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Underskrifter: 
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Erik Tørrissen     Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  
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1/19   
Møteprotokoll fra styremøte 06.12.18  

 
 

Innstilling: 

 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 06.12.18 

 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 06.12.18 

 

 

 

2/19   

Styrets beretning med regnskap 2018  

 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2018 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak:  

 
Styrets beretning og årsregnskap for 2018 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt.  

 
Behandling: 

 
Styret var fornøyd med resultatene generelt og særlig med det lave og synkende 
sykefraværet. 
Styret var også opptatt av det høye antallet, og sterkt økende fra 2017, unødige utrykninger. 
Styret ber om å få en engen sak til neste møte med en mer detaljert forklaring på hva som 
ligger i denne utviklingen av unødige utrykninger. 
Styret ber om at det legges inn et eget kapittel i beretningen om arbeidet med vårt nye 
brannvesen. 
 
 
Vedtak: 

 
 

Styret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2018 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS etter at et kapittel om arbeidet med vårt nye brannvesen er godkjent 
av styret per e-post (eller på neste møte), og innbyr etter det representantskapet til å 
fatte følgende vedtak:  
 
Styrets beretning og årsregnskap for 2018 for Asker og Bærum brannvesen IKS 
vedtas som fremlagt.  
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3/19   

Disponering av mindreforbruk 2018  

 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak 
Representantskapet  fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 5 903 177,- 
disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. Investeringsregnskapet 
balanserer.  
 
Behandling: 

 
Anne Hjort og Berit Rasmstad gjennomgikk hovedpunktene i saken 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak 
 

Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 5.903.177,- 
disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
Investeringsregnskapet balanserer.  
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4/19   

Foreløpig budsjett 2020  

 
 

Innstilling: 
 

Saken utsettes til neste styremøte. 
 
Behandling: 
 
Det fremkom ingen innvendinger mot at saken ikke ble behandlet i dette møtet 
Det vurderes om vi kan klare oss uten et foreløpig budsjett for 2020 og i stedet bare 
behandler endelig budsjett 2020.  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
 

5/19   

Klage på prissetting av alarmtjenester  

 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
Behandling: 

 
Styret presiserte at dette er en administrativ klage og ikke et forhold som skal behandles 
politisk. 
Selv om styret ikke er et politisk organ ser det likevel mest naturlig at brannsjefen selv 
justerer teksten noe og sender svaret på klagen.  
 
 
Vedtak: 
 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
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6/19   

Melding om brannvernet  

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar «Melding om brannvern 2018» til orientering 

 

 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen merknader til meldingen 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret tar «Melding om brannvern 2018» til orientering 

 

 

 

7/19   

Benchmarking - resultat første utkast etter utvilkingsarbeidet med KS-bedrift og 7 andre 
større brannvesen  

 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 

 
Brannsjefen presenterte rapporten. Styret syntes dette var interessant informasjon, og ser 
frem mot versjon 2 som trolig vil inneholde både flere parametere og enda bedre kvalitet i 
tallene. 
 
Styret ber om en sak i løpet av året med brannsjefens tanker om hvordan dette første 
resultatet kan brukes til utvikling av tjenestene til ABBV.  
 
Vedtak: 
 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
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8/19   

Status for arbeidet med "Vårt nye brannvesen"  

 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 

 
 
Behandling: 

 
Prosjektleder Sverre Junker orienterte om status i prosjektet. Det jobbes godt i alle de seks 
faggruppene og de er i rute til å levere sine rapporter til 1.april.  
En krevende sak som medfører en del energilekkasje akkurat nå er ryktene om at det 
vurderes å fjerne døgnbemanning på vanntankbilen i Asker.  
Brannstyret ber brannsjefen i tett samarbeid med prosjektet utarbeider et ansvarlig budsjett 
ut fra de forutsetninger som foreligger pr i dag.  
Styret ber om at det blir en god behandling av ROS-analysen i styremøte 22.mai samt at 
budsjett 2020 evt behandles her. Det vil i så tilfelle si at det ikke blir utarbeidet et foreløpig 
budsjett 2020 som følge av mange usikkerhetspunkter på dette tidspunktet  bl.a. som følge 
av at prosjektet ikke har fått gitt sine innspill i rimelig tid før dette. Brannstyret ber om at 
administrasjonen i samråd med styreleder vurderer å avlyse møtet 4.april og at det snarlig 
settes en dato for et ekstraordinært styremøte for å behandle foreløpig budsjett 2020 evt at 
foreløpig budsjett kan utgå. Brannsjefen bes raskt avklare med eierkommunene og 
representantskapet om absolutt siste frist for å ha klart forslag til foreløpig budsjett.  
 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 

9/19   

Resultater fra intern evaluering av ABBV's kollegastøttearbeid  

 
 

Innstilling: 

 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  
Brannstyret tar saken til orientering 
 

Behandling: 
 
Da det hadde gått mye tid til behandling av de foregående sakene ønsket styret å utsette 
denne saken til neste styremøte. 
 
 
Vedtak: 

 
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
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10/19 Unntatt offentlig Ofl §5 

Høringsutkast - forvaltningsrevisjonsrapport "God kontroll med feiing og tilsyn?"  

 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar høringssvar som fremlagt. 
 

 
Behandling: 

 
Brannsjefen gjennomgikk og presiserte det hun mente var de mest alvorlige forholdene i 
saken. Styret stilte enkelte spørsmål som ble besvart og ønsker at videre behandling i styret 
skjer i god tid nye feierkontrakter skal inngås. 
 
 
Vedtak: 

 
 

Brannstyret vedtar høringssvar som fremlagt, og ber om å få en ny sak når endelig 
revisjonsrapport foreligger og at de får presentert brannsjefens anbefaling til nye 
avtaler fra 2020 før det inngås kontrakter. 
 

 

 

11/19   

Eventuelt  

 
 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen saker til eventuelt 
 
 
Vedtak: 
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Revisjonsrapport av feietjenesten 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/190    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar handlingsplanen i henhold til denne saken for oppfølging av 

revisjonsrapport – Blir pipene feiet?  

 

 
 

Saksutredning: 

 

Bakgrunn 

Asker og Bærum kommuner har privat leveranse av feie- og tilsynstjenester. Anbudene i 

hver av de to kommunene er identiske, mens pris på tilbudene er noe forskjellig. Feieren AS 

er leverandør i Bærum, mens Feie- og tilsynstjenester AS er leverandør i Asker. Leveransen 

blir fulgt opp av Asker og Bærum brannvesen (ABBV) ved feieenheten med 1,4 årsverk. 

Feieenheten følger opp tjenesten ved: 

1. Kontroll av oversendte digitale rapporter: Kontrollere om rapportene stemmer 

med innlagt data i KomTek, at faktura stemmer med faktisk utført arbeid og at 

fremdriftsplanen følges.  

 

2. Utekontroller av feiing: Kontroll av feiing mens feiingen utføres (Har feieren 

god dialog med kundene? Feies det fagmessig? Har feieren med 

røykrørskost? Feies røykrøret? Fjernes sot fra feieluken etter feiing? Legges 

stigen ned etter bruk? Bruker feieren riktig verneutstyr? Er feieren «ren nok» 

når han går inn i boligen?  

 

3. Utekontroller av tilsyn: Kontroll av tilsyn mens tilsynet utføres (Har feieren god 

dialog med kunden? Oppdages monteringsfeil? Er gjennomføring 

tilfredsstillende tettet? Sjekkes det og informeres det om røykvarslere i alle 

etasjer? Sjekkes slokkeutstyr og at dette er kontrollert? Sjekkes 

rømningsveiene osv.? Er feieren «ren nok» når han går inn i boligen? 

 

4. Arkivkontroller: Kontroll av faktiske rapporter (se vedlegg 1). Er det riktig 

dato? Er avvikene på rapporten registrert i systemet? Er gamle avvik 

registrert i systemet fulgt opp? Finnes rapporten i det hele tatt? Er rapporten 

signert av eier og feier? Er det notert ned avvik som burde utløse videre 

saksgang? 

 

5. Etterkontroll feiing: kort tid etter at feiing er utført (kontroll av at feiing er 

utført, at sot er fjernet, intervjue eier om feierens oppførsel og om han fikk sot 
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med inn i boligen). 

 

6. Etterkontroll tilsyn: kort tid etter at tilsyn er utført (er alle feil oppdaget og 

rapportert, intervjue eier om feierens oppførsel og service, er varslingsutstyr, 

slokkeutstyr og rømningsveier kontrollert, veiledet feieren huseier i 

brannsikkerhet osv). 

 

7. Undersøkelser etter feiing ved å ringe opp eier og spørre om og hvordan 

tjenesten ble utført (har feieren vært der, ble både pipe og røykrør feiet, 

oppførte feieren seg ordentlig, ble sot tatt ut, er du fornøyd med tjenesten) 

 

8. Undersøkelser etter tilsyn ved å ringe opp eier og spørre om og hvordan 

tjenesten ble utført (har feieren vært der, ble alle ildsteder kontrollert er 

varslingsutstyr, slokkeutstyr og rømningsveier kontrollert, veiledet feieren 

huseier i brannsikkerhet, er du fornøyd med tjenesten osv) 
Ved tilsyn kontrolleres først og fremst skorstein og ildsted. Samtidig kontrolleres det at 

boligen har forskriftsmessig brannvarsling (røykvarslere), slokkeutstyr og rømningsveier. Det 

er gitt anledning til å dekke også denne delen av tilsynet over feieavgiften, da tidsforbruket 

til kontroll av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier er lite og den forebyggende 

gevinsten meget stor.  

 

Manglende tilsynsrapporter ved arkivkontroll 

Høsten 2018 fikk en av de ansatte på feieenheten et års permisjon. ABBV valgte å lyse ut 

et vikariat uten krav til feiebakgrunn (fagbrev). Vikaren ble satt til kontroll av oversendte 

rapporter (pkt. 1). Den fast ansatte i feieenheten med feiebakgrunn valgte å ta vikaren med 

på arkivkontroll (pkt. 4) hos de to feieleverandørene.  

 

Ved kontroll av feiearkiv hos Feie- og tilsynstjenester AS 31.05.18 oppdaget de at det 

manglet tilsynsrapporter selv om det var registret at tilsynet var utført. Feieleverandør 

forklarte da at de registrerte tilsyn hvor eieren ikke ønsket tilsyn som gjennomført tilsyn og 

at dette var avtalt med en tidligere ansatt i ABBVs feieseksjon.  

 

ABBVs tidligere ansatte har forklart at bakgrunnen for at han godtok en slik registering var 

at: 

 Det manglet en registreringsmulighet for «eier ønsker ikke tilsyn» i KomTek.  

 Vår tidligere ansatte regnet med at det ville dreie seg om et meget lite antall. 
Feieenheten har etter dette intensivert sine arkivkontroller hos feieleverandørene. 

Kontrollene viste raskt at omfanget av feilregistrering var langt større hos Feie- og 

tilsynstjenester AS som er leverandør i Asker enn hos Feieren AS som er leverandør i 

Bærum. Feieren AS har beskrevet denne praksisen i sitt tilbud fra 2016 (anbudsperiode to 

for ny leverandør) uten at ABBV bemerket dette. 

Det ser ut som praksisen har eskalert hos Feie- og tilsynstjenester AS under 

kontraktsperioden, da omfanget i de kontrollerte tilsynene var vesentlig mindre i 2016 enn i 

2018. Hovedmengden av kontroller etter at feilregistreringen ble oppdaget er derfor utført 

hos Feie- og tilsynstjenester AS.  

 

Praksisen ble avsluttet da ABBV påpekte feilregistreringen. Dette har ført til at antallet som 

ikke ønsket tilsyn i Asker har sunket betraktelig.   

 

Under er sammendrag av resultatene av arkivkontrollene presentert i tabellform. 
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Arkivkontroll – Asker 

 

*Enhetspris for tilsyn (380,-) minus enhetspris ikke utført/ingen hjemme (150,-) tilsvarer for mye betalt pr feilføring (230,-
) 
**Kontraktsvolum for hele kontraktsperioden 2016 - 2018 

 

Arkivkontrollene i Asker viser at vi kan dokumentere at leverandør har fått kr 44.620,- for 

mye betalt i 2018. Hvis feilprosenten gjøres gjeldende for hele 2018 har leverandør fått kr 

313.736,- for mye betalt. De tilsvarende tallene for hele kontraktsperioden (2016 – 2018) er 

dokumentert for mye betalt på kr 78.430,- og med lik feilprosent for hvert år for  

kontraktsvolumet vil det være betalt kr 841.731,- for mye.  

 

 

Arkivkontroll – Bærum 

 

*Enhetspris for tilsyn (375,-) minus enhetspris ikke utført/ingen hjemme (267,-) tilsvarer for mye betalt pr feilføring (108,-
) 
**Kontraktsvolum for hele kontraktsperioden 2016 - 2018 

 

Arkivkontrollene i Bærum viser at vi kan dokumentere at leverandør har fått kr 432,- for mye 

betalt. Hvis feilprosenten gjøres gjeldende for hele 2018 har leverandør fått betalt kr 

10.667,- for mye betalt. Ettersom det ikke er funnet avvik i 2016 og 2017 er det vurdert at 

leverandør ikke har fått for mye betalt i disse årene. Det faktum at Feieren AS har beskrevet 

denne instruksen i sitt anbud fra 2016 uten at ABBV bemerket dette gjør det vanskelig å 

kreve store summer tilbake fra Feieren AS. 

 

Innhentet bistand 

Brannsjefen har valgt å anmode Bærum kommune om bistand og råd med å følge opp 

saken da det var Bærum kommune som gjennomførte forvaltningsrevisjonen 2009 og 

anskaffelsesenheten i Bærum som bistod oss med utarbeidelse av anbudsbeskrivelse i 

2016.  

 

ABBV har bedt Bærum kommune om å bistå oss med: 

 råd fra anskaffelsesenheten (vedlegg 2) 

 en forvaltningsrevisjon (vedlegg 3)   

Kontroll 

av 

tilsyn 

utført i 

Kontrollen 

er 

gjennomført 

i 

Antall 

skjema 

kontrollert 

Manglende 

skjema 

For mye 

betalt  

Feilprosent Kontrakts-

volum 

Feiprosent x 

kontraktsvolum 

x 230,-* 

2016 2016 190 15 3.450,- 7,89 % 4000 72.588,- 

2017 2019 336 132 30.360,- 39,28 % 4000 361.376,- 

2018 2018 499 194 44.620,- 38,87 % 4100 313.736,- 

SUM   1025 341 78.430,-   ** 841.731,- 

Kontroll 

av 

tilsyn 

utført i 

Kontrollen 

er 

gjennomført 

i 

Antall 

skjema 

kontrollert 

Manglende 

skjema 

For 

mye 

betalt  

Feilprosent Kontrakts-

volum 

Feiprosent x 

kontraktsvolum 

x 108,-* 

2016 2016 59 0 0 0     
2017 2019 119 0 0 0     
2018 2018 158 4 432,- 2,53 %  8300 10.667,- 

SUM   336 4 432,-   **   
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 en «vurdering av muligheter for tilbakebetaling» fra revisjonen (vedlegg 4) 
Anskaffelsesenheten i Bærum har i e-post datert 13.09.18 skrevet: 

Det er ikke noe enkelt svar på hvordan vi skal håndtere dette (få penger igjen fra 

leverandør). Og da lurer jeg på hva dere ønsker å oppnå? Dette må diskuteres og det 

må legges en strategi for eventuelle forhandlinger med leverandøren for å komme til 

enighet om noe. Jeg tror nok det er lurt med en samtale. 

 

Revisjonen skrev 26.03.19 at de dessverre ikke er rette instans til å vurdere muligheten for 

tilbakebataling og henviser til kommuneadvokaten eller anskaffelsesenheten i Bærum 

kommune   

 

Brannstyrets leder anmodet brannsjefen om å innhente en juridisk vurdering fra KS-Bedrift 

av om saken burde politianmeldes, fordi forvaltningsrevisjonen da burde utsettes.  

 

 I vurderingen fra KS-Bedrift (vedlegg 5) står det blant annet: 

Leverandørene har gjennom feilregistrering fått for mye betalt, og det er spørsmål om 

hvor mye som skal kreves tilbake. Her mener vi at kommunen og ABBV har et 

handlingsrom, jf. at det kan ha vært enkelte uklarheter rundt forståelsen av registrering. 

Det synes ikke urimelig å kreve tilbake minimum deler av beløpet. Leverandørene skal 

ikke få kompensasjon for arbeid som faktisk ikke er gjennomført.  

 

Ut fra denne vurderingen ble de valgt å ikke anmode om å utsette forvaltningsrevisjonen. 

 

Brannsjefen anbefaler at brannstyret pålegger brannsjefen å gjennomføre en forhandling 

med leverandørene med sikte på som et absolutt minimum få refundert for mye utbetalt for 

feilregistrert tilsyn. I Asker forventes det en større del av mulig for mye utbetalt i 2018 basert 

på feilprosent registrert under arkivkontroller.  

 

Øvrige avvik og feil funnet i revisjonsrapporten 

 

1. Feil i leveransen 
Revisjonsrapporten viser til at det er funnet feil i leveransen allerede i 2016. Dette dreier 

seg om feil som er påpekt og rettet opp fortløpende. Dette dreier seg ikke om så alvorlige 

feil at ABBV har vurdert at kontrakten burde vært avsluttet. Som eksempel på en alvorlig feil 

nevnes at treverk er 1 cm for nært ildsted eller at feier etter feiing ikke feier røykrøret. (Når 

feiing utføres uten eier tilstede blir aldri røykrøret feiet eller sot tømt. Det må eier selv gjøre i 

ettertid). Som eksempel på mindre alvorlige feil nevnes at feier ikke tar av seg sotete 

hanske før han ringer på ringeklokken eller at han ikke deler ut brosjyre).   

 

 

2. Feil i kontrakten 

o Revisjonen mener at bestemmelsen om avkortning er for lite konkret. 

Bestemmelsen ble utformet slik etter anbefaling fra anskaffelsesenheten i 

Bærum. 
 

Revisjonen påpeker videre at   

 

o «Feierfirmaene rapporterer og fakturerer langt flere timer til 

inspeksjon, enn angitt i kontrakten».  

Dette skyldes et dårlig estimat på antall pipebranner i kontrakten fra 

ABBVs side.  
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o «Det utføres derimot ikke så mye fresing av beksot som angitt i 

kontrakten».  

Hverken revisjonen eller ABBV har oversikt over hvem huseiere bestiller 

fresing hos eller hvor mye det blir frest da dette er frivillig å bestille. I 

anbudet er det bedt om pris på fresing for å sikre oss at leverandøren ikke 

tilbyr ublu priser.  

 

3. Ikke tilfredsstillende oppfølging av kontrakten 

o ABBV har ikke fulgt hyppighet av arkivkontroller iht. eget 

kvalitetsdokument som antyder at det skal gjennomføres to 

arkivkontroller pr leverandør i året.  

ABBV utførte 3 arkivkontroller i 2016, ingen i 2017 og 9 før revisjonen 

startet sin revisjon i 2018. 

 

o ABBV aksepterte forklaring på at 15% av kontrollskjemaene i Asker 

manglet i 2016.  

Leverandør fant siden flere av de tilsynsrapportene som manglet slik at 

avviket ved arkivkontrollene i 2016 endte på 7,89 %. I 2010 var både 

Feieren AS og Feie- og tilsynstjenester nystartede firmaer. I 

anbudsutlysingen var det særskilt tilrettelagt for nyetablering for å få 

konkurranse i markedet. Feie- og tilsynstjeneste AS hadde 

forskriftsmessig feiekompetanse, men lite erfaring i administrative rutiner. I 

oppstartsfasen lå de langt etter med blant annet arkivering av 

tilsynsrapporter. Arkivet fremstod som rotete med mange feilarkiveringer. 

ABBV burde forstått at dette ville medføre økt behov for arkivkontroller. 

 

o ABBV har valgt feil kontrolltyper og prioritert å følge feierne når de 

har utført arbeidet.  

Revisjonen mener at ABBV burde gjennomføre flere kontrollere hos 

innbyggere en eller flere dager etter at feiing eller tilsyn er utført. ABBV 

har valgt en mer veiledende oppfølging hos de to feie- og 

tilsynsleverandørene.  

 

o Revisjonen påpeker at ABBV ikke har brukt sanksjonsmulighetene, 

men sier også at kontraktens utforming gjør det vanskelig å bruke 

sanksjonsmulighetene.  

Det ble varslet om bruk av sanksjonsmuligheter, når funnene ble oppdaget 

i 2018. Det ble besluttet å avvente til revisjonsrapporten var ferdig for å 

vurdere hva utfallet ble. 

 

o Revisjonen mener feieutdannede feiere ikke er uavhengig nok til å 

kunne gjennomføre alle typer kontroller av feietjenesten.  

Brannsjefen er uenig i det. Det er ingenting som tyder på at dagens 

feieutdannede kontrollør er inhabil eller har for tett faglig nærhet til 

leverandøren. Revisjons-/administrativ kompetanse kan imidlertid være 

nyttig for å følge opp feie- og tilsynsleveranse. 

 

o Revisjonen mener den overordnede kontrollen (fra brannsjefen) med 

kontrollørene (feieenheten), særlig kontrollhyppighet og oppfølging 
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av avvik, har sviktet frem til sommeren 2018.  

På dette punktet er brannsjefen helt enig med revisjonen. 
Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapporten 

Brannsjefen legger med dette frem følgende handlingsplan for oppfølging av feie- og 

tilsynstjenesten: 

 

1. Forhandle med leverandør om tilbakebetaling 

o Forhandle med Feie- og tilsynstjeneste AS om å få tilbakebetalt 

dokumentert for mye utbetalt og så mye som mulig av estimert for mye 

utbetalt i 2018.  
Forhandlingene starter så snart som mulig og skal være avsluttet før sommeren 

2019. 

 

2. Endre bestemmelsen om avkorting i anbud ved utlysning for tjeneste 

fra 01.01.2020 

Endre bestemmelsene om avkortning i anbud som lyses ut i løpet av 

sommeren 2019 med angivelse av omfang av kontroller som skal 

gjennomføres, hva konkret som skal gjennomføres og hvordan avdekte 

avvik vil gi avkortning/heving av kontrakt. Et eksempel på oversikt over 

overtredelse fra leverandører og forslag til kvartalsvis avkortning (vedlegg 

6). 

 

3. Revidere system for kontroll av feie- og tilsynsleveranse 

Revidere kvalitetsdokument for kontroll av feie- og tilsynstjenester med 

tydelige krav til kontrolltype og kontrollhyppighet (vedlegg 7). 

 

4. Revidere rapporteringssystem til brannsjef 

Feieenheten rapporterer om eget arbeid hver måned til brannsjef. Dette 

legges inn som en del av arbeidsrutinene. 

 

5. Legge frem rapport om oppfølging av feie- og tilsynstjenesten for 

brannstyret hvert tertial 

Brannsjefen legger ved egen rapport om kontroll av feie- og 

tilsynsleveranse i hver tertial- /virksomhetsrapport til brannstyret. 
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Vedlegg:  

Vedlegg 1 Kopi av signert tilsynsrapport fra henholdsvis Asker og Bærum.  
Vedlegg 2 Råd fra anskaffelsesenheten – E-postutveksling fra Camilla Brunvoll – Bærum kommune 
Vedlegg 3 Blir pipene feiet? – revisjonsrapport fra revisjone i Bærum kommune 
Vedlegg 4 E-post fra Per-Martin Svendsen, revisjonssjef, Bærum kommune 

Vedlegg 5 Vurdering fra advokatfullmektig i KS-Bedrift v/ Elen Schmedling Gimnæs  
Vedlegg 6 Oversikt over avvik fra leverandører forste kvartal 2019 og forslag til kvartalsvis 

 avkortning  
Vedlegg 7 Revidert kvalitetsdokument for kontroll av feie- og tilsynstjenester med tydelige krav til 

kontrolltype og kontrollhyppighet  
 
 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 



Vedlegg 1

Eksempel på tilsynsrapport Bærum



Eksempel på tilsynsrapport Asker



Vedlegg 2

Hei igjen.

