 
Det er ikke noe å spare her for fellesskapet. 

• Bredbånd: Alternativet for bortimot alle er at man vil måtte betale mer for den samme tjenesten 
privat. 

• Kabel-TV og infrastrukturen: Man kan nok redusere denne posten litt ved å fjerne TV-
signalene. Men det vil igjen medføre at den enkelte må ordne egne TV-signaler f.eks. gjennom 
en avtale med Riks-TV. Selve infrastrukturen via bredbånd må nok beholdes gjennom 
felleskapet. 

• Varmeregnskapet: I blokkene betales det akontobeløp gjennom året som ved avregningen skal 
bli identisk med det borettslaget har betalt ut. Det er ikke mye, om noe i det hele tatt, å tjene på 
dette for borettslaget, men det er viktig at vi følger med på likviditeten.  

Drift og vedlikehold 

• Vaktmestertjenester: Med mer dugnadsinnsats og krav til den enkelte andelseier kan oppgavene 
i rammeavtalen reduseres. Andelseierne kan få mer ansvar for rensing av takrenner o.l. Vi kan 
redusere på snøfjerningen og kanskje noe mer. Men vi er usikre på om egeninnsats fra beboerne 
vil fungere. Det er mange, men langt fra alle andelseiere som er representert på dugnader. 
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• Elektrikertjenester: Lite å kutte på her, vi kan eventuelt sjekke ut om vi betaler riktig pris ved en 
tilbudsforespørsel på en revidert rammeavtale. Resultatet behøver på ingen måte å bli billigere 
enn i dag... 

• Rørleggertjenester: Lite å kutte på, vi kan eventuelt sjekke ut om vi betaler riktig pris ved en 
tilbudsforespørsel på en revidert rammeavtale. Tviler på om det er noen som kan tilby den 
lokalkunnskapen osv. som vi i dag har fra VVS Gruppen. Skal vi tilbakeføre ansvaret for 
radiatorene til andelseierne? 

• Renhold av trappeoppgavene: Husordensreglene sier at renholdet er andelseiernes ansvar, men 
vi har valgt å ha et renholdsfirma som en basistjeneste i blokkene. Denne avtalen kan kuttes helt 
ut. Vi kan også omgjøre prinsippet om at alle bidrar til denne kostnaden og knytte den kun til 
dem som bor i blokkene. Det er på samme tid riktig som det også er uheldig – og det av flere 
årsaker. 

• Miljøcontainerne: Disse kan kuttes helt ut, og den enkelte må selv håndtere avfall som ikke kan 
kastes i husholdningsavfallet. 

• Trepleie og uteområdene våre: Det er forbundet med kostnader å gjennomføre trepleieprosessen 
vår og å få trærne kuttet/beskåret av en profesjonell trepleier. Tilsvarende er drift og enkelt 
vedlikehold av uteområdene også noe som tidvis vil ligge utenfor rammeavtalen vi har med 
vaktmestertjenesten.  Det kan spares noe her, men ikke uten konsekvenser:-)  

• Energi: De som benytter ladestasjonene (på taket eller egen), betaler dette selv, mens strøm til 
lysene i gatene, oppgangene og parkeringshuset blir betalt av felleskapet. Vi har de fleste 
stedene skiftet over til LED-belysning, men trappeoppgangene gjenstår. 

Større vedlikeholdsoppgaver/rehabilitering 

• Se Vedlikeholdsplanen:  
https://hallagerbakken.no/aktuelt/vedlikeholdet-i-borettslaget-vedlikeholdsplanen/ 

• Skal vi klassifisere tiltakene/prosjektene etter i hvilken grad de er kritiske, ønskelige etc.? 
• På kort sikt kan man nok sette pauseknappen på en del, men alt har konsekvenser! 

Finansiering og forsikring 

• Forsikring: vi sjekker tidvis om vi kan få en bedre avtale enn den vi har (dekning vs. pris). 
Måten vi bruker forsikringen på, bestemmer noe av prisen. Vi kan også redusere den årlige 
kostnaden ved å avtale en høyere egenandel, men da tar vi også en større risiko. Vi må gjøre en 
nærmere analyse her for å avklare om det kan være noe å hente. 

• Finansiering: Vi sjekker av og til om vi kan få bedre renter/betingelser, og vi kan be om 
avdragsutsettelser dersom vi har en midlertidig krise. Det er dyrt.  