Slik jeg forstår det er det ikke avtalt noe konkret i kontrakten hvordan «ønsker ikke feiing /-tilsyn»
skal håndteres. Jeg forstår det også sånn at det ikke fra deres side i forbindelse med ny kontrakt er
gitt instruksjoner om hvordan dette skal håndteres?

Første spørsmål blir da om leverandøren burde ha skjønt på grunnlag av kontrakten hvordan han
burde håndtere dette. Eller om det var naturlig at han fortsatt å gjøre det han har gjort tidligere.
Jeg tenker jo i utgangspunktet ut i fra hva som foreligger av dokumentasjon til nå at det ikke
nødvendigvis var unaturlig for leverandøren å fortsette som før.

Neste spørsmål blir om leverandøren på grunnlag av kontrakten og andre forhold rundt hvordan
kontrakten blir oppfylt burde ha skjønt at dette ikke var greit, og at det burde vært tatt opp som en
problemstilling, eller om «dere» burde gjort det.

Så kan man stille spørsmålet om hvilken jobb feieren har med tilfellene «ønsker ikke feiing /-tilsyn»?
Er det rimelig at de får betalt for noe av denne jobben?

Det er ikke noe enkelt svar på hvordan vi skal håndtere dette. Og da lurer jeg på hva dere ønsker å
oppnå? Dette må diskuteres og det må legges en strategi for eventuelle forhandlinger med
leverandøren for å komme til enighet om noe.

Jeg tror nok det er lurt med en samtale.

Camilla

Fra: Ole Johan Rygh [mailto:Ole.Johan.Rygh@asker.kommune.no]
Sendt: 17. september 2018 16:07
Til: Camilla Brunvoll
Kopi: Alexander Colle; Anne Hjort; Linda Fredriksen; Terje Albinson
Emne: SV: Feietjenesten - funn

Hei

Supert om du kan hjelpe. Vi redegjør mer i første omgang så tar vi et kort møte hvis behov.

Vedlegget viser retningslinjer for registrering av feiing og tilsyn i databasen (KomTek). Som du vil se
skal feiing og tilsyn skal registres med «Utført», «Ikke utført», «Ingen hjemme» eller «Utenfor rute».
«Ønsker ikke feiing/-tilsyn» er altså ikke nevnt spesielt fordi dette ikke er en mulighet i KomTek.
Feierne (i begge kommuner) har likevel registrert tjenesten som «utført» når kunden ikke har ønsket
tjenesten og dermed fått vesentlig mer betalt pr oppdrag enn om de hadde registrert som korrekt er
«ikke utført». Grunnen til at de har gjort det slik er påstander om en avtale om slik praksis i tidligere
kontraktsperioder. Dette bekreftes delvis av vår tidligere ansatt Tom Erik Galambos. Han har imidlertid
bekreftet at det var forventet (i forståelse med leverandørene) noen få slike tilfeller i året. Vi har
foreløpig ikke funnet dokumentasjon på avtalen.

De siste arkivkontrollene som er utført er det avdekket at ca 30 % i Asker ikke har ønsket tjenesten
(vesentlig mindre andel i Bærum). Vi kontrollerer et større volum av dette nå for å få et bedre grunnlag
for evt krav om tilbakebetaling.

Hilsen
Ole-Johan

mailto:Ole.Johan.Rygh@asker.kommune.no


Vedlegg 2

Fra: Camilla Brunvoll <camilla.brunvoll@baerum.kommune.no>
Sendt: 17. september 2018 10:20
Til: Ole Johan Rygh <Ole.Johan.Rygh@asker.kommune.no>
Kopi: Alexander Colle <Alexander.Colle@asker.kommune.no>; Linda Fredriksen
<Linda.Fredriksen@asker.kommune.no>
Emne: SV: Feietjenesten -funn

Hei.

Ja vi kan jo prøve å hjelpe dere. Jeg synes å huske at vi hadde akkurat dette oppe som et tema, men
jeg husker ikke om vi diskuterte det i forbindelse med konkurransen eller om det var etterpå.

Kan dere redegjøre litt mere for saken? I forhold til hva som egentlig står i kontrakten og hva som
eventuelt er blitt sagt i status/oppfølgningsmøter? Eller er det letter med et kort møte?

Camilla

Fra: Ole Johan Rygh [mailto:Ole.Johan.Rygh@asker.kommune.no]
Sendt: 13. september 2018 10:30
Til: Camilla Brunvoll
Kopi: Alexander Colle; Linda Fredriksen
Emne: Feietjenesten - funn

Hei
Vi har gjennom arkivkontroll hos feierne avdekket at de har registrert tjenester som "utført"
når kunden ikke har ønsket tjenesten. Dette har igjen medført at de har fått penger for en
tjeneste de ikke har utført. Feierne mener at dette er avtalt med oss men kan ikke bevise dette
annet enn muntlige påstander.

Hvordan går vi frem for å kjøre dette videre? Kan dere bistå oss ?

Hilsen
Ole-Johan Rygh, Asker og Bærum brannvesen

mailto:camilla.brunvoll@baerum.kommune.no
mailto:Ole.Johan.Rygh@asker.kommune.no
mailto:Alexander.Colle@asker.kommune.no
mailto:Linda.Fredriksen@asker.kommune.no
mailto:Ole.Johan.Rygh@asker.kommune.no
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Forsidebilde: Asker og Bærum brannvesen IKS  



God kontroll med feiing og tilsyn? Sammendrag 

 

 

SAMMENDRAG  
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om det er forsvarlig 
feiing og tilsyn. 
 
Siden forvaltningsrevisjonen i 2009 har Asker og Bærum brannvesens kontroll blitt vesentlig bedre. 
Det er i dag langt bedre kontroll med feie- og tilsynstjenestene. Det er inngått gode kontrakter, 
som gir innbyggerne det laveste årsgebyret av storkommunene. Den brannforebyggende effektene 
kan synes ivaretatt bl.a. da antall branner er lavt i forhold til andre storkommuner.  
 
Hovedutfordringen er å sikre at rapporterte og betalte tjenester, faktisk er utført slik de skal. 
Kontrollene avdekker klare avvik: Tjenester som er rapportert utført og betalt for, er enten ikke 
utført i det hele tatt eller har dårligere kvalitet enn avtalt. At tilsynene faktisk blir utført er vesentlig 
for brannforebyggingen. Ca halvparten av dødsbrannene skyldes feil ved røykvarslere. Innbyggerne 
har krav på å få utført de tjenestene de har betalt for. 

Hovedfunn 

 Kontrollen er ikke effektivt innrettet for å avdekke omfanget av avvik.  

 Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes. 

 Sanksjonsmulighetene brukes ikke. 

 Sanksjonsmulighetene i kontrakten burde være klarere.  
 
Kontrollen er ikke effektivt innrettet for å avdekke omfanget av avvik 
Revisjonen mener Asker og Bærum brannvesen bør gjøre mer av sin kontroll tett på tjenestene. Av 
de fire kontrolltyper som utføres, viser gjennomgangen at etterkontroll og undersøkelse er de mest 
effektive. Ved etterkontroll sjekkes leverandørenes utførte arbeider på stedet og ved undersøkelse 
ringes det til beboere som gir tilbakemelding. Disse kontrollene har avdekket vesentlige og sikre 
avvik. Utført i tilstrekkelig omfang og kort tid etter at tjenesten er (skal være) utført, kan disse gi 
sikker dokumentasjon på antall og kvalitet for samtlige rapporterte tjenester.  
 
Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes 
Revisjonen mener uavhengighet hos kontrollørene er avgjørende. Først da ny kontrollør uten 
feierutdanning, kom inn i april 2018, ble kontrollene gjennomført med den hyppighet rutinen sier 
og avvik ble fulgt opp og rettet. Kontrollørene kan ikke ha personlig tilknytning som kan påvirke 
kontrollen. Det meste av kontrollen kan etter revisjonens vurdering utføres uten feierutdanning. En 
del av kontrollen bl.a. kvaliteten på feiingen, må utføres av utdannede feiere. Det er et lederansvar 
å legge til rette for at virksomheten systematisk følger opp sine kontrakter. Revisjonen mener den 
overordnete kontrollen har sviktet. Mer kritisk ledelsesoppfølging av kontrollørenes 
kontrollhyppighet og avviksoppfølging, vil bidra til å sikre uavhengig kontroll og bedre Asker og 
Bærum brannvesens kontraktsoppfølging.   
 
Sanksjonsmulighetene brukes ikke 
Med sanksjonsmulighet menes bestemmelsene i kontrakten om avkorting (prisavslag) og heving. 
Asker og Bærum brannvesen har ikke brukt sanksjonsmulighetene, selv om kontrollene allerede 
første året avdekket omfattende avvik. Dette kan medføre at innbyggerne ikke får de tjenestene de 
har betalt for og at Asker og Bærum brannvesen og kommunene ikke ivaretar sitt ansvar etter 
brann- og eksplosjonsvernloven. Manglende oppfølging kan også være brudd på 
anskaffelsesregelverket. Revisjonen mener trekk i utbetaling er et svært effektivt virkemiddel for å 
sikre at leverandører etterlever avtaler og må gjøres når det er grunnlag for det.  



God kontroll med feiing og tilsyn? Sammendrag 

 

 

 
Sanksjonsbestemmelsene i kontrakten bør være klarere  
Å gjøre avkortning i utbetalingene kan være en svært krevende oppgave, fordi dette normalt vil bli 
bestridt av leverandørene. Revisjonen anbefaler derfor at bestemmelsene i kontrakten om 
avkortning gjøres mer konkrete. Tjenestene skal ut i nytt anbud i 2019. Revisjonen mener 
kontrakten med fordel kan få bestemmelser som angir omfang av kontroller som skal 
gjennomføres, hva konkret som skal kontrolleres og hvordan avdekte avvik vil gi avkortning/ 
heving. 

 
Revisjonen mener anbefalingene ikke krever økt ressursbruk på kontroll i Asker og Bærum 
brannvesen. Vi mener det er tilstrekkelig å bruke eksisterende ressurser mer effektivt. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til styret i Asker og Bærum 
brannvesen: 
 

1. Kontrollene må utføres slik at de gir grunnlag for å beregne trekk i utbetalingene. 
 

2. Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes. 
 

3. Det må gjøres tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene i kontrakten brukes. 
 

4. Ny kontrakt bør ha klarere bestemmelser om beregning av trekk i utbetalingene.  
 
 
Av vedlagt høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen fremgår at brannsjefen ønsker å utarbeide 
en handlingsplan for oppfølging av feietjenesten hvor følgende tiltak prioriteres: 

1. Tydelige og målbare krav til brannsjef og leder for feieenheten for oppfølging av 
kontrollarbeidet og bruk av saksjoner 

2. Tydeligere krav i kontrakt om at sanksjoner vil bli iverksatt og klarere bestemmelser om 
beregning av trekk i utbetalingene 

3. Detaljerte kontrollplaner med beskrivelse av kontrolltyper og kontrollhyppighet 
4. Styrking av krav til kontrollørers uavhengighet ved å ikke godkjenne det å sitte i prøvenemd 

som bierverv. 
 
 
 
 
 
 
Forvaltningsrevisjonen er utført av Morten Mjølsnes.



God kontroll med feiing og tilsyn? Innledning 

Bærum kommune 1 Kommunerevisjonen 

 

1. INNLEDNING   
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om det er forsvarlig 
feiing og tilsyn.1  
 
Prosjektskissen angav følgende aktuelle problemstillinger:  

 Er kontraktene formålstjenlig utformet? 

 Blir pipene feiet i samsvar med forskrift og avtale? 

 Blir det ført tilsyn i samsvar med forskrift og avtale? 

 Blir kontraktene fulgt opp på en profesjonell måte? 

 Er organiseringen av arbeidet hensiktsmessig? 

 
Rapporten skulle behandles i Bærum kontrollutvalgets møte 25.03.2019 og skulle omfatte både 
Asker og Bærum. 2 
  
Bakgrunnen for undersøkelsen var en henvendelse fra Asker og Bærum brannvesen IKS (heretter 
kalt ABBV). En vikar hadde avdekket vesentlige feil som hadde pågått uoppdaget over lenger tid. 3  
De ønsket derfor konkrete innspill til forbedring av ny kontrakt og sitt kontrollsystem. 

1.1 Vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er lovkrav, politiske vedtak etc. som inneholder krav eller mål som skal 
oppfylles på området.  

1.1.1 Viktige lover og bestemmelser 

Brann- og eksplosjonsvernloven sier at kommunen skal sørge for etablering av et brannvesen som 
kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte.4 
Brannvesenet skal bl.a. gjennomføre brannforebyggende tilsyn, og sørge for feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg. 5 Kommunen har stor frihet til hvordan de vil organisere tjenesten, men har likevel 
ansvar for at pliktene blir oppfylt.  
 
Forskrift om brannforebygging har nærmere krav til feiing og tilsyn med fyringsanlegg.6 Kommunen 
skal sørge for at fyringsanlegg feies ved behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg.7 Veileder 
til forskriften beskriver nærmere hvordan kravene i forskriften kan oppfylles.8 Selv om oppgavene 
er delegert til brann- og redningsvesenet, skal kommunestyret kontrollere at pliktene blir oppfylt.9 
 

                                                 
1 Kontrollutvalget møte 24.09.2018, sak 055/18 Prosjektskisse for forvaltningsrevisjon - Kontroll med feiing og tilsyn.  
2 Kontrollutvalget møte 24.09.2018, sak 055/18 Prosjektskisse for forvaltningsrevisjon - Kontroll med feiing og tilsyn.  
3 Samtale med ABBV 31.08.2018. 
4 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9 første ledd. 
5 Brann- og eksplosjonsvernloven § 119 første ledd. 
6 FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. 
7 Forskrift om brannforebygging § 17. 
8 Veiledning til forskrift om brannforebygging, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2016, 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-

brannforebygging/  
9 Veiledning til forskrift om brannforebygging, punkt 4. Kommunens forebyggende plikter. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
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1.1.2 Politiske vedtak 

Asker og Bærum kommune etablerte i 1999 et felles brannvesen som fikk delegert oppgaver og 
plikter i regelverket. 10 I forbindelse med sammenslåingen vedtok kommunestyret i Bærum bl.a.: 11 

«Formålet med sammenslutningen er bedre tjenester for innbyggerne til et lavest mulig 
kostnadsnivå og en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Omleggingen må føre til styrking av 
det forebyggende brannarbeidet.» 

 
Vi regner med at Asker kommunestyre fattet et tilsvarende vedtak. 
 
Selskapsavtalen sier at ABBV, skal ivareta kommunens lovpålagte plikter på området bl.a. sørge for 
feiing og tilsyn med fyringsanlegg.12 13  
 
Bærum kommunestyre behandlet en forvaltningsrevisjon av pipefeiingen i 2009. 14 Rapporten 
avdekket bl.a. vesentlige avvik hos leverandøren og svært mangelfull kontroll hos ABBV.  
 
Revisjonen har ikke funnet andre relevante vedtak knyttet til feie- og tilsynstjenestene. 

1.2 Avgrensinger 

For organiseringen ser vi bare på tilsynsdelen, da ABBV fremhever dette som viktigste. 15      

1.3 Metoder i undersøkelsen 

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon. 16 
 
Fakta i rapporten er hentet fra: 

- Kontraktsdokumentene knyttet til de to leverandørene av feie- og tilsynstjenester. 17  
- Samtaler med og eposter fra ansatte i ABBV. 
- Leverandørenes rapporteringer til ABBV og ABBVs oppsummeringer. 18 
- ABBVs rutinebeskrivelse for kontroll av feie- og tilsynstjenestene.19 
- Kontrollrapportene fra ABBV. 20  
- Statistikk fra: Statistisk sentralbyrå, ABBV og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap. 
 
Under hver av problemstillingene presenteres først vurderingskriterier, så relevante fakta og så 
vurdering av fakta opp mot kriteriene.  

                                                 
10 ABBV ble omdannet til et interkommunalt selskap 13.11.2002. 
11 Utskrift av kommunestyrets protokoll for møte 29.10.1997 sak 75/97. 
12 Selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS datert 23. desember 2002, § 3 Formål og ansvarsområde. 
13 Ny selskapsavtale som inkluderer Røyken og Hurum kommuner trer i kraft 01.01.2020. 
14 Kommunestyret 04.02.2009 sak 004/09 Forvaltningsrevisjon: Blir pipene feiet? og Kommunestyret 24.03.2010 sak 
017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiingen. 
15 Samtale med ABBV 31.08.2018. 
16 RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11 
17 Websaksnr. 2015/126718 Anskaffelsesenheten - Feietjenester og oversendt scannet kopi av kontraktene fra ABBV. 
18 Eposter 23.11.2018 fra ABBV med månedsrapporter, oppsummeringer og rapporter fra gjennomførte kontroller. 
19 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene ABBV 22.12.2015, sist revidert: 12.06.2018. 
20 Eposter 23.11.2018 fra ABBV med månedsrapporter, oppsummeringer og rapporter fra gjennomførte kontroller. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2008092258&dokid=10574894&versjon=1&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2008092258&dokid=10542700&versjon=7&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
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2. ER KONTRAKTENE GODT UTFORMET? 
Brann- og eksplosjonsvernloven sier at kommunen skal ha et brannvesen som kan ivareta 
oppgavene på en effektiv og sikker måte. 21  
 
I forbindelse med sammenslåingen vedtok kommunestyret i Bærum bl.a.: 22  

«Formålet med sammenslutningen er bedre tjenester for innbyggerne til et lavest mulig 
kostnadsnivå og en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Omleggingen må føre til styrking 
av det forebyggende brannarbeidet.» 

 
For denne problemstillingen legger vi følgende kriterier til grunn: 

 Kontrakten skal sikre innbyggerne gode tjenester.  

 Kontrakten skal ha et lavest mulig kostnadsnivå. 

2.1 Sikrer kontraktene innbyggerne gode tjenester? 

ABBV gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Asker og 
Bærum kommuner i 2015.23 I valg av tilbud ble kvalitet vektet 40%, og kompetanse og erfaring 20 
%.24 I januar 2016 ble det inngått kontrakter med leverandørene for henholdsvis Asker og Bærum.25 
Tjenestene skal ut i nytt anbud i 2019. 
 
Kontraktene har bestemmelser for å sikre kvaliteten på tjenestene bl.a.:  

- Månedlige møter for å sikre korrekt oppfyllelse av kontrakts intensjoner. 26 
- Leverandørene skal oversende rapport/statistikk 12 ganger i året til ABBV. 27 

Kravspesifikasjonen sier hvilke tjenester det skal rapporteres om antallet for i 
månedsrapportene.28  

- ABBV skal ha rett til å inspisere og kontrollere tjenesten på alle trinn, uansett hvor og når 
den foregår. 29 «Dersom det avdekkes avvik i forhold til utførelsen av tjenesten eller andre 
forhold vil det bli vurdert prosentvis avkortning, i forhold til prosentvis størrelse på avviket, 
av kontraktsbeløpet for perioden». 

 
Kontraktssummen skal avregnes hver tredje måned der vil eventuelle avkortninger i utbetaling som 
følge av gjennomført kontroll komme. 30 Bestemmelser om kontraktsbrudd er omtalt i standard 
kontraktsvilkår som er en del av kontrakten.31 «Oppdragsgiver kan heve Kontrakten dersom 

maksimal konvensjonalbot32 er påløpt eller forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd.»33 

                                                 
21 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9 første ledd. 
22 Bærum kommunestyre 29.10.1997 sak 75/97. Vi regner med at Asker kommunestyre fattet et tilsvarende vedtak. 
23 Websaksnr. 2015/126718 Anskaffelsesenheten - Feietjenester. 
24 Websaksnr. 2015/126718 journalpost 15/187333 Evalueringsskjema. 
25 Revisjonen har fått oversendt scannet kopi fra ABBV. 
26 Kontraktene punkt 6. Møter og rapportering. 
27 Kontraktene punkt 6. Møter og rapportering. 
28 Kravspesifikasjonen, punkt 5.5 Månedsrapport og oppfølging av utført feiing og tilsyn m.m. 
29 Kontraktene punkt 7. Kontroll av tjenesten. 
30 Kontraktene punkt 8. Fakturering. 
31 Kontraktens vedlegg 1 Standard kontraktsvilkår punkt 9 Kontraktsbrudd. 
32 Konvensjonalbot er en bot i form av penger eller annen ytelse som noen påtar seg å betale hvis han ikke oppfyller sine 

forpliktelser etter en inngått avtale. https://snl.no/konvensjonalbot 
33 Kontraktens vedlegg 1 Standard kontraktsvilkår punkt 9.4 Virkningen av mangler. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://snl.no/konvensjonalbot
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«Leverandørs brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger, gjentatte brudd på instrukser 
eller brudd på offentlige lover og regler, svik, forsømmelse eller andre forhold som bryter med 
tillitsforholdet til Oppdragsgiver, eller forsinkelse eller mangler som medfører at Oppdragsgivers 
formål med Kontrakten ikke oppnås, utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. 34  

2.2 Har kontrakten lavest mulig kostnadsnivå? 

I anskaffelsen ble pris vektet 40% i valg av tilbud.35 Leverandørene skulle levere pristilbud på 15 
ulike tjenester i henhold til vedlegg 2 til kontrakten.36 Kontrakten har bestemmelser om 
prisregulering.37 Statistisk sentralbyrå har sammenligningstall for årsgebyr for feiing og tilsyn som 
vist nedenfor. 38 

 

Figur 2-1 Sammenligning årsgebyr for feiing og tilsyn. 

 
 
Asker og Bærum har lavest årsgebyret for feiing og tilsyn av storkommunene, sammen med Oslo.  

2.3 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener kontraktene er godt utformet for å sikre innbyggerne gode tjenester. De angir 
bl.a. omfanget av tjenester som skal leveres og har beskrivelse av kvaliteten. Kontraktene er også 
relativt godt utformet med tanke på kontroll. De har klare krav til rapportering, bestemmelser som 
gir ABBV hjemmel til kontroll «på alle trinn, uansett hvor og når den foregår», til å gjøre 
avkortninger i utbetalingene og bestemmelser om kontraktsbrudd. 
 
Bestemmelsen om avkortning mener revisjonen er for lite konkret. Å gjøre avkortning/ sanksjoner 
kan være en svært krevende oppgave fordi dette normalt vil bli bestridt av leverandørene. 
Kontraktene bør derfor ha klare bestemmelser om dette. Revisjonen mener kontraktene med 
fordel kunne hatt bestemmelser som angav omfanget av kontroller som skulle gjennomføres, hva 
konkret som skulle kontrolleres og hvordan avdekte avvik vil gi avkortning/ heving. Eventuelt 

                                                 
34 Kontraktens vedlegg 1 Standard kontraktsvilkår punkt 9 Vesentlig kontraktsbrudd. 
35 Websaksnr. 2015/126718 journalpost 15/187333 Evalueringsskjema. 
36 Kontraktene punkt 3. Kontraktens innhold og omfang og kontraktens vedlegg 3 Leverandørens tilbud. 
37 Kontraktens vedlegg 1 Standard kontraktsvilkår, punkt 11.2 Regulering av prisen. 
38 Statistisk sentralbyrå, KOSTRA tall, Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall. Ekskl. mva. 2018 (kr) 
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terskelen for avkortninger/ heving kunne også vært definert. Dette kommer vi litt tilbake til i 
kapittel 5.  
 
Anskaffelsesprosessen og kontraktene er godt utformet for å sikre innbyggerne lavest mulig 
kostnadsnivå. Asker og Bærum har lavest årsgebyr for feiing og tilsyn av storkommunene. 39 
 
Pris og kvalitet er gjerne vanskelig å forene. Kvaliteten vil bli belyst i de to neste kapitlene.  
 

                                                 
39 Sammen med Oslo. 
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3. BLIR PIPENE FEIET I SAMSVAR MED KRAVENE? 
I forbindelse med sammenslåingen vedtok kommunestyret i Bærum bl.a.: 40 

«Formålet med sammenslutningen er bedre tjenester for innbyggerne til et lavest mulig 
kostnadsnivå og en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Omleggingen må føre til styrking 
av det forebyggende brannarbeidet.» 

 
Formålet med Brann- og eksplosjonsvernloven er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot 
brann. 41 Brannvesenet skal bl.a. sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 42 Forskrift om 
brannforebygging krever at kommunen skal sørge for feiing ved behov og at den skal utføres på en 
faglig tilfredsstillende måte. 43   
 
ABBV inngikk kontrakt med leverandørene. I kontraktene er kravet til feiing satt til en gang hvert 
fjerde år 44 og at annet behov skal vurderes etter bl.a. fyringsmønster/vaner og brenseltype. 45 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Feiingen skal utføres i henhold til bestemmelsene i kontraktene. 

 Det forebyggende brannarbeidet skal styrkes. 

3.1 Er antall feiinger i samsvar med kontraktene? 

I følge kontraktene med leverandørene for henholdsvis Asker og Bærum,46 skal leverandørene 
levere ferietjenester i henhold til vedlegg 2.47 Her er antall feiinger i fireårsperioden oppgitt. 

 

Tabell 3-1 Antall feiinger som skal utføres i 4 årsperioden 

 Asker Bærum 

Feiing pr. pipeløp, gjennomført ved første gangs besøk 13 370 23 660 
Feiing pr. pipeløp, ikke utført 2 483 4 394 
Feiing pr. pipeløp, gjennomført utenfor rute  2 865 5 070 
Feiing pr. pipeløp, større fyringsanlegg (>100kw) 382 676 
Ekstra feiing pr. pipeløp 20 40 
Timespris - fresing av blanksot pr. pipeløp 10 20 
Inspeksjon av fyringsanlegg etter sotbrann 20 30 
 
ABBV opplyser at tallene i kontraktene ikke var basert på sikre erfaringstall og at de kan ha bommet 
på antallet. 48 

 

                                                 
40 Utskrift av kommunestyrets protokoll for møte 29.10.1997 sak 75/97. Vi regner med at Asker kommunestyre fattet et 

tilsvarende vedtak. 
41 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 1 Formål. 
42 Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver h). 
43 FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging § 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
44 Kontraktens vedlegg 2 Konkurransegrunnlag punkt 1.3 Anskaffelsens omfang. 
45 Kontraktens vedlegg 2 Konkurransegrunnlag, vedlegg 3 Instruks for feiing, pkt. Vurdering av behov. 
46 Oversendt scannet kopi fra ABBV. 
47 Kontraktene punkt 3. Kontraktens innhold og omfang. 
48 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.18. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=Forskrift%20og%20brannforeby
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Månedsrapportene fra feierfirmaene viser at måloppnåelsen på de ulike kategoriene varierer i stor 
grad.49 I løpet av de tre første årene, har feierfirmaene rapportert feid 90 % av pipene i Asker og 80 
% av pipene i Bærum. Rapporterte feide pipeløp er altså noe høyere enn kravene i kontraktene. 
 
Figuren nedenfor sammenligner andel av pipene som blir feiet i landets største kommuner. 50 
 

Figur 3-1 Andel piper feiet (prosent) 2017 

 
 
Bærum har ifølge disse tallene lavest andel feide piper av storkommunene i 2017. 51 Dette tyder på 
at pipene i Bærum ikke blir feiet hvert fjerde år (25 %), slik kontrakten krever. Asker er innenfor 
kravet. Feierfirmaene rapporterer langt færre timer til fresing av bekksot (blanksot) enn det som er 
angitt i kontraktene.52 Bekksot er hovedårsaken til skorsteinsbranner. Vi får opplyst at fresinger 
faktureres utenom og ikke er innrapportert på samme måte som andre oppdrag 53 

3.1 Kvaliteten på feiingen 

ABBV s kontroller påpeker en del avvik i gjennomføringen av feiingen. 54  Feierne har  ikke alltid med 
seg røykrørskost under feiingen, sjekker ikke alltid røykrør eller ildsted eller feier før de ringer på 
hos beboer. Omfanget av feilene er vanskelig å beregne utfra rapportene. Kontrollene kommer vi 
tilbake til i kapittel 5. 
 
Pipene feies for å unngå skorsteinsbrann.55 Statistikk fra brannvesenet viser at antall 
skorsteinsbranner steg i to kommunene fra 2001 til 2010 og gikk så ned til et lavere nivå etterpå.56  
 
Feierfirmaene i Asker og Bærum rapporterer og fakturerer langt flere timer til inspeksjon etter 
skorsteinsbrann, enn angitt i kontraktene.57 Figuren nedenfor sammenligner antall 
skorsteinsbranner per 1000 innbyggere i 2017, i landets største kommuner. 58  

                                                 
49 Eposter 23.11.2018 fra ABBV med månedsrapporter, oppsummeringer og rapporter fra gjennomførte kontroller. 
50 Statistisk sentralbyrå, KOSTRA tall, Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall. 
51 Uten Stavanger og Oslo p.g.a. av manglende rapportering derifra. 
52 I Asker er kravet 10 timer til fresing av blanksot i løpet av 4 år, mens det etter tre år bare er registrert to timer. I Bærum er 

kravet 20 timer til fresing av blanksot i løpet av 4 år, mens det etter tre år bare er registrert en time. 
53 Epost 14.02.2019 fra ABBV. 
54 Eposter 23.11.2018 fra ABBV med kopier av de gjennomførte kontrollene. 
55 https://jotul.com/2071/hva-gjor-feiern 
56 ABBV statistikk: https://www.abbv.no/om-abbv-2/statistikk/ 

https://jotul.com/2071/hva-gjor-feiern
https://www.abbv.no/om-abbv-2/statistikk/
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Figur 3-2 Sammenligning av skorsteinsbranner i 2017 

 
 
Figuren viser at Asker har relativt mange skorsteinsbranner, mens Bærum har litt mer enn snittet av 
storkommunene.  
 
Brannstatistikk 2016 viser at av de 8 851 brannutrykningene i 2016, utgjorde utrykning til 
skorsteinsbrann omtrent 13%. 59 Annen statistikk viser at bekksot (som gir skorsteinsbrann) bare 
var årsak til 0,2 % av bygningsbrannene.60 Skorsteinsbrann fører altså sjelden til bygningsbranner. 61 

3.2 Revisjonens vurdering 

Feiingen synes delvis å bli utført i det antall bestemmelsene i kontraktene sier. I følge 
rapporteringene fra feierfirmaene blir antall feide piper nådd i begge kommunene. Det utføres 
derimot ikke så mye fresing av bekksot som angitt i kontrakten og antall pipebranner (som kan bli 
resultat av bekksot) er relativt høyt. 
 
Det forebyggende brannarbeidet ved feiing synes ikke å være styrket. Sammenligningstall fra andre 
storkommuner viser at Asker og Bærum har relativt lav andel piper som blir feiet og relativt mange 
pipebranner. Avvikene som ABBVs kontroller avdekker, viser at kvaliteten på feiingen ikke alltid er i 
tråd med kravene.

                                                                                                                                                       
57 I Asker er kravet 20 timer til inspeksjon i løpet av 4 år, mens det etter tre år er registrert 47 timer. I Bærum er kravet 30 

timer til inspeksjon i løpet av 4 år, mens det etter tre år er registrert 52 timer. 
58 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/ 
59 Brannstatistikk 2016, Tall fra rapporteringsløsningen (BRIS) fra brann- og redningsvesenet til DSB. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 2017, side 4. 
60 Statistikkbank med data fra frem til 2015, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Antall bygningsbranner etter 

årsak i Norge i 2015. Kun 7 av 2 717 bygningsbranner ble startet av skorsteinsbrann. 
61 Veiledning til forskrift om brannforebygging, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. januar 2016, § 17 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/statistikk/2016-tall/bris-tall_2016.pdf
http://stat.dsb.no/Database/DSB/1_Brann/4_Arsaker/2_Fom2009/2_Fom2009.asp
https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/
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4. BLIR DET FØRT TILSYN I SAMSVAR MED KRAVENE? 
I forbindelse med sammenslåingen vedtok kommunestyret i Bærum bl.a.: 62 

«Omleggingen må føre til styrking av det forebyggende brannarbeidet.» 
 
Formålet med brann- og eksplosjonsvernloven er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot 
brann. 63 Brannvesenet skal bl.a. gjennomføre brannforebyggende tilsyn. 64 
 
Forskrift om brannforebygging gir kommunen ansvar for å sørge for at det ved behov blir ført tilsyn 
med fyringsanlegg. 65  
 
ABBVs kontrakt med leverandørene beskriver omfanget av tilsyn66 og måten tilsyn skal 
gjennomføres på67.  
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Tilsyn skal utføres i samsvar med bestemmelsene i kontrakten. 

 Det forebyggende brannarbeidet skal styrkes. 

4.1 Er antall tilsyn i samsvar med kontrakten? 

ABBV gjennomførte anbudskonkurranse for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 2015.68 I valg av 
tilbud ble kvalitet vektet 40 %, og kompetanse og erfaring 20 %.69  
 
I følge kontraktene med leverandørene for henholdsvis Asker og Bærum,70 skal leverandørene 
levere tilsynstjenester i henhold til vedlegg 2.71 Her er antall tilsyn i fireårsperioden oppgitt. 
 

Tabell 4-1 Antall tilsyn som skal utføres i 4 årsperioden 

 Asker Bærum 

Tilsyn av fyringsanlegg pr. boenhet, gjennomført ved første gangs besøk 11 200 24 360 
Tilsyn av fyringsanlegg pr. boenhet, ikke utført 2 080 4 524 
Tilsyn av fyringsanlegg pr. boenhet, gjennomført utenfor rute 2 400 5 220 
Tilsyn av større fyringsanlegg (>100kw) pr. bygg 320 696 
Ekstra tilsyn av fyringsanlegg 20 40 
Ekstra tilsyn av større fyringsanlegg 2 4 
Inspeksjon av fyringsanlegg etter sotbrann u/videokamera 15 20 
Inspeksjon av fyringsanlegg etter sotbrann m/videokamera 5 10 

ABBV opplyser som nevnt at tallene i kontraktene ikke var basert på sikre erfaringstall og at de kan 
ha bommet på antallet. 72 Månedsrapportene viser at i løpet av de tre første årene er feierfirmaene 

                                                 
62 Utskrift av kommunestyrets protokoll for møte 29.10.1997 sak 75/97. Vi regner med at Asker kommunestyre fattet et 

tilsvarende vedtak. 
63 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 1 Formål. 
64 Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver b). 
65 FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. § 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
66 Kontraktens vedlegg 1 Kravspesifikasjon punkt 3 og vedlegg 2 Konkurransegrunnlag punkt 1.3 Anskaffelsens omfang. 
67 Kontraktens vedlegg 1: Kravspesifikasjon, vedlegg 4 Instruks for tilsyn med fyringsanlegg. 
68 Websaksnr. 2015/126718 Anskaffelsesenheten - Feietjenester. 
69 Websaksnr. 2015/126718 journalpost 15/187333 Evalueringsskjema. 
70 Oversendt scannet kopi fra ABBV. 
71 Kontraktene punkt 3. Kontraktens innhold og omfang. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=Forskrift%20og%20brannforeby
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i rute. Unntaket er tilsyn av større fyringsanlegg som er vesentlig lavere. ABBV opplyser at det har 
blitt færre slike anlegg etter som oljefyringsanleggene erstattes med annen oppvarming.  
 
Brann- og eksplosjonsvernloven omtaler særskilte brannobjekter. 73  ABBV fører selv tilsyn med 
disse.74 Dette kommer vi tilbake til i kapittel 6.  

4.2 Kvaliteten på tilsynene 

ABBVs kontroller har avdekket avvik i tilsynstjenestene. ABBV har noen ganger sett at 

leverandørene får for dårlig tid. 75 Rapportene viser at brannfarlige forhold ikke alltid blir avdekket 

eller påpekt, at det ikke alltid informeres godt nok til huseier/beboer, at alle rom ikke blir sjekket, 

eller at det ikke  deles ut brosjyre. 76 Kontrollene kommer vi tilbake til i kapittel 5.  

Tilsynene skal forebygge branner i hus. Figuren nedenfor viser antall bygningsbranner per 1000 
innbyggere i 2017 sammenlignet med  andre storkommuner.77  

 

Figur 4-1 Sammenligning av antall bygningsbranner  

 
 
Figuren viser at både Asker og Bærum hadde relativt få bygningsbranner i 2017. Figuren på neste 
side viser utviklingen i antall branner per 1000 innbyggere for årene 2009 til 2015. 78  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                       
72 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
73 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 Særskilte brannobjekter. 
74 Epost 07.01.2018 fra ABBV. 
75 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.18. 
76 Eposter 23.11.2018 fra ABBV med kopier av de gjennomførte kontrollene. 
77 https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/ 
78 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statistikkbank med data fra frem til 2015 

http://stat.dsb.no//Database/DSB/databasetree.asp. Tallene for 2016 og 2017 er antakelig registrert på en annen måte, da de 

er vesentlig høyere for alle kommunene. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/
http://stat.dsb.no/Database/DSB/databasetree.asp
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Figur 4-2 Utvikling branner per 1000 innbyggere 

 
 
Antallet branner har gått ned i nesten alle storkommunene79, men nedgangen er prosentvis større i 
Asker og Bærum enn i de øvrige kommunene. 

4.3 Revisjonens vurdering 

Omfanget av tilsyn synes å bli utført i samsvar til bestemmelsene i kontrakten. Antallet 
innrapporterte tilsyn er i samsvar med kontraktene. I anbudskonkurranse for feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg i 2015 valgte ABBV å vekte kvalitet 40 %, og kompetanse og erfaring 20 %. Dette er 
relativt høy vekting av kvalitet og kompetanse. Avvikene som ABBVs kontroller avdekker viser 
likevel at kvaliteten ikke alltid er i tråd med kravene. 
 
Det forebyggende brannarbeidet ved tilsyn kan synes å være styrket. Antall branner er lavt i forhold 
til andre storkommuner og antallet synker raskere enn i de andre storkommunene. Det kan likevel 
være andre årsaker til at antall branner er lavere enn det forebyggende arbeidet. 
 

                                                 
79 Storkommunene: Fredrikstad, Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
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5. FØLGER ABBV KONTRAKTENE GODT OPP? 
Forskrift om brannforebygging sier at kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge mangler ved det forebyggende arbeidet. 80 
 
Selskapsavtalen sier at ABBV skal ivareta kommunens lovpålagte plikter på området.81  
 
ABBV inngikk januar 2016 kontrakt med to leverandørene av feie- og tilsynstjenester for 
henholdsvis Asker og Bærum.82 Leverandøren skal oversende rapport/statistikk 12 ganger i året til 
ABBV. 83 Kontraktene sier at ABBV vil kontrollere at arbeidene blir utført etter de retningslinjer som 
gjelder ca. 1 gang pr. måned. 84 «Dersom det avdekkes avvik i forhold til utførelsen av tjenesten 
eller andre forhold vil det bli vurdert prosentvis avkortning, i forhold til prosentvis størrelse på 
avviket, av kontraktsbeløpet for perioden». 
 
ABBV har utarbeidet en rutinebeskrivelse for kontroll av feie- og tilsynstjenestene.85 Her står det at 
ABBV minimum en gang i måneden skal utføre en av følgende kontroller: Utekontroll, Arkivkontroll, 
Etterkontroll eller Undersøkelse. 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 ABBV skal kontrollere oversendte rapporter. 

 ABBV skal gjennomføre effektive utekontroller. 

 ABBV skal gjennomføre effektive arkivkontroller. 

 ABBV skal gjennomføre effektive etterkontroller 

 ABBV skal gjennomføre effektive undersøkelser. 

 ABBV må bruke sanksjonsmulighetene.  

5.1 Kontrollerer ABBV oversendte rapporter? 

Forvaltningsrevisjonen i 2009 avdekket at ABBV førte svært lite kontroll med det som ble 

rapportert fra leverandøren. 86 ABBV lager i dag «Avregning» og «Totaloversikt» basert på 

månedsrapportene fra feieren. Revisjonen har sjekket ABBVs sammenstillinger mot 

månedsrapportene og kan bare finne ubetydelige småfeil. Utbetalingene stemmer med antallet 

angitt i månedsrapportene og gjeldende priser for de ulike tjenestene. ABBV opplyser at de sjekker 

månedsrapportene mot Komtek. 87 Kontrakten angir hvilke tjenester det skal rapporteres om 

antallet for i månedsrapportene.88 Rapportene fra leverandørene har ikke vært i samsvar med 

dette og ABBV har måttet regne om tallene i rapportene.  

                                                 
80 FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging § 20 Evaluering av det forebyggende arbeidet. 
81 Selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS datert 23. desember 2002, § 3 Formål og ansvarsområde. 
82 Revisjonen har fått oversendt scannet kopi fra ABBV. 
83 Kontraktene punkt 6. Møter og rapportering. 
84 Kontraktene punkt 7. Kontroll av tjenesten. 
85 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene ABBV 22.12.2015, sist revidert: 12.06.2018. 
86 Kommunestyret 04.02.2009 sak 004/09 Forvaltningsrevisjon: Blir pipene feiet? og Kommunestyret 24.03.2010 sak 
017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiingen. 
87 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.18. 
88 Kontraktene punkt 6. Møter og rapportering og kravspesifikasjonen, punkt 5.5 Månedsrapport og oppfølging av utført 
feiing og tilsyn m.m. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2008092258&dokid=10574894&versjon=1&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2008092258&dokid=10542700&versjon=7&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
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5.2 Er utekontrollene effektive? 

Leverandørene registrer inn data i et dataregister89 som ABBV har tilgang til. Forvaltningsrevisjonen 

i 2009 avdekket at hva leverandøren rapporterte, ikke stemte med faktisk utførelse. 90  

Rutinen sier utekontroll skal gjennomføres ved at ABBVs representant skriver ut liste med adresser 
leverandøren skal på den dagen. 91 Representanten blir så med leverandøren rundt til adressene og 
observerer og veileder ved behov. Mulige sjekkpunkter kan være: Fremtoning – serviceinnstilling – 
HMS (renslighet, maske, fare m.m.). I kontrakten er det ingen bestemmelser om at ABBV skal drive 
opplæring eller veiledning. I anbudskonkurransen i 2015, ble kompetanse og erfaring hos 
leverandørene vektet 20 % ved valg av tilbud.92 Leverandørens faglige kompetanse og erfaring hos 
de ansatte ble ansett som avgjørende for tildelingen.  
 
ABBV har oversendt kopi av rapportene fra de gjennomførte kontrollene.93 Fra 2016 til 2018 er det 
gjennomført 11 utekontroller.94 ABBV opplyser at utekontrollene avdekker avvik, men mest HMS 
avvik f.eks. manglende bruk av verneutstyr. 95 Revisjonen ser at rapportene fra utekontrollene 
fokuserer på veiledning. Det avdekkes likevel en del avvik i utføringen, særlig i tilsynsarbeidet.  

5.3 Er arkivkontrollene effektive? 

Rutinebeskrivelsen sier at arkivkontroll skal gjennomføres ved at ABBV skriver ut en liste med 
utførte jobber på 30 adresser fra registeret (Komtek). 96 Listen tas med til Leverandørens papirarkiv 
og adressene kontrolleres mot kopi av rapporter som feierne har levert kundene. 
Rutinebeskrivelsen sier at over 14 % avvik i arkivkontroll kan utløse kontraktsbrudd. 97 
 
Alle tilsynsskjema skal signeres av eier/ beboer. 98 ABBV tok som nevnt kontakt fordi de ved 
arkivkontroll i mai 2018 hadde avdekket at feierfirmaet i Asker hadde registrert (og fått betalt for) 
tilsyn der tilsynsskjema manglet i papirarkivet.99 ABBV intensiverte kontrollen etter dette. 
Leverandøren opplyste at når eier/ beboer ikke ønsker tilsyn, registrerte de det som oppdrag 
utført. 100 Denne praksisen er ikke i samsvar med kontrakten101 og leverandøren fikk varsel om 
mulig avkortning. 102 Praksisen skal nå være korrigert.103  
 
Gjennomgang av rapportene viser at ABBV gjennomførte 3 arkivkontroller i 2016, ingen i 2017 og 

så 9 i 2018. Rapportene viser at allerede i 2016 avdekket kontrollene at 15 % av skjemaene i Asker 

manglet.104 I Bærum manglet ingen. ABBV hadde fått muntlige forklaringer på hvorfor skjemaene 

                                                 
89 Komtek http://komtek.no/om-oss/ 
90 Kommunestyret 04.02.2009 sak 004/09 Forvaltningsrevisjon: Blir pipene feiet? og Kommunestyret 24.03.2010 sak 
017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiingen. 
91 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene ABBV 22.12.2015, sist revidert: 12.06.2018. 
92 Websaksnr. 2015/126718 journalpost 15/187333 Evalueringsskjema. 
93 Eposter 23.11.2018 fra ABBV med kopier av de gjennomførte kontrollene. 
94 I 2016 fire utekontroller, i 2017 tre og i 2018 fire. 
95 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
96 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene. 
97 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene. 
98 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
99 Telefon fra ABBV 28.08.2018.  
100 Samtale med ansatte i ABBV 31.08.2018. 
101 Vedlegg 4 Instruks for tilsyn 
102 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
103 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
104 Det ble kontrollert 190 tilsyn i Asker og 29 av disse manglet signert tilsynsskjema. 

http://komtek.no/om-oss/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2008092258&dokid=10542700&versjon=7&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
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manglet og ikke grepet fatt i det. 105 For alle tre årene samlet, viser rapportene at 35 % av 

skjemaene i Asker manglet og 8 % i Bærum.106 Avdekte avvik har altså økt i omfang over tid. 

Alle arkivkontrollene avdekket dessuten at opplysningene i tilsynsskjema ikke alltid stemte overens 
med opplysningene i registeret. 
 
ABBV sier at kontrollene ikke var systematiske og grundige nok før en ny kontrollør kom i april 

2018.107 De forsøkte ikke å finne årsak til avvikene. De etterlyser nå manglende tilsynsskjema fra 

leverandøren, som selv må finne dem dersom de er feilarkivert. 

5.4 Er etterkontrollene effektive? 

Rutinebeskrivelsen sier at etterkontroll gjennomføres ved å hente ut liste med adresser feieren har 
vært på de siste to ukene. 108 ABBV kontakter et utvalg av huseiere og ber om tillatelse til å 
gjennomføre et nytt tilsyn, for å avdekke om feieren som har vært her tidligere har oppdaget alle 
avvik og utført feiingen.  
 
Oversendte rapporter fra ABBV viser at det kun har vært fire slik kontroller. To var etter 
bekymringsmeldinger og omfattet en bolig hver. En etterkontroll omfattet en tilfeldig utvalgt bolig. 
Alle kontrollene avdekket vesentlige og klare avvik i tilsynene som leverandørene hadde utført. Det 
ble også avdekket avvik ved feiingen. 

5.5 Er undersøkelsene effektive? 

Rutinebeskrivelsen sier at andre undersøkelser kan være tilbakemeldinger fra kunder.109  
Kontrollørene skal ta ut lister for hvilke adresser feieren har vært på og undersøk med brev, tlf., 
questback e.a.. 
 
Det er bare gjort en slik kontroll. Den nye kontrolløren nøyde seg ikke med muntlige forklaringer på 

hvorfor tilsynsskjema manglet og ringte 14 av de som var oppført som ikke ønsket tilsyn. Omtrent 

halvparten benektet at de hadde gitt uttrykk for at de ikke ønsket tilsyn. 110  

Spørreundersøkelser blandt et tilfeldig utvalg beboere kan gi grunnlag for å beregne avvik hos 

samtlige beboere. Funnene i utvalget vil stemme me hele populasjonen. I følge statistisk metode vil 

en ved å ringe til 50 beboere få en feilmargin på 13 %. Det vil si at en kan regne med at 13 % av 

svarene ikke er riktige. Ved å ringe til 100 beboere reduseres feilmarginen til 10 %.  