 
Administrasjon/styrearbeid 

• Forretningsfører og styret har flere administrative oppgaver som vi vanskelig kan se at kan 
kuttes. Godkjenning av nye andelseierne og med det sjekk av dem, regnskap, betaling av 
fakturaer, skikkelig oversikt over andelseierne, informasjon til beboerne (webside, svare på 
henvendelser m.m.), avtaleoppfølginger og mye annet.  
Vi kan prøve å få satt opp en oppgaveliste over alt som prinsipielt kan gjøres av andre og 
deretter gå ut i markedet å se etter en drifts-/admin-leder i en deltidsstilling eller en «innleid 
styreleder». Med det vil vi få opp alternative priser for deler av styrehonoraret (deler fordi vi må 
fremdeles ha et styre, og styret vil ha noen plikter/oppgaver som ikke kan settes bort til andre.) 
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• Koordinering og oppfølging av leveranser og tjenester til borettslaget inngår i styrearbeidet. Og 
dette blir spesielt krevende ved større prosjekter (asfalt, balkongdekke, utskifting av 
vinduer/dører etc) 

• Utredninger og prosjektledelse koordineres av styret og blir ofte gjennomført av styret. 
• Oppfølging av tilhengerutlån, utleie av bod/parkeringsplass/kajakklagring etc 
• Informasjon til beboerne (webside, svare på henvendelser m.m.) 

Bofelleskap 

• Dugnad er både en egeninnsats for borettslaget og et sosialt arrangement. Lite å kutte her rent 
pengemessig. 

• Sommerjobb: Hele tilbudet kan kuttes, men det vil medføre alternative kostnader for å få utført 
noen av de viktigste oppgavene de håndterer. I tillegg er dette et av de prosjektene vi som 
borettslag kan være stolte av å ha gjennomført i mange år. 

• Julearrangementet: Hele tilbudet kan kuttes 

Kommunale tjenester 
De kommunale tjenestene er 'påtvunget' og de er bare delvis priset etter forbruk. Vi betaler f.eks. for 
antall containere i søppelhusene. Det er lite vi kan/vil gjøre av reduksjon på postene Renovasjon, 
Vann og avløp i budsjettet. Det samme gjelder skatt. 
 
«Gratis penger» 
Nå er temaet ovenfor reduksjon av kostnader, men et lite blikk på finansiering kan vi ta. Det er 
mulig for borettslag og grupper innenfor borettslaget å søke om ulike midler. Et godt tiltak kan få 
støtte på vilkår, - og et av vilkårene er at man selv har brukt en del penger. Eller kan bruke en del 
penger.  
 
Rådet vil være å kontinuerlig ha oppdaterte vedlikeholdsplaner (og gjerne ha innhentet 
prisestimater) slik at man kan reagere på muligheter for få støtte.  Og da man må man også følge 
med på de ulike aktørene som tilbyr slikt; stiftelser, kommunen, staten og andre. 
 
(Det er fint at beboere forsøker å gi styret tips om ting de kommer over, men da bør man først ha 
lest beskrivelsene og kriteriene for å få støtte. …) 
 
Litt om budsjettet og beløpene der 
Første budsjettutkast (som er ufullstendig) for neste år er klart. Utover høsten jobber vi videre med 
det. Mange av beløpene er forutsigbare (vaktmestertjenestene, kabelTV/bredbånd, forsikring, de 
kommunale avgiftene etc). Det betyr dermed at vi må ha fokus på de beløpene vi kan «styre» og 
som er usikre. Små og store vedlikeholds tiltak må få et troverdig beløp bak seg i budsjettet. Veldig 
ofte betyr det at styret vil ha gjennomført en prosess med der vi  
• «vet hva vi vil ha» (en kravspesifikasjon/tydelig bestilling) 
• utforme en tilbudsforespørsel og spør noen utvalgte (anbefalte) firmaer om å gi oss et tilbud 
• foreta en vurdering (og muligens ha en samtale med et par av tilbyderne) 
 
Når vi ber om tilbud på dyre ting så spør vi ofte om en delpris og en på hele pakka. Det gjør at vi 
kan ta valg som f.eks. å bare utbedre de 20 verste boddørene i denne runden, eller å utbedre 
uteområdet mellom blokk vei i faser. 
 
Konklusjon 
Når vi går gjennom hvert punkt, må vi spørre oss selv: 
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1. Hva kan vi tjene på reduksjonen på kort og lang sikt i kroner og øre?  
Noen ting har vi også forpliktelser på gjennom avtalene våre. Det tar f.eks. 6 måneder å si opp 
avtalen om kabel-TV (dersom vi ikke er inne i en tidsperiode med ytterligere bindingstid). 

2. Hva blir alternativkostnadene?  
Her bør vi både se på kostnader og tidsbruk for borettslaget og det som blir flyttet over til 
andelseierne. 

3. Vi må vurdere konsekvensene. Er de  
a. akseptable? Etter flere år med renhold av trappene («sedvane») er det greit å kunne gjøre 

dette fordi det er de facto beboerne selv som har ansvaret? 
b. troverdige? Dersom vi kutter renhold i blokkene, tror vi at naboene vil gjøre sin del av 

jobben? 
c. og blir netto-beløpet vi sparer på dette verd det? 

 
Dette notatet er ikke fullstendig, men et utkast for en diskusjon. 
 
Kjør debatt! 
 
 
Mvh 
Bjørn Tommy 
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