Feilmarginen vil slå ut begge veier, slik at feilen ved den ene kontrollen går i leverandørenes favør 

og den neste gangen i leverandørenes dissfavør. Den reelle feilmarginen reduseres dermed ved 

gjenntatte undersøkelser. 

I kontrakten kan en avtalefeste hvor mange som skal sjekkes og hvordan resultatet vil gi avkorting 

for alle fakturerte arbeider i perioden. 

                                                 
105 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
106 I Asker ble 689 kontrollert og i Bærum 181. En rapport fra Bærum oppgir ikke antall kontrollerte tilsyn, og vi har ikke 

tatt med denne. 
107 Samtale med ansatte i ABBV 17.12.2018. 
108 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene ABBV 22.12.2015, sist revidert: 12.06.2018. 
109 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene. 
110 Samtale med ansatte i ABBV 31.08.2018 og 17.12.18. 
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5.6 Brukes sanksjonsmulighetene? 

Med sanksjonsmulighet menes bestemmelser i kontrakten om avkorting (prisavslag) og heving. 
Kontraktene sier at kontraktssummen skal avregnes hver tredje måned der eventuelle avkortninger 
i utbetaling som følge av gjennomført kontroll vil komme. 111ABBV opplyser at det ikke er 
gjennomført avkortninger i perioden.112   
 
Rutinebeskrivelsen sier at over 14 % avvik i arkivkontroll kan utløse kontraktsbrudd. 113 
Kontrollrapportene viser at nesten alle arkivkontrollene i Asker avdekket at over 14 % skjemaene 
manglet.114 Kontraktene er ikke hevet i perioden. 
 
Rutinebeskrivelsen sier om oppfølging: «Det er laget et Excel ark som skal enkelt holde oversikt 
over funn, uønskede hendelser av leverandørene. Dette dokumentet kan legges frem på 
månedsmøter for å fremheve at noen feil er gjentagende. Hvis det ikke er forbedringer over tid kan 
dette få sanksjoner i henhold til kontrakt.»  115  
 
Eidsvoll kommune ble dømt i KOFA for å ha foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, ved å unnlate å 
håndheve en leverandørs mislighold av kontrakten.116  

5.7 Revisjonens vurdering 

ABBV følger delvis opp kontraktene på en profesjonell måte. ABBV lager korrekte sammenstillinger 
av oversendte rapporter fra leverandørene. Utbetalingene stemmer med antallet i rapportene og 
gjeldende priser. Problemet er at rapportene ikke alltid stemmer med faktisk utførte tjenester og at 
kvaliteten ikke alltid er som den skal. Dette var hovedproblemene også i 2009. Omfanget av avvik 
er ikke kartlagt eller beregnet. 
 
ABBV gjennomfører fire kontrolltyper som revisjonen mener har svært ulik effektivitet for å 
avdekke avvik i antall eller kvalitet. 
 
Dersom ABBV skal få bedre kontroll, mener revisjonen at mer av kontrollen bør utføres tett på 
aktiviteten som skal kontrolleres. Gjennomgangen viser at de mest effektive kontrollene er 
etterkontroll og undersøkelse. Ved etterkontroll sjekkes leverandørens utførte arbeider på stedet 
og ved undersøkelse bes beboerne om tilbakemelding. Disse kontrollene har avdekket vesentlige 
og sikre avvik. Utført i større omfang og kort tid etter at tjenesten er (skal være) utført, kan disse gi 
sikker dokumentasjonen på antall og kvalitet, slik at de bl.a. gir grunnlag for å beregne trekk i 
utbetaling - avkortning. Vi vil særlig anbefale telefonundersøkelse, da dette er en lite 
ressurskrevende kontroll. Dette bør suppleres med etterkontroll, da flere sider ved tjenesten må 
kontrolleres på stedet, bl.a. kvaliteten på utført feiing. 
 
Revisjonen mener utekontrollene som er rettet inn på veiledning, har høy kostnad og liten verdi. 
Leverandøren vet at han/hun blir observert og vil tilpasse seg dette. Leverandørene skal være 
kvalifisert og det er ingen bestemmelse i kontraktsdokumentene om at ABBV skal veilede ansatte 

                                                 
111 Kontraktene punkt 8. Fakturering. 
112 Epost fra ABBV 19.12.2018. 
113 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene, punkt. Kontroller. 
114 Det ble kontrollert 190 tilsyn i Asker og 29 av disse manglet signert tilsynsskjema. 
115 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene, punkt. Oppfølging. 
116 Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sak 2015/27. 
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hos leverandørene. Revisjonen mener disse kontrollene er lite effektive og bør opphøre. Revisjonen 
tror også at arkivkontroll i stor grad kan erstattes av etterkontroll og undersøkelser. 
 
ABBV må bruke kontraktens sanksjonsmuligheter. Trekk i utbetaling er et svært effektivt 
virkemiddel for å sikre etterlevelse av avtaler og sikre kvaliteten. ABBV har ikke gjennomført 
avkortninger selv om kontrollene allerede i 2016 avdekket avvik som kunne medført 
kontraktsbrudd. Avvikene ble ikke fulgt godt opp før ny kontrollør kom inn i april 2018. At ABBV 
ikke følger opp avvik ved kontraktene kan medføre at innbyggerne ikke får de tjenestene de har 
betalt for og at ABBV og kommunene ikke ivaretar sitt ansvar etter brann- og eksplosjonsvernloven. 
Manglende oppfølging kan også være brudd på anskaffelsesregelverket.  
 
Den interne rutinen er svært uklar i forhold til sanksjoner. Som omtalt i kapittel 2.2 kan det være 
svært krevende å gjøre avkortning/ sanksjoner, fordi dette normalt vil bli bestridt av 
leverandørene. Revisjonen mener dette kan avhjelpes ved å lage klare bestemmelser i kontrakten 
som f.eks. angir omfanget av kontroller som skal gjennomføres, hva konkret som skal kontrolleres 
og hvordan avdekte avvik skal gi avkortning/ heving. 
 
ABBV bør etterleve egen rutine for kontroll. Det skulle vært 35 kontroller i perioden, men bare 27 
er utført.  
 
Etterkontroll og undersøkelse er heller ikke utført på den måten rutinebeskrivelsen sier. Alternativt 
bør rutinen oppdateres. Revisjonen mener særlig rutinen for undersøkelser med fordel kan 
konkretiseres. 
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6. ER ORGANISERINGEN HENSIKTSMESSIG? 
I forbindelse med sammenslåingen vedtok kommunestyret bl.a.: 117  

«Formålet med sammenslutningen er bedre tjenester for innbyggerne til et lavest mulig 
kostnadsnivå og en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Omleggingen må føre til styrking 
av det forebyggende brannarbeidet.» 

 
Brann- og eksplosjonsvernloven sier brannvesenet skal ivareta oppgavene på en effektiv og sikker 
måte. 118 Brannvesenet skal bl.a. gjennomføre brannforebyggende tilsyn og sørge for feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg. 119  
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Lavest mulig kostnadsnivå og en mer effektiv utnyttelse av ressursene.  

 Det forebyggende brannarbeidet skal styrkes. 

6.1 Fakta 

ABBVs kontroll med leverandørene har vært organisert med to feierutdannede kontrollører. 

Kontrollørene er medlemmer av samme forening som leverandørene og har til tider sittet i nemder 

sammen med eierne av firmaene.120 Som omtalt driver kontrollørene også veiledning av de ansatte 

hos leverandørene.121 

På mange fagområder understrekes behovet for uavhengig kontroll. 122 123 124 De som kontrollerer 

skal ikke ha personlig tilknytning som kan påvirke kontrollen. 

Som nevnt kom det inn en ny kontrollør i april 2018 som ikke er utdannet feier. Det var etter dette 
at avvikene ble fulgt opp og lukket. Tilsvarende avvik var avdekket allerede i 2016, men ble ikke 
fulgt opp utover at de ble tatt opp med lederen av firmaet.125 Etter at den nye kontrolløren kom 
inn, økte også kontrollhyppigheten slik at den kom i samsvar med den interne rutinen126. Før den 
nye kontrolløren kom, var bare 17 av ca. 29 kontroller gjennomført og de aller fleste av disse 
kontrollene var utekontroller. Siden mai 2018 er det gjennomført effektive kontroller hver måned 
slik rutinen sier. 
 
Revisjonen kan ikke se at manglende kontroller har blitt påpekt eller bedret over tid. Det er et 
lederansvar å legge til rette for at virksomheten systematisk følger opp sine kontrakter. 
 

                                                 
117 Utskrift av kommunestyrets protokoll for møte 29.10.1997 sak 75/97. Vi regner med at Asker kommunestyre fattet et 

tilsvarende vedtak. 
118 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9 første ledd. 
119 Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver første ledd bokstav b og h.  
120 Telefonsamtale med ABBV 22.01.2019. 
121 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene ABBV 22.12.2015, sist revidert: 12.06.2018. 
122 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 24- 1, 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5 
123 Veiledning til forskrift om risikostyring og internkontroll 

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2009/veiledning-til-forskrift-om-risikostyring-og-internkontroll/ 
124 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 4-1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-

2/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 
125 Epost 14.02.2019 fra ABBV. 
126 Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene ABBV 22.12.2015, sist revidert: 12.06.2018. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2009/veiledning-til-forskrift-om-risikostyring-og-internkontroll/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-2/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-2/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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Kvaliteten på feiingen må kontrolleres av utdannede feiere. Det samme gjelder de deler av tilsynet 

som er direkte knyttet til fyringsanlegget. 127  Tilsynene i Asker og Bærum omfatter også 

besiktigelse/orientering om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier samt orientering om gode 

fyringsvaner. 128 Dette er forhold som kan kontrolleres uten å ha feierutdanning. Arkivkontroller og 

undersøkelser krever heller ingen spesiell fagbakgrunn. Brannvesenet er spesielt opptatt av 

tilsynsdelen ved arbeidet til leverandørene. 129 Ca halvparten av dødsbrannene skyldes feil ved 

røykvarslere.130 

6.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener ABBVs organisering av kontrollen i hovedsak er hensiktsmessig. Revisjonen 
mener likevel at organiseringen kan effektiviseres. Revisjonen mener hovedutfordringen her er 
uavhengighet hos kontrollørene og oppfølging fra ledelsen.  
 
Kontrollørene kan ikke ha personlig tilknytning som kan påvirke kontrollen. At kontrolløren ikke er 
feierutdannet kan bidra til større uavhengighet. Det kan være ugunstig at kontrolløren driver 
veiledning av ansatte hos leverandørene, da dette skaper bindinger som kan hindrer nødvendig 
objektivitet.  
 
Kontroll av kvaliteten på feiingen og tilsyn direkte knyttet til fyringsanlegget, må utføres av 
utdannede feiere. Tilsynene omfatter mye mer bl.a. besiktigelse/orientering om røykvarslere, 
slokkeutstyr og rømningsveier samt orientering om riktig fyring og gode fyringsvaner. Mye av 
kontrollen uføres også med sjekklister og tallberegninger. Slike kontroller fordrer antakelig ikke 
feierutdannelse.  
 
Det er et lederansvar å legge til rette for at virksomheten systematisk følger opp sine kontrakter. 
Revisjonen mener den overordnete kontrollen med kontrollørene, særlig kontrollhyppigheten og 
oppfølgingen av avvik, har sviktet. Bedring her kan bidra til å sikre uavhengig og effektiv kontroll. 
 
 

                                                 
127 FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging § 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  
128 Kontraktens vedlegg 1: Kravspesifikasjon, vedlegg 4 Instruks for tilsyn med fyringsanlegg, punkt Tilsyn omfatter: 
129 Samtale med ansatte i ABBV 31.08.2018 og 17.12.18. 
130 Budstikka 08.01.2019 Vi har vært griseheldige. 
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7. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
Kontraktene med de to leverandørene er formålstjenlig utformet for å sikre innbyggerne gode 
tjenester til lavest mulig kostnadsnivå. Innbyggernes årsgebyr er lavest av storkommunene. De har 
også relativt gode hjemler for kontroll, avkortning og heving. 
 
Feiingen synes delvis å bli utført i det antall bestemmelsene i kontraktene sier, men det 
forebyggende brannarbeidet synes ikke å være styrket. Asker og Bærum har relativt mange 
pipebranner. ABBVs kontroller avdekker at kvaliteten på feiingen ikke alltid er i tråd med kravene. 
 
Tilsynene synes å bli utført i det antall bestemmelsene i kontraktene sier. Det forebyggende 
brannarbeidet kan synes å være styrket. Antall branner er lavt i forhold til andre storkommuner og 
antallet synker raskere enn i de andre storkommunene. ABBVs kontroller avdekker at kvaliteten på 
tilsynene ikke alltid er i tråd med kravene. 
 
ABBV følger delvis opp kontraktene på en profesjonell måte. ABBV lager korrekte sammenstillinger 
av oversendte rapporter fra leverandørene. Utbetalingene stemmer med antallet i rapportene og 
gjeldende priser. ABBV gjennomfører fire kontrolltyper av kvalitet og omfang, som revisjonen 
mener har svært ulik effektivitet for å avdekke avvik. Sanksjonsmulighetene i kontrakten er ikke 
brukt. 
 
ABBVs organisering av kontrollen er i hovedsak hensiktsmessig, men kan forbedres. 
 
Hovedutfordringen er å sikre at rapporterte og betalte tjenester, faktisk er utført slik de skal. 
Kontrollene viser at tjenester som er rapportert utført og betalt for, enten ikke er utført i det hele 
tatt eller med dårligere kvalitet enn avtalt. Omfanget er ikke kartlagt eller beregnet. 
 
Revisjonen mener ABBV bør gjøre mer av sin kontroll tett på tjenestene. Gjennomgangen viser at 
de mest effektive kontrollene er etterkontroll og undersøkelse. Ved etterkontroll sjekkes 
leverandørenes utførte arbeider på stedet og ved undersøkelse ringes det til beboere som gir 
tilbakemelding. Disse kontrollene har avdekket vesentlige og sikre avvik. Utført i tilstrekkelig 
omfang og kort tid etter at tjenesten er (skal være) utført, kan disse gi sikker dokumentasjonen på 
antall og kvalitet for samtlige rapporterte tjenester. 
 
Av de øvrige kontrollene ABBV i dag gjennomfører mener revisjonen at utekontroll er svært lite 
effektivt og bør opphøre, og at arkivkontroll i stor grad kan erstattes av etterkontroll og 
undersøkelser. 
 
Revisjonen mener uavhengighet hos kontrollørene er avgjørende. Først da ny kontrollør kom inn i 
april 2018, og ble kontroller gjennomført med den hyppighet rutinen sier og avvik ble fulgt opp og 
rettet. Kontrollørene kan ikke ha personlig tilknytning som kan påvirke kontrollen. At kontrolløren 
ikke er feierutdannet kan bidra til uavhengighet. En del av kontrollen bl.a. kvaliteten på feiingen, 
må utføres av utdannede feiere.  
 
Det er et lederansvar å legge til rette for at virksomheten systematisk følger opp sine kontrakter. 
Revisjonen mener den overordnete kontrollen har sviktet. Mer kritisk ledelsesoppfølging av 
kontrollørenes kontrollhyppighet og avviksoppfølging vil bedre ABBV kontraktsoppfølging.   
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Trekk i utbetaling er et svært effektivt virkemiddel for å sikre at leverandører etterlever avtaler. 
ABBV har ikke gjennomført avkortninger selv om kontrollene allerede i 2016 avdekket avvik som 
kunne utløst kontraktsbrudd. At ABBV ikke bruker sanksjonsmulighetene kan medføre at 
innbyggerne ikke får de tjenestene de har betalt for og at ABBV og kommunene ikke ivaretar sitt 
ansvar etter Brann- og eksplosjonsvernloven. Manglende oppfølging kan også være brudd på 
anskaffelsesregelverket.  
 
Å gjøre avkortning/ sanksjoner kan være en svært krevende oppgave fordi dette normalt vil bli 
bestridt av leverandørene. Revisjonen anbefaler derfor at bestemmelsene i kontrakten om 
avkortning gjøres mer konkrete. Tjenestene skal ut i nytt anbud i 2019.Revisjonen mener 
kontraktene med fordel kunne hatt bestemmelser som angav omfanget av kontroller som skulle 
gjennomføres, hva konkret som skulle kontrolleres og hvordan avdekte avvik vil gi avkortning/ 
heving.  

7.1 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til styret i Asker og Bærum 
brannvesen: 
 

1. Kontrollene må utføres slik at de gir grunnlag for å beregne trekk i utbetalingene. 
 

2. Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes. 
 

3. Det må gjøres tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene i kontrakten brukes. 
 

4. Ny kontrakt bør ha klarere bestemmelser om beregning av trekk i utbetalingene.  
 
 



God kontroll med feiing og tilsyn? Kilder 

Bærum kommune  Bærum kommunerevisjon 

KILDER 
 
Folkevalgte saker 
Asker og Bærum brannvesen IKS styre 12.02.2014 sak 04/2014 Omorganisering av feiertjenesten. 
Asker og Bærum brannvesen IKS Styrets beretning for 2017. 
Bærum kommunestyre 04.02.2009 sak 004/09 Forvaltningsrevisjon: Blir pipene feiet?  
Bærum kommunestyre 24.03.2010 sak 017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiingen. 
Bærum kommunestyre 29.10.1997 sak 75/97. 
Bærum kontrollutvalg 24.09.2018, sak 055/18 Prosjektskisse for forvaltningsrevisjon - Kontroll med 
feiing og tilsyn.  
 
Lov og forskrift 
LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
LOV-1999-01-15-2 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).  
LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. 
 
Kontaker med Asker og Bærum brannvesen 
Epost 14.02.2019 fra ABBV. 
Epost 07.01.2019 fra ABBV. 
Epost 19.12.2018 fra ABBV. 
Epost 23.11.2018 fra ABBV. 
Samtale 22.01.2019 med ansatte i ABBV. 
Samtale 17.12.2018 med ansatte i ABBV. 
Samtale 31.08.2018 med ansatte i ABBV. 
Samtale 28.08.2018 med ansatte i ABBV.  
 
Kontrakten med leverandørene 
Websaksnr. 2015/126718 Anskaffelsesenheten – Feietjenester.  
Kontraktens vedlegg 1 Standard kontraktsvilkår. 
Kontraktens vedlegg 2 Oppdragsgivers konkurransegrunnlag med alle vedlegg.  
Kontraktens vedlegg 3 Leverandørens tilbud. 
Konkurransegrunnlagets vedlegg 1 Kravspesifikasjon.  
Konkurransegrunnlagets vedlegg 3 Instruks for feiing. 
Konkurransegrunnlagets vedlegg 4 Instruks for tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Andre kilder 
Asker og Bærum brannvesen IKS, statistikk: https://www.abbv.no/om-abbv-2/statistikk/ 
Brannstatistikk 2016, Tall fra rapporteringsløsningen (BRIS) fra brann- og redningsvesenet til DSB. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2017. 
Budstikka 08.01.2019 Vi har vært griseheldige. 
https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/ 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statistikkbank med data fra frem til 2015 
http://stat.dsb.no//Database/DSB/databasetree.asp. 
https://jotul.com/2071/hva-gjor-feiern 
https://www.abbv.no/tilsyn-i-saerskilte-brannobjekter/. 
https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/ 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sak 2015/27. 
Komtek http://komtek.no/om-oss/ 

https://wpstatic.idium.no/www.abbv.no/2018/07/Styrets-årsberetning-med-regnskap-2017.pdf
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2008092258&dokid=10542700&versjon=7&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2010029914&dokid=10863233&versjon=3&variant=P&
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-2?q=lov%20om%20revisjo
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann%20og
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann%20og
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=Forskrift%20og%20brannforeby
https://www.abbv.no/om-abbv-2/statistikk/
https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/
http://stat.dsb.no/Database/DSB/databasetree.asp
https://jotul.com/2071/hva-gjor-feiern
https://www.abbv.no/tilsyn-i-saerskilte-brannobjekter/
https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/brannstatistikk/
http://komtek.no/om-oss/
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RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11 
Rutinebeskrivelse for feierenheten – kontroll av leverandørene, ABBV 22.12.2015, sist revidert: 
12.06.2018. 
Selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS, 23. desember 2002. 
Statistikkbank med data fra frem til 2015, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Antall 
bygningsbranner etter årsak i Norge i 2015. 
Statistisk sentralbyrå, KOSTRA tall, Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall. 
Veiledning til forskrift om brannforebygging, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. 
januar 2016, https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-
forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/  
Veiledning til forskrift om risikostyring og internkontroll 
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2009/veiledning-til-forskrift-om-risikostyring-
og-internkontroll/ 
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https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2009/veiledning-til-forskrift-om-risikostyring-og-internkontroll/
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HØRINGSSVAR FRA ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN 
 
Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv:  033  
Arkivsaksnr.: 19/109     
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport "God kontroll med feiing og tilsyn?" - 

høringsuttalelse - til styremøte 13.02.19 - Orienteringssak 
 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar foreløpig saken til orientering, men venter å få fremlagt saken med forslag 
til handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapporten. 
 
 
Saksutredning: 
Brannsjefen mottok 01.02.2019 vedlagte høringsutkast til forvaltningsrevisjon med 
anmodning om å utarbeide høringssvar utformet med tanke på de folkevalgtes behandling 
innen. 13.02.2019. Fristen er etter anmodning flyttet til 15.02.2019 kl.12:00. 
 
Hovedfunn i rapporten er ihht forvaltningsrevisjonen: 
 
 Kontrollen er ikke effektivt innrettet for å avdekke omfanget av avvik.  
 Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes. 
 Sanksjonsmulighetene brukes ikke. 
 Sanksjonsmulighetene i kontrakten burde være klarere.  

 
Anbefalinger i rapporten  
 

1. Kontrollene må utføres slik at de gir grunnlag for å beregne trekk i utbetalingene. 
2. Uavhengigheten til kontrollørene bør styrkes. 
3. Det må gjøres tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene i kontrakten brukes. 
4. Ny kontrakt bør ha klarere bestemmelser om beregning av trekk i utbetalingene.  

 
Brannsjefens vurderinger  
 
Brannsjefen mener at sakens mest alvorlig side er at leverandør har registrert tilsyn, hvor 
huseier ikke ønsker tilsynet, som utførte tilsyn. Interne undersøkelser har vist at denne 
praksis var muntlig avtalt med en tidligere ansatt i ABBV. Dette avviket oppdaget ABBV i 
april 2018 og økte omfang av dokumentkontroll. I tillegg anmodet ABBV 
kommunerevisjonen i Bærum om bistand. 
 
Bakgrunnen var ihht tidligere ansatt at 
 det er ikke tilrettelagt for elektroning registrering i kommunenes databaser av forsøk 

på å gjennomføre tilsyn hvor huseier ikke ønsker tilsyn  
 forventning om at det ville dreie seg om et svært lite antall  
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Ingen av dagens ansatte var kjent med den muntlige avtalen. Det unnskylder imidlertid ikke 
praksisen og burde vært oppdaget ved fysisk kontroll på et tidligere tidspunkt. 
 
Rapporten viser i tilegg flere alvorlige funn hvor brannsjefen mener at de alvorligste er: 

 Brannsjefen har ikke fulgt opp tilsynsarbeidet godt nok 
 Det har vært svært lite dokumentkontroll av den enkelte feiers tilsynsrapporter  
 Det er ikke utført tilstrekkelig antall kontroller (bare 27 av 35 ihht ABBSs IK-system) 
 Sanksjonsmulighetene er ikke brukt (fordi ABBV vurderte at avvikene de fant ikke 

var alvorlig nok). Det står flere steder i rapporten at sanksjonene i kontrakten er 
vanskelig å bruke, men det er ikke en akseptabel grunn til å ikke bruke dem. 

 
Rapporten inneholder etter brannsjefen vurdering noen unøyaktigheter og feil blant annet: 

 Bruk av statistikk 
o Sammenligning av feiehyppighet uten å vurdere om feiing utføres behovsprøvd 

eller ikke 
o Sammenligning av antall sotbranner et år uten å se de svært store variasjonene 

i antall sotbranner over år og uten å nevne alle de forskjellige parameterne som 
påvirker antall sotbranner. Manglende feiing er ikke den viktigste årsaken til 
sotbrann 

 Merknad om at det ikke er utført fresing av beksot (årsak til sotbrannr)    
Fresing bestilles av eier etter at feieren påpeker beksot og dette rapporteres ikke til 
kommunene. ABBV har i anbudet bedt om at det opplyses om pris på fresing for å 
sikre at det ikke tas for høy pris på fresing.  

 Merknader om at tidligere avvik ikke er fulgt opp  
Avvik følges opp og lukkes av leverandør. Det som ikke er fulgt opp er bruk av 
sanksjoner.  

 Beskrivelse av at det ble veldig mye bedre oppfølging med vikar som ikke er 
feierutdannet 
Det er riktig at det er utført dokumentkontroll av feiernes tilsynsrapporter og flere 
oppringinger av beboere etter feiing etter vikar ble tilsatt. Dette er oppfølging som 
ikke krever feiekompetanse. Samtlige kontroller har imidlertid vært initiert, 
gjennomført og fulgt opp av kontrollører med feierutdanning – også kontrollene som 
er utført av vikar.  

 Det kritiseres at kontrollører veileder leverandør 
Det er vanskelig å sikre god kvalitet uten å veilede om ønskede fokusområder. 

 Det påpekes for nært forhold mellom kontrollør å leverandør 
Brannsjefen kan ikke se at dagens kontrollører er inhabile eller har for nært forhold 
til de de kontrollerer.  

 
Oppfølging  
 
Brannsjefen ønsker å utarbeide en handlingsplan for oppfløging av feietjenesten hvor 
følgende tiltak prioriteres: 

1. Tydelige og målbare krav til brannsjef og leder for feieenheten for oppfølging av 
kontrollarbeidet og bruk av saksjoner 

2. Tydeligere krav i kontrakt om at sanksjoner vil bli iverksatt og klarere bestemmelser 
om beregning av trekk i utbetalingene 

3. Detaljerte kontrollplaner med beskrivelse av kontrolltyper og kontrollhyppighet 
4. Styrking av krav til kontrollørers uavhengighet ved å ikke godkjenne det å sitte i 

prøvenemnd som bierverv. 
 
 
Vedlegg 1:  God kontroll med feiing og tilsyn 
Vedlegg 2: Innspill til revisjonsrapport fra feiieenheten  
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Til:  Anne Hjort  

26. mars 2019 15:34 

 

 

Hei 

  

Viser til din henvendelse ang. vurdering av muligheter for tilbakebetaling ang feiing/tilsyn. 

  

Vi har prøvd å gå inn i saken og har sett på flere forhold som berøres knyttet til de inngåtte avtaler. 

Som jeg antydet i samtale med deg i går anser jeg at saken tar opp flere juridiske forhold som ikke kan 

besvares av revisjonen. 

  

Vi anbefaler at kommuneadvokaten konfereres om mulighetene for å vinne frem med krav om evt. 

tilbakebetaling. Det bør også vurderes om kommunens anskaffelsesenhet som bistod ABBV ved 

kontraktsinngåelsen bør rådføres i saken.  

  

Per-Martin Svendsen 

Revisjonssjef 

Bærum kommune, Revisjonen 

e-post: per-martin.svendsen@baerum.kommune.no 

telefon: 67503820/ 905 72 690 mob 

 

https://post.asker.kommune.no/owa/redir.aspx?C=zm58j3Mv4lMLzVPzxYLHK230VtkceFUrxY6YLzoE8QTPuFc0ErLWCA..&URL=mailto%3aper-martin.svendsen%40baerum.kommune.no
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Vurdering 
 
Sakens faktum forutsettes kjent, og gjengis derfor ikke her. Vår vurdering nedenfor er basert på 
oversendt dokumentasjon. 
 
Registreringspraksis vs. kontrakt 
Spørsmålet gjelder registeringen i KomTek av feiing eller tilsyn når huseier ikke ønsker denne tjenesten. 
Det fire måter leverandøren kan registrere feiing og tilsyn på: «utført», «ikke utført», «ingen hjemme» 
eller (utført) «utenfor rute». Leverandørene av feie- og tilsynstjenester i Asker og Bærum har lagt seg 
på en praksis der tilfeller hvor huseier ikke ønsker tilsyn eller feiing, registreres som «utført». Dette 
utløser høyere pris enn dersom tilfellet ble registrert som «ikke utført». Denne praksisen har trolig 
foregått siden oppstart av kontraktene i 2016. 
 
Etter vår vurdering gir de inngåtte kontraktene ikke grunnlag for en slik registreringspraksis.  
Når huseier nekter feiing eller tilsyn slik at det ikke gjennomføres, er tjenesten i realiteten ikke utført, 
slik man må kunne legge til grunn etter en naturlig språklig forståelse av ordet «utført». Dersom nevnte 
praksis har vært akseptert eller avtalt muntlig med kommunen tidligere, må dette kunne 
dokumenteres bedre av leverandørene. Hvis det har vært en slik muntlig/uformell overenskomst, er 
det uansett grunn til å tro at dette har vært basert på en forventning om at det kun dreide seg om 
noen få tilfeller i året, og ikke så mange tilfeller som arkivkontrollen kan tyde på (i Asker 30 % av 
huseierne).  
 
Leverandøren burde som profesjonell aktør og avtalepart skjønt at det kunne stilles spørsmål ved 
praktiseringen (normal aktsomhet). Tilsyn og feiing som reelt sett ikke er utført (uansett årsak), kan 
ikke registreres som «utført». Tidligere korrespondanse med kommunen kan ha dannet grunnlag for 
uklarheter rundt registreringen, men dette burde vært tatt opp med oppdragsgiver på et tidligere 
tidspunkt. Basert på de opplysningene vi har, vil vi være varsomme med å konkludere med at det 
foreligger bevisst omgåelse av reglene, og på den bakgrunn kontraktsbrudd, men leverandørenes 
praksis kan i alle fall regnes som tvilsom. Den synes ikke å være innenfor kontraktens ordlyd, og den 
gir heller ikke et riktig bilde av realiteten. At registeringene i KomTek gir en korrekt oversikt over hvor 
det faktisk er gjennomført tilsyn og feiing, er et viktig element. Dette berører kommunens overordnede 
ansvar og plikter etter brann- og eksplosjonsvernloven og brannforskriftens § 17 om å forebygge og 
redusere risiko for brannhendelser med fare for liv og helse.  
 
Straffeforfølgning 
En strafferettslig vurdering av saken kan gi en annen bevisvurdering. Dette bør gjøres av noen andre 
enn KS Bedrift. I den sammenheng kunne det kanskje med fordel hentes inn noe mer informasjon om 
omstendighetene rundt tidligere praksis. ABBV kan evt. høre nærmere med Kommuneadvokaten om 
disse spørsmålene. 
 
Internrevisjon 
Hvis det ikke er aktuelt å forfølge saken strafferettslig, så kan vi ikke se noe i veien for at en 
internrevisjon/granskning igangsettes. Dette vil kunne avdekke mer informasjon som kan brukes i 
oppfølgingen av saken, ikke minst avdekke det reelle omfanget av feilregistrering og hvor store beløp 
som er utbetalt til leverandørene som følge av dette.  
 
ABBVs rolle og ansvar 
ABBV har det overordnede rettslige ansvaret for feiing og tilsyn med husstandene eierkommunene, og 
skal føre tilsyn og kontroll med arbeidet som utføres av leverandør. Det er grunn til å tro at ABBV kunne 
oppdaget forholdene som nå er avdekket på et tidligere tidspunkt, ved å ha tettere kontroll og 
oppfølging gjennom tilsyn. Etter vår vurdering fratar dette ikke imidlertid leverandøren det 
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selvstendige ansvaret for feil knyttet til registrering, og evt. å ta opp spørsmålet om registreringspraksis 
på egen hånd med kommunen.  
 
Videre oppfølging av saken 
Leverandørene har gjennom feilregistrering fått for mye betalt, og det er spørsmål om hvor mye som 
skal kreves tilbake. Her mener vi at kommunen og ABBV har et handlingsrom, jf. at det kan ha vært 
enkelte uklarheter rundt forståelsen av registrering. Det synes ikke urimelig å kreve tilbake i alle fall 
deler av beløpet. Leverandørene skal ikke få kompensasjon for arbeid som faktisk ikke er gjennomført.  
 
Videre fremstår det som klart at praksis bør legges om. Når huseier nekter feiing eller tilsyn, så er det 
vår vurdering at dette bør registreres i KomTek som «ikke utført», evt. med tilleggsinformasjon om 
årsaken til den manglende utførelsen, slik at ikke dette legges leverandøren til last. En slik registrering 
samsvarer bedre med de reelle forholdene og instrukser i kravspesifikasjonen, og er heller ikke urimelig 
mht. kompensasjon for den arbeidsmengden slike tilfeller medfører for leverandøren.  
 
Dette er som sagt en overordnet vurdering og ingen uttømmende utredning av spørsmålene saken 
reiser. Det tas høyde for at det her kan være elementer vi ikke kjenner til og som kan få betydning for 
vurderingen av den registreringspraksisen leverandørene har hatt. 
 
Før øvrig kan den foreløpige tilnærmingen som kommuneadvokaten antyder i e-post av 18. september, 
være hensiktsmessig. Det kan legges en strategi for snarlige forhandlinger med leverandør om oppgjør 
knyttet til de feilene som er gjort, og samtidig sørge for registreringspraksisen legges om.  
 
 
 
Oslo, 21.09.18 
 
Elen Schmedling Gimnæs 
Advokatfullmektig 
KS Bedrift Advokattjenester 
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Mål: 
Sikre at leverandørene utfører tjenesten i henhold til kontrakt. Dette sikres blant annet ved å 
gjennomføre jevnlig kontroll av leverandører.  
 
Utførelse: 
Minimum 1 gang i måneden skal ABBV utføre en av følgende kontroller per kommune: 

 Utekontroll (Minimum 2 i året) 

 Arkivkontroll (Minimum 2 i året) 

 Etterkontroll (Minimum 2 i året) 

 Undersøkelser (Minimum 2 i året) 
En kontroll tilsvarer ca. dagsverk 
 
Eventuelle funn (positive/negative) presenteres på månedsmøte med leverandøren slik at 
rutinene i bedriften kan forbedres. 
 
Ved gjentatte og/eller alvorlige feil skal kontraktsbrudd eller avkortning i utbetaling 
vurderes.  
  
Kontroller: 
Utekontroll gjennomføres ved at ABBV skriver ut arbeidsliste fra KomTek. Listen inneholder 
hvilke adresser feierne skal på denne dagen. Ta med lykt, kamera og noteringsblokk. Husk ID. 
Bli med feieren rundt på hans daglige oppgaver, men gjør deg minst mulig synlig for kunden 
og feieren. Du skal observere og veilede ved behov. Ta notater, rapport skrives i etterkant. 
Mulige sjekkpunkter kan være:  
Fremtoning, serviceinnstilling, HMS (renslighet, maske, fare m.m.), avvik, helhetsinntrykk av 
utført arbeid. 
 
Arkivkontroll gjennomføres ved at ABBV skriver ut en tilsynsliste fra KomTek som inneholder 
utførelse, dato og avvik. Utvalget består av minimum 30 adresser, gjerne fra forskjellige 
dager. Listen tas med til leverandørenes papirarkiv. Her kontrolleres KomTek opp mot 
rapporter som feierne har levert kundene. Eventuelle avvik noteres og føres i en rapport 
som leveres leverandøren på månedsmøte. Leverandør må gi ABBV tilbakemelding på funn i 
rapporten innen 5 virkedager. 
Eksempler på avvik kan være: 
Feil antall røykløp, gamle avvik ikke lukket, signatur fra eier mangler, tilsynsskjemaet finnes 
ikke i papirarkivet, avvik er registrert i KomTek, men ikke på tilsynsskjemaet eller motsatt.  
 
Etterkontroll Ta ut arbeidsliste fra Komtek, bank på dører som er registrert med utført 
arbeid. Be huseier/leietaker om tillatelse til å gjennomføre et nytt tilsyn eller sjekk av 
skorstein for å avdekke om feieren som har vært her tidligere, har oppdaget alle avvik og 
utført feiingen. Spør huseiere om hvordan de opplevde besøket fra feieren (ris og ros). Noter 
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eventuelle avvik, sot m.m. Sjekk opp mot KomTek når du er tilbake på kontoret. Rapport 
med funn fra etterkontroll skrives og fremlegges leverandør på månedsmøte. 
 
Undersøkelser gjennomføres ved at ABBV kontakter et utvalg huseiere per telefon eller ved 
besøk.  
Via telefon: Hent ut lister fra KomTek for utførte tilsyn/feiinger. Dato bør ikke være lenger 
tilbake i tid enn maks 1 uke for at huseier skal huske best mulig fra besøket. Bruk mal for hhv 
tilsyn eller feiing i dialog med kunde for å avdekke om leverandøren har utført oppgaver ihht 
instruks. Rapport med funn fra etterkontroll skrives og fremlegges leverandør på 
månedsmøte.  
 
Utdrag fra kommunerevisjonen i Bærum som kan brukes til å beregne riktigheten etter 
telefonundersøkelser. 

Dersom dere tar en ringerunde til 10 personer i uka og summerer opp og avregner per 

mnd., vil feilprosenten være ca. 16 %. Dersom dere summerer opp og avregner hver 

tredje mnd, vil feilprosenten være ca. 8 %. I løpet av hele kontraktsperioden vil 

feilprosenten bli svært liten. Dersom dere vil avregne hver tredje mnd. som i dag, vil 

10 telefoner i uka være stort nok utvalg med akseptabel feilmargin. Resultatet vil være 

representativt for alle de fakturerte oppdragene, slik at dere kan gjøre samme 

prosentvise trekk for de dere ikke har kontrollert.   

 
 
Andre undersøkelser kan være tilbakemeldinger fra kunder gjennom brev, telefon, SMS, 
questback e.a. Ta ut lister fra KomTek med adresser feieren har vært på. Utfør en av 
formene for undersøkelse.  
 
Oppfølging: 
Det er utformet et Excel ark (Oversikt over antall overtredelser fra leverandørene) som 
holder oversikt over funn, avvik og uønskede hendelser av leverandørene. Her graderes 
overtredelser innen kategorier og alvorlighetsgrad. Hvert kvartal gjennomgås overtredelser 
av minimum 2 kontrollører fra ABBV, før eventuelle sanksjoner eller avkortninger utføres på 
kvartalsavregningen med leverandør. Dette dokumentet legges frem på månedsmøter for å 
fremheve at noen feil er gjentagende og for å synliggjøre oppfølging og kontroll fra ABBV.  
Funn tas opp med leder og rapporteres direkte til brannsjefen som har myndigheten til å 
iverksette sanksjoner mot leverandørene. 
 
 
Laget av Feieenheten 
Sist revidert: 26.03.2019 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2018 til 

orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

I 2018 nådde vi for fjerde år på rad vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i 

Asker og Bærum. To personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2018. En mann 

omkom i en singelulykke med motorsykkel og en mann omkom i en singelulykke med bil.   

Prosjektet med å virksomhetsoverføre Røyken brann og redning og Hurum brannvesen til 

Asker og Bærum brannvesen IKS fra 01.01.2020 har vært høyt prioritert i 2018. 

I 2018 oppdaget ABBV feilføringer hos en feierleverandør ved arkivkontroll og anmodet 

forvaltningsrevisjonen i Bærum om en revisjon av feie- og tilsynstjenestene. 

(Revisjonsapporten ble levert 14.02.19.) 

Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene mot å omkomme i brann (Trygg 

Hjemme), har også i 2018 hatt meget stort fokus. 

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 3,6 % i 2018 mot 5,2 % i 2017. 

Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på 5,9 millioner. Mindreforbruket er 

sammensatt men skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader (kr. 2,2 mill.), og økte 

salgsinntekter/refusjoner (kr. 3,3 mill.). Skattekostnaden i 2018 er estimert til 2,4 millioner. 

Det er brukt 12 millioner av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av 

pensjonsinnskuddet i 2018. Premiefondet i KLP ble tilført 5,3 millioner i renter og overskudd 

i løpet av 2018. Det står 9,3 millioner på premiefondet pr. 31.12.2018.   

 

Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i 2018 til 1 million. 

Bokført egenkapital pr. 31.12.2018 beløper seg til 29,7 millioner 
 
 

Vedlegg: Brannsjefens virksomhetsrapport 2018 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foto: ABBV – Bilder fra skogbrann i Lommedalen juli 2018  
 

 
Visjon: 

Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – 
der ingen skal skades eller omkomme i brann! 

 
 

Nasjonale mål: 
 Færre omkomne i brann 
 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
 Styrke håndteringsevnen 
 Mindre tap av materielle verdier 
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BRANNSJEFENS SAMMENDRAG  

 
I 2018 nådde vi for fjerde år på rad vårt viktigste mål 
om at ingen skal omkomme i brann i Asker og Bærum.  
 
To personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 
2018. En mann omkom i en singelulykke med 
motorsykkel og en mann omkom i en sigelulykke med 
bil.   
 
Prosjektet med å virksomhetsoverføre Røyken brann 
og redning og Hurum brannvesen til Asker og Bærum 
brannvesen IKS fra 01.01.2020 har vært høyt prioritert 
i 2018. 
 
I 2018 oppdaget ABBV feilføringer hos en 
feierleverandør ved arkivkontroll og anmodet 
forvaltningsrevisjonen i Bærum om en revisjon av feie- 
og tilsynstjenestene. (Revisjonsrapporten ble levert 
14.02.19.) 
 
Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene 
mot å omkomme i brann (Trygg Hjemme), har også i 
2018 hatt meget stort fokus. 
 
Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 3,6 % i 2018 
mot 5,2 % i 2017. 

 
Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på  
5,9 millioner. ABBV fikk i år et negativt premieavvik på 3,9 millioner som vil bli amortisert i 2019. 
Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader (kr. 2,2 mill.), 
og økte salgsinntekter/refusjoner (kr. 3,3 mill.). Skattekostnaden i 2018 er estimert til 2,4 millioner. 
 
Det er brukt 12 millioner av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet 
i 2018. Premiefondet i KLP ble tilført 5,3 millioner i renter og overskudd i løpet av 2018. Det står 
9,3 millioner på premiefondet pr. 31.12.2018.   
 
Investeringsregnskapet balanserer. Det er i år investert i: 

 Snøscooter til Gjettum brannstasjon 
 3 motorsprøyter 
 1 ny motor til brannbåten etter motorhavari 
 Rådgivningsbistand før innkjøp av lagringshall på Isi 

 
Innkjøp av nytt navigasjonsutstyr til brannbåten, samt lagringshall på Isi overføres til 2019.  

 
Det er overført 0,8 millioner fra driftsregnskapet til oppdekking av kostnader i 
investeringsregnskapet. I henhold til sak vedrørende disponering av mindreforbruket i 2017, skulle  
1 million overføres til investeringer i 2018. Siden vi ikke har fått kjøpt inn navigasjonsutstyr og 
lagringshall på Isi, ble det ikke nødvendig å føre over hele summen på 1 million Det er heller ikke 
dekket opp med budsjetterte midler fra disposisjonsfondet i investeringsregnskapet for 2018.  
 
Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til 1 million. 
Bokført egenkapital pr. 31.12.2018 beløper seg til 29,7 millioner  
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Noen nøkkeltatt fra brannstatistikken: 
 

Utrykninger 2017 2018 Endring i % 
Totalt antall utrykninger inklusiv 
avbrutte utrykninger 

4300 4902 + 14 % 

Unødige brannalarmer inklusiv 
unødig alarm fra vaktselskap* 

1403 1368 + 0,2 % 

Innbruddsalarmer 855 941 + 2,5 % 
Avbrutt 591 690 59,2 % 
% unødige alarm, innbrudd 
og avbrutt av totalt antall 
utrykninger 

66,2 % 61,2 %  

* Økningen skyldes ikke økning fra ABBV sine kunder 
 
Særskilte utfordringer 2018:  

Følgende av periodens særskilte utfordringer har vært prioritert i 2018  
 Prosjekt: Vårt nye brannvesen – omtales under 
 Trygg hjemme – omtales under kapittelet for brannforebyggende avdeling  
 Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater og 

nabobrannvesen – omtales underkapittelet for beredskapsavdelingen  
 Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking) omtales under 

 
Målstyringsdokumenter - Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter 
 

Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport 2019 
Brannsjefens virksomhetsrapport for 2018 samt tertialrapport for 1. og 
2.tertial 2018 er utarbeidet. 
 
 Utarbeidelse av økonomiplan for 2019 – 2022 med budsjett samt 
handlingsplan for 2019 
Økonomiplan 2019 – 2022 med budsjett samt handlingsplan for 2019 er 
utarbeidet og vedtatt.  
 

Vårt nye brannvesen: Prosess og mandat knyttet til iverksettelse av ny organisasjonsform 
for brannvesenet i nye Asker og Bærum  

 
Styringsgruppen og prosjektgruppen arbeider etter overnevnte mandat og hadde prosjektstart  
1. mai 2018. 
 
Organisasjonsprosessen ledes av et prosjektstyre bestående av: 
 
Styringsgruppe 

 Ulf Erik Knudsen, Røyken kommune - leder 
 Linn Tautra Grønseth, Hurum kommune 
 Jan Willy Mundal, Bærum kommune 
 Ragnar Sand Fuglum, Asker kommune 
 Tillitsvalgt Rolf Sigurd Sørensen, Hurum brannvesen 
 Tillitsvalgt Vegard Boberg, Røyken brann og redning 
 Tillitsvalgt Ivar Eriksen, ABBV IKS 
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Det praktiske arbeidet ledes av en prosjektgruppe bestående av: 
 
Prosjektgruppe 

 Sverre Junker, ABBV IKS – prosjektleder 
 Nils Georg Nordskag, konstituert brannsjef Hurum brannvesen 
 Tom Folvik, Røyken konstituert brannsjef brann og redning 
 Anne Hjort, brannsjef Asker og Bærum brannvesen IKS 
 Tillitsvalgt Rolf Sigurd Sørensen, Hurum brannvesen 
 Tillitsvalgt Vegard Boberg, Røyken brann og redning 
 Tillitsvalgt Ivar Eriksen, ABBV IKS 
 Marte Kristoffersen, HR-rådgiver ABBV IKS 

Prosjektgruppen er gitt mandat å nedsette nødvendige arbeidsgrupper som utreder sine spesifikke 
områder for avlevering til prosjektgruppen. 
 
8 faggrupper og 5 arbeidsgrupper er etablert 
Prosjektleder utarbeidet mandater for 8 faggrupper som ble behandlet og godkjent i 
prosjektgruppen. 
 
Faggruppene er innen: 

- Alarm og marked 
- Administrasjon 
- Beredskap 
- Forebyggende (inkludert forebyggende analyse) 
- IKT 
- Informasjon og kommunikasjon 
- Kultur og Identitet 
- ROS (inkludert beredskapsanalyse) 

 
Alle faggruppene har tidsfrist til 1. april 2019 med å levere sine mandatbesvarelser. 
 
Faggruppe beredskap har nedsatt fire arbeidsgrupper og faggruppe kultur og identitet har nedsatt 
en arbeidsgruppe. Nedsettelse av arbeidsgrupper er innfor mandatbeskrivelsen og myndigheten til 
faggruppene. 
 
Alle faggrupper og arbeidsgrupper, med unntak av faggruppe IKT, består av representanter fra de 
tre brannvesen. Årsaken til at faggruppe IKT ikke består av representanter fra de tre brannvesen er 
som følge av at mandatet innebærer å undersøke om «Vårt nye brannvesen» kan inngå avtale om 
IKT-tjenester (datasystem, brukerstøtte, sentralbordtjeneste, innkjøpssamarbeid m.v) fra Asker 
kommune, uten at det må foretas offentlig utlysing. Asker og Bærum brannvesen får levert disse 
tjenestene fra Asker kommune i dag, noe som vi er svært fornøyd med.  
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KPI og «benchmarking»: Utvikling av nøkkeltallsindikatorer (KPI) og sammenligning 

med andre brannvesen: 

 
1. ABBV har sammen med syv andre sammenlignbare brannvesen deltatt i et benchmarking- og 

utviklingsnettverk i regi av KS-Bedrift. Målsettingen med utviklingsnettverket er «at deltakerne i 
løpet av tre år sammen jobber frem gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet 
innenfor brann- og redningstjenestene». Resultatene for den første årets arbeid ble nesten 
fullført i 2018 og ble presentert for brannstyret tidlig i 2019. 
 
Første års sammenligning (2017) er presentert i en egen rapport. Den viser at Asker og 
Bærum kommuner har et kostnadseffektivt heltidsbrannvesen som leverer gode tjenester. 
Brannvesenet rykker ut relativt oftere enn andre brannvesen på grunn av unødige alarmer fra 
de private alarmtjenestene. Det er imidlertid færre branner pr innbygger i Asker og Bærum og 
svært få av dem sprer seg fra startbrannrommet. Det kan skyldes godt brannforebyggende 
arbeid, kort innsatstid, effektiv branninnsats, brannbeviste innbyggere og ikke minst at 
branntilløp varsles tidlig av gode brannalarmanlegg.   
 
 

2. Iverksette tiltak for å nå disse nøkkeltallsindikatorer 
a. Reduksjon av samlet sykefravær til 3,2 % 

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 3,6 % i 2017 mot 5,2 % i 2017. IA-målet om at 
sykefraværet ikke skal ligge over nivået i 2009 som var på 3,2 %, er ikke nådd, men 
brannsjefen er meget fornøyd med den store reduksjonen av sykefraværet. 
 

b. Mindre enn 5 skader på personell (inkl. idrettsskader) og mindre enn 10 skader på 
materiell (inklusiv bilskader) 
Det var 7 personskader i 2018. En skade under fysisk trening medførte fravær.  
Det var 8 skader på materiell i 2018 hvorav 6 mindre skader på biler 
 

c. 3 % prosentvis øknings av de samlede inntektene (ikke bare alarminntekter)  
De samlede inntektene økte med 3,8 %. 
 

 EKSEMPEL PÅ INDIKATOR FRA BENCHMARKINGSPROSJEKTET 
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BRANNFOREBYGGENDE AVDELING 

Foto: ABBV 
 
Mål forebyggende:  
Forebygge sannsynligheten for og redusere konsekvensene av brann. Særlig skal antall 
komfyrbranner/kjøkkenbranner reduseres. Mål for reduksjon: 10% i forhold til 2017 
 
Tiltak: Gjennomføre og tilpasse det brannforebyggende arbeidet i henhold til forskrift om 

brannforebygging. Arbeidet skal skje med bakgrunn i føringer i Stortingsmelding 
nr. 35, Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 og føringene gitt i NOU2012:4 Trygg 
Hjemme  
 

Delmål forebyggende: 
 
3. Kompetanse internt 

Avdelingen skal fokusere på å implementere «Behov – Løsning – Test - metoden» i daglige 
rutiner og arbeidsmetoder for alt det forebyggende arbeidet. (Kunnskapen ble tilegnet i 2017). 
Vi skal etablere systematikk for evaluering av eget arbeid. Kompetanse og ressurser på tvers 
av seksjoner og enheter skal utnyttes bedre. 
 
Arbeidet med å innarbeide rutiner og kultur for forbedringsarbeid er ikke sluttført som planlagt. 
Arbeidet vil derfor fortsette i 2019. 
 
Målet er ikke nådd. 
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4. Befolkningen generelt 
 
De som mottar feie- og tilsynstjenester 
 
Vi skal sikre at feietjenesten blir gjennomført som beskrevet i eksisterende avtaler gjeldende 
fra 1.1.2016 (Asker) og 1.3.2016 (Bærum).  Dette tilsvarer 4000 tilsyn samt feiing av 4740 
pipeløp i Asker og 8547 tilsyn samt feiing av 9298 pipeløp i Bærum. Dette inkluderer også 
behovsprøving. Vi skal fortsette å ha fokus på treffprosent for feietjenester og iverksette tiltak 
for å øke denne. Kartlegging av fritidsboliger skal gjennomføres. Det skal arbeides for å lage 
en best mulig kontrakt for anbud 2020. 
 
I 2018 oppdaget feieenheten i ABBV feilføringer hos en feierleverandør ved en arkivkontroll. 
ABBV anmodet forvaltningsrevisjonen i Bærum om en revisjon av feie- og tilsynstjenestene. 
(Revisjonsrapporten ble levert 14.02.19.) Tallene i tabellen under tar ikke hensyn til 
feilføringene da vi foreløpig ikke har andre tall for 2018. 

 
 Pipeløp (antall) Asker Bærum 
Mål 2018 – feide piper 5178 7000 
Antall feide piper 5781 8839 
+ Antall ikke feide piper (ikke klargjort for 
feiing/ikke hjemme) 283 1042 
= Totalt antall besøkte piper 6064 9881 
Treffprosent (Antall feide piper/Totalt antall 
besøkte piper) 96 % 93,1% 
Måloppnåelse for perioden (Antall besøkte 
piper/Mål 2018 – feide piper) 117,1 % 126,3 % 
Tilsyn (antall) Asker Bærum 
Mål for 2018 – utførte tilsyn 4586 8300 
Antall utførte tilsyn 4578 6501 
+Antall ikke utført - ingen hjemme 348 1145 
= Totalt antall besøkte 4 926 7646 
Treffprosent (Antall utførte tilsyn/Totalt antall 
besøkte) 

97,9 % 82,1 % 

Måloppnåelse for perioden utførte tilsyn 
(Antall besøkte tilsyn/Mål for 2018 – utførte 
tilsyn) 

107,4% 92,1 % 

Registreringer i 2018   
Antall avvik ved fyringsanlegg  172 1342 
Feil ved varslingsutstyr 88 732 
Feil ved slokkeutstyr 615 1357 
Fyringsforbud 3 28 

   
 

Mål-tallene kan være unøyaktige fordi det totale antall fyringsanlegg endres hvert år og fordi de geografiske 
grensene for hvor det skal feies ofte justeres i løpet av året. I løpet av 4 år (en runde) vil dette utjevnes.  

 
Målsettingen for feiing og tilsyn kan avvike på grunn av behovsprøvingen som gjør at noen 
kunder får hyppigere besøk enn hvert fjerde år. Dette kan da føre til en måloppnåelse over 
100 %. 
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Registreringstallene over avvik kan være høyere enn det som er reelt. Dette fordi 
registreringssystemet (KomTek) opererer med «avtalenummer». Dersom alle i et 
boligselskap (sameie eller liknende) har samme avtalenummer og det registres ett avvik på 
en adresse vil avviket registrere seg på alle adressene i boligselskapet. Leverandøren av 
KomTek arbeider med å finne en metode for å ta ut mer nøyaktige tall. 

 
Det arbeides kontinuerlig for å sikre lik opplevelse av tjenesten uavhengig av 
kommunetilhørighet. Det er fortsatt for stor differanse mellom antall avvik i Asker og i 
Bærum. ABBV vil fortsette å arbeide for at leverandørene har like kriterier for å fastslå hva 
som er avvik. 

 
Forskrift om brannforebygging, som trådte i kraft 1.1.2016, legger føringer på at 
fritidsboliger skal motta feietjenester på lik linje med boliger. Vi er representert med en 
person i et regionsamarbeid med nabobrannvesen for å finne en felles løsning for denne 
nye tjenesten i regionen. 

 
 
 Barn og ungdom 

a. Vi skal tilby alle femåringene i barnehagene i Asker og Bærum å delta i vårt 
opplæringstilbud. Et særskilt mål er å få temaet brann som en obligatorisk del av 
læringsplanen.  
 

Femåringsprosjektet 
Kick-off for femåringskullet 2018/2019 med opplevelsesdag på brannstasjonen ble 
gjennomført i uke 38. Nærmere 1.800 femåringer deltok med det nyutviklede nasjonale 
brannvernopplegget for barnehager, der brannbamsen Bjørnis er hovedfigur. 
Avslutningsshow – og «pensjonering» av figurene Eldar og Vanja – ble for femåringskullet 
2017/2018 gjennomført på Kalvøya 23. mai. Nærmere 1.600 femåringer fra over 100 
barnehager deltok. 
 

b. Vi skal tilby alle som går i 4. klasse på barneskoler i Asker og Bærum undervisning i 
forbindelse med Brannvesenets julekalender. Et særskilt mål er å få dette som en del 
av læringsplanen.  
 

Brannvesenets julekalender (utarbeides i samarbeid med Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen) 
I 2018 hadde julekalenderen fortsatt støtte fra Gjensidigestiftelsens «Det store brannløftet». 
Støtten ble blant annet brukt til å produsere en ny undervisningsfilm og et nytt 
undervisningsopplegg. Etter avtale med Gjensidigestiftelsen ble det besluttet å ta en 
symbolsk sum som betaling for salg av kalenderne til andre brannvesen for å kunne strekke 
støtten over enda flere år. 55 brannvesen med nesten 200 kommuner deltok.  
 
I desember var 18.000 personer inne på www.brannvesenetsjulekalender.no med totalt 
446.000 sidevisninger i løpet av måneden. På konkurransene som lå bak de 24 lukene 
mottok vi 55.000 svar fra hele landet (inkl. hovedkonkurranse) 
 
Elever fra fjerdeklasse fra alle barneskolene i Asker og Bærum deltok i kampanjen og 
mottok undervisning, totalt underviste vi 2.300 elever. 
 

c. Vi skal starte opp forebyggende arbeid og relasjonsbygging rettet mot elever i 
ungdomsskolen. Tiltakene skal testes med noen utvalgte skoler.  

o Arbeidet startet opp høsten 2018 med ungdommene på ungdomsskolene i    
Bærum. Gjennomføringen ble innledet med evakueringsøvelse.  
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Nasjonale kampanjer 
Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB har regi eller er 
samarbeidspartner (Komfyrvaktkampanjen (ca 50% av alle boligbranner starter i.f.m. 
matlaging), Brannvernuka, Aksjon boligbrann m.m.). 
 
Nasjonale kampanjer: Deltakelse ABBV: Aktivitet: Hvem: 
Komfyrvaktkampanjen Ja Stander og 

distribusjon av 
brosjyremateriell 

Infoenhet, seksjon 
Trygg hjemme, 
seksjon Tilsyn 

Brannvernuka Ja Åpen dag Asker 
brannstasjon, 5 
åringer på 
brannstasjonen 

Infoenhet, 
Beredskapsavdeling, 
Forebyggende 
avdeling, 
Markedsavdeling 

Røykvarslerdagen Ja  Stander og 
distribusjon av 
brosjyremateriell 
Aktuelt stoff i 
Sosiale medier og 
lokal presse 

Infoenhet, 
Feieenhet, 
Forebyggende 
avdeling, 
Markedsavdeling 

Aksjon boligbrann Ja Hjemmebesøk i 
forhåndsdefinerte 
boligområder i 
bygdene på 
kveldstid med tilbud 
om gratis 
røykvarslerbatterier 
og råd angående 
forebyggende 
brannvern 

Seksjon Trygg 
hjemme 
Seksjon Tilsyn 
Beredskapsavdeling 
Infoenhet, 
Feieenhet, 
Markedsavdeling. 
Infratek (DLE) deltok 
med 5 personer 
 

 
Målt er nådd. 
 
 

5. Byggesak og annen saksbehandling: Vi skal utarbeide og publisere relevant informasjon for 
«våre» bransjer (arkitekter, konsulenter, utbyggere m.fl.) på www.abbv.no.  
Alle saker skal behandles innen to uker. Målet er nådd. 
 
 

6. Utsatte grupper - «Trygg Hjemme»: Systematisere samarbeidet med ressurser for utsatte 
grupper. Vi skal starte oppfølging av alle bekymringsmeldinger innen tre dager etter den er 
mottatt.  
 
Eksisterende samarbeidsavtaler med begge kommuner er fulgt opp også i 2018, blant annet 
ved fire møter med kommunenes koordinatorer 2018, samt samarbeidsmøter med kommunale 
aktører (kommuneoverleger, hjemmesykepleie, psykisk helse og rus) fra begge 
eierkommunene. Ovennevnte samarbeid gir effekt. Effekten synes ved at flere saker er 
lukkede i forhold til innrapporterte saker enn tidligere. Det har også vært gjennomført 32 
informasjonsmøter med samarbeidende kommunale aktører. 
 
Hospitering – andre brannvesen 
Det har også i 2018 vært flere representanter for andre brannvesen på hospitering hos ABBV 
Trygg hjemme. Hensikten med hospiteringene er erfaringsdeling i forhold til forbedring av 
arbeidet med utsatte grupper i egne brannvesen/kommuner. At andre brannvesen ønsker å 
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hospitere hos ABBV viser at vårt Trygg Hjemmearbeid vurderes som godt. Det er meget 
motiverende for oss. 
 
Respondere og følge opp bekymringsmeldinger. 
Meldinger Antall Kommentar 
Antall stengevedtak  0  
Antall tvangsryddinger 0  
Antall nye 
bekymringsmeldinger i 
Asker 

40  

Antall nye 
bekymringsmeldinger i 
Bærum 

85  

Saker avsluttet 
Antall 
bekymringsmeldinger 
avsluttet i Asker 

40  

Antall 
bekymringsmeldinger 
avsluttet i Bærum 

97  

Totalt 
Antall mottatte 
bekymringsmeldinger  

125  

Antall avsluttede 
bekymringsmeldinger 

137 Antallet avsluttede 
bekymringsmeldinger er høyere 
enn antall mottatte. Dette skyldes 
at det ble med et antall meldinger 
fra 2017 til 2018. 

Antall røykvarslere montert 
Asker  11  
Bærum 27  
Totalt 38  

 
Målet er nådd. 
 
 

7. Virksomheter: Vi skal etablere systematikk for prioritering av objekter på bakgrunn av risiko og 
vurdering av riktig tiltak. Antall branner i virksomheter skal reduseres med 10%. 
 

Etablere system for risikokartlegging av de særskilte brannobjektene.  
 
Målet er nådd. 
 
Redusere antall branner i virksomheter med 10 % fra 2017 til 2018.  
 
Basert på innrapporterte hendelser (BRIS) er det: 

o oppgang på 19 % av alle branner i virksomheter 
o nedgang på ca. 7 % i de særskilte brannobjektene 

Målet er ikke nådd. 
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8. Vårt nye brannvesen: Planlegge og tilrettelegge for endringer i forbindelse med «Vårt 
fremtidige brannvesen fra 2020». 

Avdelingen har avgitt nødvendige ressurser til prosjektets arbeidsgrupper som har utført 
arbeid på vegne av prosjektet. Målet er nådd. 

 

BEREDSKAPSAVDELINGEN 

 
Foto: ABBV 
Mål beredskap:  
Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe (forspenningstid) 
innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt 
alarmmelding. 
Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og 
omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte 
industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet. 
 
Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand, på økonomisk sett 
mest gunstig måte. 

 
Vi innfridde ikke målene til forspenningstid. Gjennomsnittlig forspenningstid i tidsrommet fra 07-23 
var 40 sekunder og i tidsrommet fra 23-07 105 sekunder. Vi er fornøyd med å innfri kravet til 
forspenningstid på dagtid, men ikke fornøyde med at vi ikke innfridde målet til forspenningstid på 
natt og vil arbeide for at vi klarer å forbedre oss på dette punktet.  
 
Innsatstiden er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på innsatsstedet 
(forspenningstid + kjøretid). Innsatstiden var i gjennomsnitt 9 minutter og 4 sekunder, basert på 
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våre 66 branninnsatser. Vi overholdt innsatstiden, som er fastsatt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen, til alle typer objekter i 2018. Målet om innsatstid er nådd. 
 
Vi innfridde nullvisjonen, der ingen skal skades eller omkomme i brann. Ingen omkom, eller ble 
alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2018. Dette er fjerde året på rad, uten omkomne i 
branner i Asker og Bærum.  
 
Det var 66 bygningsbranner i 2018 (77 i 2017), hvorav 24 (25 i 2017) i Asker og 42 (52 i 2017) i 
Bærum. De samlede brannskader anslås til ca. 140 millioner for Asker og Bærum i 2018.  
De fleste andre brannene ble slukket raskt og vi bidro til berging av boliger, verdifulle eiendeler og 
materiell. I 2018 anslås det at ABBV reddet verdier for over 500 millioner kroner i branner. 
 
Nedenfor er branner med anslåtte brannskader over 0,5 million kroner listet opp. 
 
Asker Adresse Anslåtte 

brannskader 
Merknader 
 

26/10-18 Alfheim 10 20 millioner  Totalskadd restaurant. Vi reddet verdier 
for anslagsvis 1 millioner kroner.  

23/12-18 Solliveien 74 8 millioner Bygningsbrann. Full fyr i 1000m2. Vi 
reddet verdier for anslagsvis  
6. millioner. 

Bærum 
 

   

20/01-18 Butterudvn.39 1 millioner Brann i bjelkelag på kjøkken. Vi reddet 
verdier for anslagsvis 10. millioner 
kroner. 

06/05-18 Rolfsbuktveien 
19 

 3 millioner Brann i to busser i garasje. To tanker 
med diesel på 17.000 liter til sammen i 
garasjen og seks gassflasker i 
verksted. Vi reddet verdier for 
anslagsvis 500. millioner kroner. 

27/05-18 Åmotkollen 10 millioner Skogbrann i Lommedalen. 17 dekar 
brant opp i meget bratt og ulendt 
terreng.  

2/8-18 Haganjordet 1  7 millioner Brannskadd leilighet. Vi begrenset 
brannen til startbrannleiligheten med 
noe røyksmitte til naboleiligheter.  

31/10-18 Nannasvei 1  7 millioner  Brann og røykskadd enebolig, benyttet 
som institusjon for barn  

 
Med avbrutte utrykninger i 2018 har antall utrykninger økt fra 4.300 i 2017 til 4.902 i 2018. Dette 
var en økning på 14%, sammenlignet med året før. Unødige brannalarmer (1.368 utrykninger) og 
innbruddsalarmer (941 utrykninger) representerte 47,1 % av antall utrykninger. Resterende 
utrykninger var avbrutte utrykninger (690), bistand til politi eller helse (203), trafikkulykker (164 
utrykninger), vannlekkasjer og andre utrykninger.  
 
132 personer ble registrert skadet i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2018. ABBV rykket ut til 164 
trafikkulykker i 2018, mens det var 129 utrykninger til trafikkulykker i 2017. Nedenfor vises oversikt 
over antall trafikkulykker med skadde og omkomne siden 1999.  
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År Antall 
trafikkulykker 

Omkomne Skadde 

1999 226 5 295 
2000 217 8 282 
2001 252 10 352 
2002 271 3 350 
2003 267 3 393 
2004 261 7 392 
2005 211 1 301 
2006 236 0 343 
2007 247 1 390 
2008 242 2 342 
2009 196 5 283 
2010 180 3 242 
2011 186 0 254 
2012 163 0 247 
2013 141 1 184 
2014 140 1 176 
2015 120 1 157 
2016 137 1 185 
2017 129 3 126 

 
 
 
Alarm og utrykningsstatistikk: 

 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Delmål beredskap: 
 

9. Ingen ulykker eller alvorlige nestenulykker 
Vi har hatt 6 bilskader og 7 personskader. De fleste bilskadene har vært små, hvor skadene 
har vært under 10.000,- kroner. Ingen av personskadene var veldig alvorlige. En av dem 
oppsto under fysisk trening, denne medførte fravær, ingen av de andre skadene medførte 
fravær. Ingen av bilskadene oppsto i forbindelse med noen alvorlige ulykker. Vi har hatt en 
alvorlig nestenulykke da et vindu under foliering falt ut av rammen i andre etasje og knuste i 
bakgården på Bekkestua. Målet er ikke nådd. 
 

10. Følge opp pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende bygninger og dokumentasjon. 
Arbeidstilsynet har i 2018 godkjent alle planlagte tiltak for å utbedre  påleggene. Målet er 
nådd. 

 
11. Gjennomføre kjøregårdstrening og opplæring av utrykningssjåfører for å redusere 

risikoen for ulykker og skader 
Mannskaper fra alle brigader har gjennomført re-trening av kjørekode 160. Kjøregårds-
treningen er utsatt til neste vinter pga. sykdom hos instruktør. Målet er delvis nådd. 
 

12. Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå. Ledertreningen vil primært bli 
gjennomført på vakt, hvor de ulike ledernivåene blir øvet. 
Operativ ledertrening er gjennomført på ulike nivå, flere ganger i løpet av året. 
Ledertreningen ble gjennomført på vakt og i ordinær arbeidstid. Vi har, som i 2017, også i 
2018 gjennomført PLIVO-øvelser (pågående livstruende vold) gjennom 14 torsdager i løpet 
av høsten. Øvelsene var store og fokuserte på samhandlingen mellom politiet, 
ambulansetjenesten og brannvesenet. Oslo brann- og redningsetat var også med på 
øvelsene, som ble gjennomført på Mastemyr utenfor Oslo. Målet er nådd. 
 

13. Øke kompetansen ved å gjennomføre pålagt ROC kurs for båtførere, samt 
gjennomføre opplæring på IUA båt (Oskar 76).  
Vi har gjennomført ROC kurs for 24 båtførere. Det ble gjennomført opplæring for 16 
båtførere på IUA båt (O-76) Målet er nådd.  
 

14. Delta aktivt i etablerte arbeidsgrupper for bruk av skjærslukker og CAFS 
(Compressed Air Foam System). 
Regional «skjærslukkergruppe» er etablert. ABBV hadde mange representanter på 
kurs/seminar i bruk av skjærslukker. Interessen og anvendelsesområdet for bruk av 
skjærslukker er økende. Regional gruppe for skumsystemet CAFS (compressed air foam 
system) er etablert. Målet er nådd. 
 

15. Gjennomføre opplæring i bruk av skum, samt få avklart miljømessige konsekvenser 
ved anvendelse av skum. 
Det er innført strakstiltak for å begrense bruken av skum. Det skal konfereres med 
vakthavende brannsjef før bruk, med mindre skum opplagt er det best egnede 
slokkemiddelet. Det er etablert en arbeidsgruppe i ABBV som skal kartlegge de 
miljømessige konsekvensene av den typen skumvæske ABBV benytter. Arbeidsgruppen 
skal samarbeide med relevante offentlige miljøetater. Målet er delvis nådd og ferdigstilles 
2019.        
 

16. Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledelsen av beredskapsavdelingen og 
brannmesterne. 
I forbindelse med revidering av mal for medarbeidersamtaler vil det bli gjennomført 
opplæring for alle aktuelle ledere.  
Dette ble utsatt til april 2019 og vil bli gjennomført i forbindelse med brannmestersamling. 
Målet er ikke nådd. 
 

17. Utbedre påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder. 
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Påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder er utbedret. Målet er nådd. 
 

18. Planlegge og tilrettelegge for endringer i forbindelse med «Vårt fremtidige 
brannvesen fra 2020». 
Prosjektleder er avgitt fra beredskaps-avdelingen. Det er etablert en faggruppe beredskap 
med 4 arbeidsgrupper under. Beredskapsavdelingen blir i stor grad representert i disse 
arbeidsgruppene. Målet er nådd. 

 
 
 
 
 
 

MARKEDSAVDELINGEN 

 
 
Mål markedsavdelingen:  
Markedsavdelingen skal fortsatt satse på boligkunder og boligsameier, tilby alarmoverføring fra 
bedrifter og institusjoner samt ta vare på eksisterende kunder slik at ABBV kan beholde dagens 
struktur og utnytte de interne ressursene som er til rådighet. Markedsavdelingen skal være med å 
bidra til at ABBV redder liv og verdier. 

 
Delmål markedsavdelingen: 
 
19. 3% vekst på alarminntektene (abonnement) 

Omsetning fra alarmabonnementet ble på 24 millioner en vekst på 0,7 millioner (3%) fra 2017. 
42% av omsetningen kommer fra virksomheter, 40% fra boligkunder og 18% fra boligsameier. 
I tillegg til alarmabonnement hadde vi en inntekt fra gebyr vedr. unødig utrykning på 5,5 
millioner. Total omsetning ble på 29,5 millioner, en økning på 2,3 millioner fra 2017. Målet er 
nådd.  

 
20. Ha sterk fokus på å gi god service overfor kunder og ha god tilgjengelighet på telefon 

samt rask respons på skriftlige henvendelser 
Vi tilstreber oss å ha god kunnskap og gi god service overfor kunder både via telefon og via 
skriftlige henvendelser. Vi er alltid betjent på telefonen og estimerer at avdelingen har 
behandlet 12.000-13.000 telefonsamtaler i løpet av 2018. Vi har som mål å svare skriftlig til 
kunder senest innen to virkedager. Målet er nådd. 
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21. Iverksette og følge opp tiltak for å redusere antall unødige utrykninger og avvik. 
Avdelingen jobber aktivt med avvik hos kunder. I all hovedsak blir avvikene meldt inn av 
beredskapsavdelingen. Vi legger mye ressurser inn for å lukke avviket hos kunde. Det kan 
være alt fra å oppdatere kontaktopplysninger til feil bruk eller feil på alarmanlegg. Vi jobber 
også med de kundene som har flest avvik over en periode. Vi ser at en av våre store kunder 
har gjort mange grep for å redusere antall utrykninger. Målet er nådd. 
 

22. Levere god kvalitet på testing av alarmer overfor montører og kunder. 
Vi har som mål å levere god kvalitet på testing av alarmsignaler fra alarmanlegg både når 
montører, vaktmestre, kunder og andre ringer inn. I 2018 behandlet vi ca 6500 telefonsamtaler 
som i all hovedsak var testing av alarmsignaler fra bedrifter og kommunale bygg, et mindretall 
stammer fra boligalarmanlegg. Vi tilstreber oss for å ha god tilgjengelighet på telefonen og ha 
god kunnskap om faget. Målet er nådd.  

23. Oppdatere alle KS-dokumentene 
Markedsavdelingen oppdaterte alle KS-dokumentene for avdelingen og alle dokumentene er 
lagret i Simployer. Vi bruker nå aktivt rutinene i Simployer som vår rutinehåndbok og har som 
mål å effektivisere og digitalisere rutinene våre. Målet er nådd. 

 
24. Planlegge og tilrettelegge for endringer i forbindelse med «Vårt fremtidige brannvesen 

fra 2020» 
Markedsavdelingen brukte mye tid og ressurser på å kartlegge og vurdere endringer i 
forbindelse med Vårt nye brannvesen og hvilken strategi ABBR skal ha vedr. alarmtilbudet fra 
2020. Dette er gjort både i faggruppen alarm og marked samt at alle i markedsavdelingen har 
vært godt involvert i prosessen. Målet er nådd. 
 
 

 
AMINISTRATIV AVDELING  

 
Foto: Pexels 
 
Mål administrasjon: 
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Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett, 
regnskap og rapportering. 
 
 
Delmål administrasjonsavdelingen: 
 
25. Prosjektet «elektronisk personalarkiv» videreføres fra 2017.  Fremdrift i dette prosjektet 

styres av Asker kommune.  
 
Det ble leiet inn vikar for å få skannet inn de eksisterende personalmappene i den elektroniske 
basen. Det viste seg å være et tidkrevende prosjekt som tok mye lenger tid enn først antatt. 
Opprydding og skanning av dokumenter som skal inn på sikker sone (oppfølging av 
sykemeldte, advarsler etc.) i ESA, overføres til 2019. Utarbeidelse av rutiner og opplæring av 
ledere skyves også til 2019. Målet er delvis nådd.  

 
26. Implementere digital sykemelding og utarbeide nye rutiner for oppfølging av sykefravær. 

Her inngår også bruk av Altinn, NAV, Visma GAT og Visma HRM. 
Målet er nådd.  

 
27. Kartlegge og innføre rutiner i forbindelse med nye personvernregler som trer i kraft fra 

1.5.2018.  
Det ble inngått en avtale sommeren 2018 med Drammensregionens brannvesen IKS, om leie 
av en av deres ansatte som på fulltid har bruk det siste halvåret til å sette seg inn i personvern 
loven med tilhørende regler. Artikkel 30-skjema, personvernerklæring og risikovurdering er 
utarbeidet og lagt inn i ABBVs forfallsliste som skal sikre en årlig oppfølging. Målet er nådd.  

 
28. Se på fordeling av arbeidsoppgavene som ligger under fagområdene lønn/HR for å få til 

en best mulig oppgavefordeling mellom disse to fagområdene. 
Det gjøres løpende tilpasninger for å møte frister innenfor lønnsområdet og HR-området.  
Målet er nådd.  

 
29. Bistå Kreftregisteret i innsamling av data knyttet til prosjektet «Kreftrisiko blant 

brannmenn». 
Databasen med den forespurte informasjonen ble oversendt Kreftregisteret i oktober, som det 
første brannvesenet. Målet er nådd.  

 
30. Knytte kontakt med personell som jobber med fagområdene arkiv, regnskap, lønn og HR 

i kommunene Hurum og Røyken, for å kartlegge hvilke oppgaver/rutiner som ligger 
innunder de ulike fagområdene.  
Det er etablert kontakt med nøkkelpersonell innenfor fagområdene regnskap/økonomi og HR i 
Røyke og Hurum kommuner i løpet av høsten 2018. Det vil bli jobbet med å få etablert kontakt 
med nøkkelpersonell innenfor fagområdene arkiv og lønn i 2019. Målet er delvis nådd.  

 
31. Oppgradering av regnskapssystemet Agresso til Agresso Spring 17. Oppgraderingen vil 

gi oss ett mer fremtidsrettet web basert system. Fremdrift i dette prosjektet styres av 
Asker kommune. 
En enklere oppdatering enn først skissert ble utført i uke 40. Målet er nådd.  

 
32. Alle ansatte i adm. avd. skal ha en skygge som kan overta arbeidsoppgaver som må 

utføres når kollega har ferie/fravær. 
Det har vært jobbet kontinuerlig med kunnskapsdeling i avdelingen slik at løpende oppgaver 
som må utføres blir utført ved ferieavvikling/sykdom. Målet er nådd 
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  

 
Foto: Budstikka 
 
Mål for helse, miljø og sikkerhet:  
ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og helseskader. Vi skal skape et 
trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og 
sikkerhet skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi. 
 
33. Følge opp pålegg fra arbeidstilsynet  

22.05.2018 bekreftet Arbeidstilsynet at påleggene var oppfylt og lukket. Arbeidstilsynet 
bekreftet at tiltakene for å hindre/redusere kjemisk eksponering, utbedre skillene mellom ren og 
skitten sone og registrering av ansatte som eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene 
kjemikalier var tilfredsstillende utført for at de kunne lukke påleggene.  
 

34. Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt. 
AMU har gjennomgang av alle avvik, skader og nesten-ulykker på alle møter. Både avvik, 
forbedringsmeldinger og skader på biler og materiell er nå inkludert i avviks-modulen til 
Simployer. Det er registrert 85 avvik i 2018.  
 
Det er beredskapsavdelingen som melder flest avvik og meldinger på utstyr og biler. Det er 
svært positivt at det er et økende antall innkomne meldinger, da det anses som et tegn på 
fokus på læring og forbedring. Det er fortsatt rom for ytterligere forbedring i bruk og 
rapportering i systemet, så målet vurderes som delvis nådd. 
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35. Ikke mer enn 5 personskader inklusiv skader under trening 
ABBV har registrert 6 personskader uten fravær og 1 personskade som medførte fravær. 
Målet er ikke nådd.  

 
36. Ikke mer enn 10 skader på materiell, inklusiv skader på brannbiler 

ABBV har registrert 2 skader på materiell/bygning og 6 skader på biler.  
Målet er nådd. 
 

37. Følge opp handlingsplan for BHT. 
Handlingsplanen for BHT ble utarbeidet i samarbeid mellom AMU og Synergi helse som 
bedriftshelsetjeneste-leverandør. ABBV har målrettede helseundersøkelser av alle i operativ 
tjeneste, slik lovkravet er. I tillegg tilbys helseundersøkelser for andre ansatte som ønsker å 
gjennomføre dette på fritid. I tillegg er BHT representert på alle AMU-møter, noe som sikrer 
overvåkning av ABBV sitt HMS-arbeid kontinuerlig. Målet er nådd. 

 
38. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg. 

I 2018 er det avholdt 6 møter. Utvalget er aktive i forhold til å oppsøke aktuelle HMS-saker, og 
det er et kontinuerlig fokus på å redusere uheldig eksponering i arbeidsmiljøet vårt, både 
kjemisk, fysisk og psykososialt. AMU initierte i 2018 å gjennomføre en 
arbeidsmiljøundersøkelse, som ble avsluttet 31.12.2018. Målet er nådd. 

 
39. Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og følge opp avvik og 

merknader. 
Vernerunde er gjennomført på alle stasjoner og på Isi øvingsanlegg. Standarden er 
gjennomgående svært tilfredsstillende, og ansatte signaliserte i all hovedsak trivsel og 
tilfredshet. Avvik er loggført og følges opp. Målet er nådd. 

 
40. Følge opp forfallslisten. 

Forfallslisten er revidert i 2018, slik at den består av rene HMS-aktiviteter. Forfallslisten følges 
opp og er fast agendapunkt på alle AMU-møter. Målet er nådd. 
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41. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. 
ABBV har en rutinebeskrivelse for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Alle ansatte skal 
ha medarbeidersamtale årlig. Malen for medarbeidersamtaler er revidert i 2018, og det er 
utarbeidet en mal for dagtidsansatte og en mal for beredskapsavdelingen. Det er planlagt 
opplæring av ledere i beredskapsavdelingen i 2019 i formål og bruk av medarbeidersamtaler, 
da det er i denne avdelingen det er størst forbedringspotensial. Målet er delvis nådd. 

 
42. Sørge for at HMS settes på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. 

HMS er agenda på alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. Likevel ser vi et 
forbedringspotensial særlig i forhold til det proaktive og forebyggende aspektet av HMS i 
praksis. Det er et mål å gripe fatt i hendelser og avvik i tidlig fase, slik at skader, ulykker og 
fravær kan forhindres. I 2018 har det vært gjennomført lederopplæring i håndtering av 
innkomne avvik og meldinger. HMS-håndboken er implementert og er et verktøy som i stor 
grad benyttes av både ledere og ansatte i ABBV. Målet er delvis nådd. 

 
43. Følge opp IA-arbeidet i ABBV i henhold til vedtatte mål og delmål, herunder styrket 

tilrettelegging for alternative oppgaver. 
IA-arbeidet følges opp på ledermøter og i AMU. ABBV jobber kontinuerlig for å nå våre IA-mål, 
og nærmeste leder og HR følger tett opp de aktuelle sykefraværstilfellene. Ved behov kobles 
fastlege, NAV og BHT inn, og vi jobber aktivt for å identifisere gode tilretteleggingstiltak som 
muliggjør størst mulig arbeidsnærvær. Målet er nådd for 2018. 

 
44. Jobbe aktivt for økt nærvær og at samlet sykefravær ikke blir høyere enn i 2009 (3,2%) 

Samlet sykefravær i ABBV lå på 3,6 % totalt i 2018, korttidsfraværet på 1,3 % og 
langtidsfravær over 16 dager på 2,3 % i 2018, mot 5,2 % totalt i 2017. IA-målet om et 
sykefravær på tilsvarende 2009-nivå er ikke nådd. 
 
Det arbeides godt i ABBV med oppfølging av ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, og det 
er utstrakt bruk av tilrettelegging for å muliggjøre størst mulig grad av tilstedeværelse på 
arbeidet.   

 
45. Utarbeide handlingsplan for AMU 2018. 

I 2018 inngikk handlingsplanen for HMS i Økonomi- og virksomhetsplanen for ABBV. Det var 
enighet i AMU om å utarbeide en egen handlingsplan for AMU fra 2019. Målet er delvis nådd.  

 
46. Planlegge og tilrettelegge for HMS-endringer i forbindelse med «Vårt fremtidige 

brannvesen fra 2020». 
ABBV i samarbeid med Røyken brann og redning og Hurum brannvesen arbeider systematisk 
med å skape trygghet og forutsigbarhet i omstillingsprosessen med vårt nye brannvesen. Det 
er en prosjektleder som er ansvarlig for omstillingen. Det er opprettet faggrupper som ivaretar 
alle fagmiljøer, hvor ansatte fra alle avdelinger er representert. Det er fokus på arbeidet med å 
etablere en ny og felles kultur, som skal skape et godt arbeidsmiljø for alle i det nye 
brannvesenet.  

 
Sykefravær 01.01. – 31.12. 2018 

Det totale sykefraværet i 2018 var 3,6 %. Inkludert syke barn-fravær ender fraværet opp på  
3,7 %. Målsetningen for ABBV er et samlet sykefravær på 3,2 %. Sammenlignet med 2017 er 
dette likevel en betydelig reduksjon, hvor prosenttallet for 2017 var 5,2 %. Langtidsfraværet 
(over 8 uker) utgjør det største sykefraværet i ABBV. Det oppgis i liten grad at sykefraværet er 
arbeidsrelatert.  
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 

22 

Sykefravær avdelingsvis 010118-311218: 

Avd 
Fravær % 

korttid 
Fravær % 

langtid 
Totalt frav. 

% 
Herav 

egenmeldt i % 
Sykt barn 

% 

Adm. 2,1 4,1 6,2 1,0 0,0 

Forebygg. 3,1 2,3 5,4 1,4 0,6 

Beredsk. 0,9 1,2 2,1 0,5 0,1 

Marked 1,2 15,8 17,1 0,5 0,1 

Totalt 1,3 2,3 3,6 0,7 0,1 
 
 
 

 
 
 
Diagrammet nedenunder viser fordelingen av sykefravær samlet for hele ABBV de siste 10 årene: 
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Årsrapport AMU 2018 
 

Arbeidsmiljøutvalget har i 2018 hatt følgende sammensetning; 
 
Arbeidsgivers representanter:   

 Anne Hjort      
 Terje Albinson     
 Sverre Junker/Mathias R. Drange        

   
Arbeidstakers representanter: 

 Ivar Eriksen (leder) 
 Christian Hiorth (HVO) 
 Oddmund Broen/Jonas Johansen 

       
Jørn Røed har deltatt som representant i saker vedrørende interne HMS-dokumenter.  
Bedriftshelsetjenesten har vært representert i alle møter. HR-rådgiver utfører sekretærfunksjon. 
 
I 2018 er det avholdt 6 møter. 

   
 
A. Helse, miljø og sikkerhet 
Dette har vært en fast post på sakslisten i AMU-møtene. HMS-koordinator sørger for jevnlig 
revidering av HMS -dokumenter og utarbeidelse av nye der det er behov. Den elektroniske 
HMS-håndboken er i full drift og sikrer mer enhetlig utførelse av HMS-aktiviteter og rutiner i 
hele ABBV. Det er avholdt HMS-kurs for ledere i 2018.  

 
 
B. Vernerunde  
Vernerunde er gjennomført på alle stasjoner. Standarden er gjennomgående svært 
tilfredsstillende, og ansatte signaliserte i all hovedsak trivsel og tilfredshet.  
Det har vært god oppfølging av handlingsplan og tiltak etter de fleste av vernerundene, og de 
aller fleste punkter er nå lukket og avsluttet. Vernerunde for dagtid i Asker mangler 
utarbeidelse av handlingsplan.  
 
C. Skader, nesten-ulykker og avvik 
AMU har gjennomgang av alle avvik, skader og nesten-ulykker på alle møter. Både avvik, 
forbedringsmeldinger og skader på biler og materiell er nå inkludert i avviks-modulen til 
Simployer. Det er registrert 94 innkomne meldinger totalt i 2018.  
 

Kategori Antall 
Prosedyre/rutine/instruks 18  

8 av disse er avvik 
rettet mot 110-sentralen 
før ABBV opprettet 
egen avviks-kategori på 
110-sentralen.  

Økonomi 1 
Personskade u/fravær 6 
Personskade m/fravær 1 
Nestenulykke  4 
Inneklima  3 
Bygning 10 
Brann/branntilløp/brannvern 6 
Biler/utstyr 20 
Arbeidsmiljø  2 
110-sentralen 9 
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Annet   10 
3 av disse er avvik 
rettet mot 110-sentralen 
før ABBV opprettet 
egen avviks-kategori på 
110-sentralen. 

 
 
Det er beredskapsavdelingen som melder flest avvik og meldinger på utstyr og biler. Det er 
svært positivt at det er et økende antall innkomne meldinger, da det anses som et tegn på 
fokus på læring og forbedring. Det er 4 saker fra 2018 som fortsatt ikke er lukket, og dette er 
avvik hvor det pågår saksbehandling for å få lukket (2 avvik mot 110-sentralen og 2 avvik på 
biler/utstyr).  

 
D. Forfallsliste 
Forfallslisten er gjennomgått på alle AMU-møter og ABBV er i all hovedsak ajour i forhold til 
aktivitetene. Det har vært noe forsinkelse på gjennomføring av medarbeidersamtaler i 
beredskap og også noe usikkerhet knyttet til om alle ansatte har hatt medarbeidersamtale.  
I 2018 har det vært revisjon av forfallslisten for å spesifisere den mot rene HMS-aktiviteter. Det 
utredes også ulike digitale verktøy som kan effektivisere og automatisere oppfølgingen av 
HMS-prosesser.  

 
E. Oppfølging av overtidsbruk 
AMU har på alle møtene hatt en gjennomgang av overtidsbruk og har nøye kontroll på ansatte 
som ligger høyt i oversikten. Tiltak har vært igangsatt der det har blitt vurdert som nødvendig.  
Det er ingen ansatte i ABBV som overstiger 300 overtidstimer i 2018. Tre ansatte har over 200 
overtidstimer i 2018.  

 
F. Lokaliteter og utstyr  
Beredskapsavdelingen har pusset opp spiserommet i Asker.  
Det er gjennomført store utbedringer og rensing av ventilasjonsanlegget både på Bekkestua 
og Fornebu. Disse arbeidene er bekostet av gårdeier, og noe arbeid med ventilasjon og 
kjøleanlegg gjenstår. Solfilm er lagt på vinduer på flere stasjoner.    
 
G. Fysisk test og helseundersøkelse  
Helseundersøkelse og røykdykkersertifisering ble gjennomført av Synergi Helse høsten 2018.  
 
Idrettsmerkeprøver og røykdykkertest ble gjennomført i tidsperioden oktober-desember.  
 
H. Kollegastøtte  
AMU mener at ABBVs kollegastøttearbeid fortsatt er godt etablert og forankret blant de 
ansatte og i organisasjonen. ABBVs kollegastøttegruppe er et underutvalg av AMU, og har 
arbeidet aktivt også i 2018. Det ble utført en evaluering av kollegastøtteordningen i form av en 
spørreundersøkelse på slutten av 2018. Resultatene gås gjennom på AMU 1-2019.  

 
I. Oppfølging av sykefravær/IA og AKAN  
I 2018 har det vært en tydelig reduksjon i sykefraværet i ABBV. I 2018 endte vi på 3,6 % i 
sykefravær totalt, sammenlignet med 5,1 % for 2017. ABBV har gode systemer for oppfølging 
av sykmeldte arbeidstakere, og både Lønn og HR bistår ledere og ansatte i 
oppfølgingsarbeidet. Det er et stort fokus på å finne gode tilretteleggingstiltak, og ABBV søker 
aktivt råd og konsultering med fastleger, BHT og NAV.  
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J. GDPR og personvern 
I 2018 ble det innført nye personvernregler, og ABBV har i den anledning utarbeidet en 
personvernerklæring som er publisert både internt og eksternt. I tillegg har det vært arbeidet 
med risikovurdering av alle avdelinger og arbeidsoperasjoner, og tiltak er igangsatt for å ivareta 
personvernet. Databehandleravtaler er innhentet og signert, og det er utarbeidet et skjema for 
person- og informasjonssikkerhet som alle ansatte skal signere.  

 
 

K. Likestilling og diskriminerings-utvalg 
Det ble i 2018 opprettet et underutvalg under AMU, som skal jobbe for likestilling og hindre 
diskriminering. Utvalget består av ansattrepresentant, p.t. Chistian Hiorth, og HR-rådgiver i 
ABBV.  

 
L. Kreftregistreringsprosjektet 
Det har vært gjennomført et stort stykke arbeid i 2018 med å registrere alle ansatte i ABBV opp 
gjennom tidene som har hatt arbeid i beredskapsavdelingen. ABBV har deltatt i et prosjekt i 
regi av Kreftregisteret, for å samle inn data slik at risikoen for kreft for brannkonstabler kan 
utredes bedre.  

 
 

M. Vårt nye brannvesen 
Vårt nye brannvesen har vært et fast punkt på agendaen på AMU-møtene. Dette for å sikre 
informasjon til alle og informere om status i prosessen. Fokus på kommunesammenslåingen er 
et viktig tema for AMU, hvor det har vært diskutert tiltak for best mulig prosess og fallgruver vi 
må være oppmerksomme på.  
 
Fokusområder og mål for 2019: 
 Skape trygghet og forutsigbarhet i omstillingsprosessen med vårt nye brannvesen. Starte 

opp arbeidet med å etablere en ny og felles kultur, som skal skape et godt arbeidsmiljø for 
alle i det nye brannvesenet.  

 Proaktiv tilnærming til sykefraværsoppfølgingen; tidligere kontakt og avklaring, fokus på 
dokumentasjon av tilretteleggingsmuligheter og oppfølging.  

 Tydeliggjøre ABBV sin lederopplæring ift lederrollen, medarbeiderskap og 
personaloppfølging 

 Innarbeide gode rutiner for revisjon og internkontroll av vårt HMS-system 
 

 
 
Marte Kristoffersen 
HR-rådgiver/AMU 
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Regulert investeringsbudsjett 2019 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/193    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 2019 

slik det er presentert i denne sak. 

 

 
 

Saksutredning: 

Vi har i vedlagte regulerte investeringsbudsjett lagt inn følgende:  

 

 Kjøp av navigasjonsutstyr (2 kartplottere, radar og varmesøkende kamera) til 

brannbåten. Utstyret lå i regulert investeringsbudsjettet II for 2018, men ble først 

montert og satt i drift i februar/mars 2019. 

 

 Inversteringene (skogbranncontainer, utstyr til video konferanse rom) det ble bedt 

om midler til i styresak 3/19 -«disponering av mindreforbruk 2018» 

 

 Ny post som gjelder kjøp av ATV (6 hjuling) med tilhenger og jernhest, for å bedre 

innsatsevenen ved skogbrann og andre hendelser.  

 

Det understrekes av investeringene dekkes opp ved bruk av «mindreforbruk 2018», samt 

ved bruk av disposisjonsfond, dvs. ingen endring i de vedtatte rammoverføringene for 2019. 

Denne saken fremmes nå, slik at vi kan få et vedtak i representantskapet den 25. april vedr. 

kjøp av ATV. Dette for å rekke å få ATV innkjøpt og satt i drift før ny skogbrannsesong.  

 

.  

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Regulert investeringsbudsjett 2019 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Revisors beretning 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/188    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper avla styret årsberetning og regnskap innen 15. februar 2018 (ref. styresak 

02/2019). Selskapets revisor hadde frist til 15. mars med å revidere styrets årsberetning og 

regnskap. Revisors beretning ble mottatt innen fristen og følger vedlagt. Revisor skriver i sin 

konklusjon følgende:  

 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 – Uavhengig revisors beretning Asker og Bærum brannvesen IKS  2018 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Brev fra tilitsvalgt i Røyken til Fellesnemda 

  

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/194    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

 

 
 

Saksutredning: 

 

Tillitsmann i Røyken brann og redning sendte 6. mars 2019 epost «Orientering til 

fellesnemda om status i prosess sett fra tillitsmannens i Røyken sitt ståsted» (Vedlegg 1). 

Eposten er sendt uten at prosjektgruppen, prosjektleder eller brannsjef var orientert på 

forhånd. 

 

Prosjektleder utarbeidet i den forbindelse: Statusrapport vedrørende «Prosess og 

mandat knyttet til iverksettelse av ny organisasjonsform for brannvesenet i nye Asker 

og Bærum (Vedlegg 2). Rapporten ble lagt frem til orientering for fellesnemda 08.03.19. 

Fellesnemda fattet følgende vedtak: 

 

Status vedrørende etablering av nytt brannvesen 
 

 
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Brev fra tilitsvalgt i Røyken til Fellesnemda 

Vedlegg 2 - Statusrapport vedrørende «Prosess og mandat knyttet til iverksettelse av ny 

organisasjonsform for brannvesenet i nye Asker og Bærum - fra prosjektleder 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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06. Mars 2019 

Orientering til fellesnemnda om status i prosess sett fra tillitsmannens i Røyken sitt 

ståsted. 

Hei 

Tillitsmannen i Røyken tar sjansen på å sende en liten orientering til fellesnemnda. Vi har 

tidligere vært i kontakt angående kasernering av vanntankbil og beredskap for øvrig. I den 

forlengelse har tillitsmannen i Røyken et ønske om å informere om den videre prosess. 

Tillitsmannen benytter også anledningen til å takke for tidligere samtaler, hjelp og 

kasernering av vanntankbil.  

Sammenslåingsprosessen er godt i gang. Basis organisasjonen er slanket i toppen som 

forventet (tre brannsjefer har blitt til en). Dog med noen tilpasninger lenger ned i 

organisasjonskartet naturlig nok, da ledere fra Hurum og Røyken også skal være 

representert i tråd med mandatet. Mannskapene har i all hovedsak vært positive underveis, 

også i de forskjellige arbeidsgruppene som er etablert. 

Agenda Kaupang rapporten har skapt mye hodebry i prosessen. Rapporten har derfor vært 

et gjentagende punkt på dagsorden i prosjektgruppen og styringsgruppen da det viser seg at 

viktige fakta, som presis ressursbruk, kommunestyrevedtak fra Hurum og Røyken, samt 

andre viktige forhold som er mangelfulle og ikke inkludert. Viktige vedtak som skal bli med 

over i vår nye kommune. Blant annet ny brannstasjon på Tofte, bemanning på Tofte og døgn 

bemanning av vanntankbil i Røyken. Mye av dette gjelder også for ABBV. Mangelfull fakta i 

rapporten fra Agenda Kaupang ble blant annet varslet av tillitsmannen i Røyken allerede 

høsten 2017.  

Problemstillinger rundt disse forhold er tatt opp tidligere i egen sak i prosjektgruppa 09.10.18. 

Tillitsmannen i Røyken ønsket allerede da at vesentlige mangler fra rapporten burde 

orienteres både fellesnemnda / politikere og brannstyret. Tillitsmannens opplevelse var etter 

møtet at forskjellig praksis og kultur ikke muliggjorde dette. Behandlingen av Agenda 

Kaupang rapporten med det tillitsmannen mener er viktige / vesentlig informasjon til 

brannstyret og fellesnemda stopper således opp i styringsgruppas påfølgende møte 

11.10.18. Slik er status i alle fall frem til nå. 

Tillitsmannen ser en stor «fare» ved at man ikke har tettere dialog med fellesnemnda i denne 

fasen når de allerede varslede mangler av fakta utspiller seg. Tillitsmannen opplevelse, er at 

brannsjef for vårt nye brannvesen tviholder på det som er på god vei til å bli et urimelig 

innsparingskrav. Innsparingskravet oppleves nå som urimelig fordi det viser seg at viktige 

vedtak som øker kostnader er uteblitt i rapporten, samtidig som innsparingskrav 

opprettholdes eller økes. Dette gapet blir bare større og større i forhold til hva som lå til 

grunn for sammenslåing. Broen mellom hva som var forventet å spare eller 

realiseringsgevinster om forsvarlig innsparing er således i ferd med å briste.  

Tillitsmannen mener at hele denne «verkebyllen» i prosessen startet for fullt da 

kommunestyret i Røyken bevilget penger til døgn / kasernert vanntankbil i Røyken for 

skjerpet brannberedskap. (Selve vedtaket om å kasernere 5 mann, ble fattet i 

kommunestyret i Røyken i 2016 etter ny ROS for Røyken kommune. Tidligere vedtak gjelder 

også for Hurum kommune). 
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Grunnen til denne «verkebyllen» er frykten og signalene som er spredd av kommende 

brannsjef gjennom hele organisasjonen etter denne kaserneringen i Røyken. Både vedtaket 

om bevilgning av penger til kasernert vanntankbil og ledige konstabelstillinger er forsøkt 

utfordret i kjølvannet av dette i Røyken. Tillitsmannen orienterte medlemmer i fellesnemnda 

om de utfordringer som dukket opp i prosessen av kasernering av vanntankbil i 2018. 

Spøkelse med krav om innsparing av konstabelstillinger er foreløpig over i Røyken, men har 

nå landet internt i ABBV. Det er en underlig dominoeffekt. Unødig støy og usikkerhet som 

oppstår blant de ansatte basert på innsparingskrav, spredd av kommende brannsjef i 

prosessen er svært uheldig og burde vært unngått. 

 

Utarbeidelse av felles ROS for nye Asker og Bærum Brann og Redning IKS: 

Tillitsmannen i Røyken, berettiget eller ei, frykter økonomiske krumspring som tilsvar for å 

imøtegå innsparingskrav til tross for at forutsetningene endrer seg når tidligere politiske 

vedtak avdekkes eller blir synlig. Dette kan / vil i verste fall gå utover eksisterende beredskap 

slik vi ser beredskap synlig for kommunens innbyggere i Asker, Bærum, Røyken og Hurum i 

dag. Det forundrer ikke tillitsmannen om nye konsulenter / ansatte skulle bli brukt i dette 

arbeidet slik at arbeidsgiver kan støtte seg på en tredje part for å rettferdiggjøre redusert 

beredskap. Tillitsmannen mener at arbeidsgiver har i utgangspunktet to måter å angripe 

dette dilemma.  

1. Lage en ny ROS for vårt nye brannvesen som tilfredsstiller innsparingskrav fra Agenda 
Kaupangs rapport til tross for alle vedtak og mangler som avdekkes. En løsning som blir helt 
feil, begrunnes nedenfor. 

2. Gå i dialog med fellesnemnda / politikere for å få justert innsparingskrav tilsvarende de 
vedtak som er fattet. Eller for å finne andre forenelige bedre løsninger i felleskap. Anbefales 
og begrunnes nedenfor. 
 

Det virker som alternativ 2 utelukkes fullstendig? Gitt at arbeidsgiver fortsatt mener å gå 

videre med utgangspunkt 1. 

Hvis arbeidsgiver velger alternativ 1. for å løse innsparingskravet, frykter tillitsmannen i 

Røyken at økonomiske rammebetingelser blir styrende og begrensende for utfallet av ny 

felles ROS. En ROS skal være åpen i sin utarbeidelse. Krav til innsparing vil derfor med stor 

sannsynlighet stå høyere enn å få laget en forsvarlig beredskap. Tillitsmannen blir ikke 

forundret dersom det viser seg at beredskapen blir forsøkt redusert i forhold til det vi ser i de 

forskjellige kommunene per i dag. Frykten er at beredskapen vil bli forsøkt redusert over en 

periode fra 2020 i et «forsøk» på å imøtekomme innsparingskravet for så seinere å melde at 

dette ikke går eller er forsvarlig nok. Redusert beredskap kan være i form av fremskutte 

enheter (brannbil nedbemannet til 2 mannskaper), fjerning av en vanntankbil eller andre 

reduserte vaktordninger for enkelte ressurser. Tillitsmannen vil minne om at eksisterende 

ROS i samtlige kommuner redegjør for hvorfor vi skal ha den beredskapen vi allerede har 

etablert. Det vil i så fall, falle på sin egen urimelighet å forsøke noe annet som et 

«prøveprosjekt» fra 2020. Hva vil rådmenn og politikere tenke dersom det skjer? Ikke minst 

vil det skape fortsatt mye unødig uro og påfølgende usikkerhet blant mannskapene for vårt 

nye brannvesen. Det er viktig å trygge de ansatte i denne krevende prosess.   

Vi er også avhengig av å opprettholde god tillit blant innbyggere i våre kommuner.  
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Vi har derfor ikke «råd» til å miste eller rote bort god tillit blant innbyggere nå pga. 

sammenslåing. Denne prosessen er krevende nok i seg selv, om man ikke skal redusere 

beredskap ytterligere samtidig. Det må være grenser over hva som er forsvarlig å gjøre på 

en gang! 

Å la økonomi være styrende for utarbeidelsen av ROS, blir like feil eller galt som for 

flybransjen å sette økonomi før flysikkerhet i prioritert rekkefølge. I flybransjen ville det vært 

galskap å la en slik prioritering om økonomi gå før flysikkerhet. Flybransjen er regulert og 

passet på slik at flysikkerhet blir ivaretatt. Tillitsmannen tenker at våre politikere må 

orienteres når uregelmessigheter oppstår slik vi opplever vår prosess nå. Noe annet er 

uforsvarlig, også for brannvesenet. Det samme utspiller seg om brannbåten til ABBV. 

 

Brannbåt: 

Førende begrensninger gjenspeiler seg hva angår brannbåten til ABBV. Ledelsen i ABBV 

uttaler / bestemmer i forkant av utarbeidelse av ROS at brannbåt skal fortsatt ligge på 

Fornebu der den ligger i dag. Tillitsmannen ser derfor den samme bekymringen om at 

plassering av brannbåt blir forhåndsbestemt før utarbeidelsen av ROS uten at man tar 

hensyn til vår nye kystlinje i Røyken og Hurum. 

Plassering av brannbåt til ABBV på Fornebu ved Lysaker er ca. 1.000 meter fra grensen til 

Oslo. Oslo har flere brannbåter på sjøen året rundt liggende sentralt i Oslo. Med tanke på vår 

nye kommune med ca. 18 mil kystlinje virker en slik plassering lite inkluderende for vår nye 

kommune. Man utelukker samtidig muligheten til å få med nye perspektiver på fremtidens 

behov for kystberedskap for vårt nye brannvesen, ved å bastant si at brannbåten til ABBV 

skal ligge på Fornebu! Det kan virke som mulig samarbeid mot Oslo vektes tyngre enn behov 

for egen sjø beredskap i vår nye kommune.  

Slike begrensninger fjerner i tilfelle muligheten til å se et samlet behov for kysten vår. Behov 

for ny samlet kyst skal kartlegges i fred og ro uten at føringer skal begrense denne 

kartleggingen. Anløp av lastefartøyer til Slemmestad og Sætre er kanskje nye og viktige 

momenter for å ta noen eksempler på hva som ikke blir inkludert i utarbeidelse av ROS 

dersom man i forkant bestemmer at brannbåten skal ligge på Fornebu. Hva med andre 

ulykker og drukninger i sjø og kyst for Hurum og Røyken? Det er lov å undres. 

Tillitsmannen skulle derfor ønske at politikere fra Bærum, Asker, Røyken og Hurum snakket 

sammen. Fellesnemnda eller andre. De rette menneskene må kontaktes, politikere, rådmenn 

og kommunaldirektører eller andre viktige ressurser i kommunen som representerer ROS. 

Rådmenn er også viktige beslutningstakere. Timingen er nå! 

Det er rykende utvikling langs kysten vår. Slemmestad og Sætre. Hva tenker politikere i 

Røyken og Hurum om vårt nye brannvesen og båtberedskap? Hvilke muligheter har man til 

andre plasseringer av brannbåt? Finnes det muligheter til å få en enda bedre plassering / 

løsning i Asker / Slemmestadområdet bare for å begynne et sted? Finnes det muligheter i 

den nye kommunen for ett nytt lite bygg / brannstasjon som inkluderer en type brannbil, 

mannskap og naust over brannbåten som gjør at vinteroperasjon for båt blir bedre med 

kortere utrykningstider enn fra Fornebu hvis man klarer å samle flere ting på et nytt mer 

egnet sted? 
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Det skal bygges to nye brannstasjoner i Bærum og en skal rehabiliteres. Hvordan kan man 

se for seg plassering av disse i forhold til Asker sin nye kommune? Hva med tilgang til 

ytterligere arealer i vår nye kommune? Det er vedtak om å bygge ny brannstasjon på Hurum. 

Kan tilgang på større arealer i ny kommune utnyttes? Hva med plassering av verksted for 

våre brannbiler? Gir vår nye kommune andre muligheter fremover enn for dagens situasjon? 

Det er mange spennende fremtidige beredskapsmessige hensyn man kan og bør se på nå. 

Mange av disse spørsmålene bør behandles åpent uten forhåndsbestemte føringer i ROS og 

ikke minst, uavhengig av økonomi. Tillitsmannen tror det er viktig at politikere får en bedre 

samhandling nå, før for mange raske føringer og beslutninger blir tatt av «ivrige sjeler» som 

kanskje ikke får tid til å tenke helhetlig på vegne av vår nye kommune og samlet sett for vårt 

nye brannvesen. Undertegnede tillitsmann vil håpe at politikere vil mene noe i denne viktige 

saken. Det er mulig andre forhold også burde vært tatt opp, men dette er i alle fall en 

begynnelse. 

Til orientering er ROS satt til å være ferdig i slutten av mars 2019. Kanskje trenger vårt nye 

brannvesen, vår nye kommune og prosessen noe lenger tid til dette viktige og krevende 

arbeid dersom flere hensyn påpekt over skal vurderes?  

Fellesnemnda får selvsagt se bort i fra denne orienteringen dersom innholdet skulle vise seg 

å være irrelevant. Tiden får vise om noen av bekymringene var berettiget eller ei. 

 

Beste hilsen Vegard Boberg 

Tillitsmann Røyken Brann og Redning 

Mobil 932 54 600, e-post: vegard.boberg@rkn.no 

Dette dokumentet er sendt fellesnemnda med kopi til styringsgruppa og hovedtillitsvalgt 

Audun Erlendson, Røyken kommune. 

mailto:vegard.boberg@rkn.no


Til: Styringsgruppen       Trondheim 7. mars 2019 

Fra: Prosjektleder 

 

 

Statusrapport vedrørende «Prosess og mandat knyttet til iverksettelse av  

ny organisasjonsform for brannvesenet i nye Asker og Bærum» 

 

Tillitsmann i Røyken brann og redning, Vegard Boberg, sendte 6. mars epost «Orientering til 

fellesnemda om status i prosess sett fra tillitsmannens i Røyken sitt ståsted». Eposten er sendt uten 

at prosjektgruppen eller undertegnede som prosjektleder på forhånd var orientert. Undertegnede 

synes dessverre at Vegard Boberg gir en uheldig og ukorrekt fremstilling av status i 

prosjektprosessen. Tillitsvalgt Vegard Boberg er representert i både styringsgruppen og 

prosjektgruppen. 

 

Prosess og mandat knyttet til iverksettelse av ny organisasjonsform for brannvesenet i nye Asker 

og Bærum – prosjektstart 1. mai 2018 

 

Styringsgruppen og prosjektgruppen arbeider etter overnevnte mandat. 

Organisasjonsprosessen ledes av et prosjektstyre bestående av: 

Styringsgruppe 

 Ulf Erik Knudsen, Røyken kommune - leder 

 Linn Tautra Grønseth, Hurum kommune 

 Jan Willy Mundal, Bærum kommune 

 Ragnar Sand Fuglum, Asker kommune 

 Tillitsvalgt Rolf Sigurd Sørensen, Hurum brannvesen 

 Tillitsvalgt Vegard Boberg, Røyken brann og redning 

 Tillitsvalgt Ivar Eriksen, ABBV IKS 

Det praktiske arbeidet ledes av en prosjektgruppe bestående av: 

Prosjektgruppe 

 Sverre Junker, ABBV IKS – prosjektleder 

 Nils Georg Nordskag, Hurum brannvesen 

 Dag Otto Sjøhaug, Røyken brann og redning 

 Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen IKS 

 Tillitsvalgt Rolf Sigurd Sørensen, Hurum brannvesen 

 Tillitsvalgt Vegard Boberg, Røyken brann og redning 

 Tillitsvalgt Ivar Eriksen, ABBV IKS 

 Marte Kristoffersen, HR-rådgiver ABBV IKS 

Prosjektgruppen nedsetter nødvendige arbeidsgrupper som utreder sine spesifikke områder for 

avlevering til prosjektgruppen. 

 

8 faggrupper og 5 arbeidsgrupper etablert 

Prosjektleder utarbeidet mandater for 8 faggrupper som ble behandlet og godkjent i 

prosjektgruppen. 

 

 



Faggruppene er innen: 

- Alarm og marked 

- Administrasjon 

- Beredskap 

- Forebyggende 

- IKT 

- Informasjon og kommunikasjon 

- Kultur og Identitet 

- ROS (inkludert beredskapsanalyse) 

 

Alle faggruppene har tidsfrist til 1. april med å levere sine mandatbesvarelser. 

 

Faggruppe beredskap har nedsatt 4 arbeidsgrupper og faggruppe kultur og identitet har nedsatt 1 

arbeidsgruppe. Nedsettelse av arbeidsgrupper er innfor mandatbeskrivelsen og myndigheten til 

faggruppene. 

 

Alle faggrupper og arbeidsgrupper, med unntak av faggruppe IKT, består av representanter fra de tre 

brannvesen. Årsaken til at faggruppe IKT ikke består av representanter fra de tre brannvesen er som 

følge av at mandatet innebærer å undersøke om «Vårt nye brannvesen» kan inngå avtale om IKT-

tjenester (datasystem, brukerstøtte, sentralbordtjeneste, innkjøpssamarbeid m.v) fra Asker 

kommune, uten at det må foretas offentlig utlysing. Asker og Bærum brannvesen får levert disse 

tjenestene fra Asker kommune i dag, noe som vi er svært fornøyd med. Faggruppen har fått avklart 

dette forholdet, hvor den juridiske konklusjonen er at ABBR kan inngå avtale om denne 

tjenesteleveransen fra Asker kommune, uten at det er nødvendig med offentlig utlysing etter 

anskaffelsesregelverket. 

 

Faggruppene og arbeidsgruppene arbeider systematisk og godt 

Den 4. mars hadde prosjektgruppen møte med alle faggruppelederne og tillitsvalgte fra alle 

organisasjoner. Tilbakemeldingen fra samtlige faggrupper var at de vil levere sine mandatbesvarelser 

etter oppgitt tidsfrist 1. april. Stemningen i faggruppene og i de respektive brannvesen rapporteres 

som god. Det er tilfredshet med informasjonen som er gitt i prosessen fram til nå. Det er gitt utrykk 

for at prosjektgruppen bør tilstrebe å sørge for økt involvering av de som ikke er representert i 

faggrupper eller arbeidsgrupper. Som tiltak for dette har arbeidsgrupper sendt ut mandatbesvarelser 

til høring og anmodet om innspill. Det samme vil flere faggrupper gjøre, før mandatinnleveringen 1. 

april. Møter er også gjennomført, hvor deltagerne er anmodet om å kommentere eller gi innspill til 

utkast til mandatbesvarelser.  

 

Undertegnede vil gi ros til alle faggrupper og arbeidsgrupper for det arbeidet som utføres. Det er 

stort engasjement og høy kvalitet i arbeidet. 

 

Innplassering i lederstillinger på nivå 2 og 3 gjennomført 

Påtroppende brannsjef i Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har ledet prosessen med 

innplassering av ledere på nivå 2 og 3 i ABBR. Dette arbeidet har hun utført på en grundig og 

samvittighetsfull måte. De tillitsvalgte har deltatt på mange drøftingsmøter. Alle ledere på nivå 2 og 3 

er nå innplassert. Det er to lederstillinger som brigadeleder i beredskapsavdelingen heltid som skal 

utlyses eksternt. I tillegg er det en stilling som seksjonsleder i forebyggende avdeling som skal utlyses 

eksternt. Stillingene utlyses eksternt, da to av disse vil være nye fra 1. januar 2020 og den tredje 

stillingen er besatt av en person i konstituert stilling. 

 

 

 



Agenda Kaupang rapportene  

Styringsgruppen, prosjektgruppen og ABBVs styre er klar over at det er feil og mangler i Agenda 

Kaupang rapportene. Dette forholdet har vært belyst og diskutert gjentatte ganger i prosjektgruppen 

og i styringsgruppen. ABBVs styre har også behandlet Agenda Kaupang rapportene. Konklusjonene i 

styringsgruppen og prosjektgruppen er imidlertid at Agenda Kaupang rapportene ikke medfører at 

styringsgruppen, prosjektgruppen og faggruppene blir forhindret i sitt mandatarbeid. 

 

Gitte budsjettrammer og forventet innsparingspotensial mener undertegnede er rimelige og 

tilstrekkelige til at vi vil etablere et robust, ressurssterkt og godt brannvesen. 

 

Forestående budsjettpresentasjon og behandling i prosjektgruppen  

Brannsjefen og undertegnede har, med solid bistand fra administrativ avdeling, utarbeidet utkast til 

budsjett. Budsjettutkastet skal behandles i prosjektgruppen 18. mars.  

 

Det medfører riktighet at døgnbemanning av vanntankbilen i Asker har vært en del av diskusjonen i 

arbeidet med utkastet til budsjett. Dette budsjettalternativ er imidlertid ikke det valget som vil bli 

fremmet for prosjektgruppen. Slik budsjettet foreligger per nå, er døgnbemanning av vanntankbilene 

i Asker og Røyken inkludert. 

 

Undertegnede er optimistisk i forhold til at prosjektgruppen vil komme fram til et omforent budsjett, 

som kan presenteres for styringsgruppen og til videre behandling i ABBVs styre, samt i ABBVs 

representantskap. 

 

ROS analyse og beredskapsanalyse 

Faggruppe ROS arbeider meget systematisk og godt. De vil levere sin mandatbesvarelse, inkludert 

beredskapsanalyse innen 1. april. Bekymringen som tillitsvalgt Vegard Boberg gir uttrykk for 

vedrørende utarbeidelse av ROS analysen mener jeg er uberettiget. Det synes heller ikke å være 

behov for å gi faggruppe ROS utvidet tid til sin mandatleveranse. 

 

Brannbåt – lokalisering 

Det medfører ikke riktighet at det er førende begrensninger i forhold til lokalisering av brannbåten. 

Faggruppe beredskap skal i sin mandatbesvarelse vurdere ulike plasseringer av brannbåten. Det er 

imidlertid riktig at i utkast til mandatbesvarelse er Fornebu vurdert til det beste lokaliseringsstedet 

for brannbåten. Den konklusjonen er basert på en rekke vurderingsforhold, som vil bli beskrevet i 

mandatbesvarelsen. Det er også lagt til grunn i investeringsbudsjettet at brannbåten på Tofte 

brannstasjon skal erstattes med en større og mer robust brannbåt. Den nye brannbåten i Tofte er 

forutsatt plassert i båthavn. Dette vil gi en vesentlig styrket brann- og redningsberedskap til sjøs og 

for tilliggende øyer. 

 

Brannstasjoner på Tofte, Bekkestua og Fornebu 

Avsatte tomter til brannstasjoner på Bekkestua og Fornebu har sentral og god plassering. Tomten til 

ny brannstasjon på Tofte har også vesentlig bedre lokalisering, sett i forhold til eksisterende 

brannstasjon. 

 

Konklusjon: 

Prosjektleder deler ikke bekymringen som tillitsvalgt Vegard Boberg gir uttrykk for overfor 

Fellesnemda. Jeg synes kritikken som er reist overfor forestående brannsjef i ABBR er uberettiget. I 

prosessen vi er inne i, må vi vise toleranse og respekt overfor hverandre.  

 

Med vennlig hilsen 



Sverre N. Junker 

Prosjektleder 

Vårt nye brannvesen 

Mobil: 905 43 003 
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Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/195    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

 

Prosjektleder orienterer muntlig på styremøte. 
 
 

Vedlegg:  

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/111    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 04.04.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 

  

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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