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1. INNLEDNING
Kommunestyret vedtok under behandlingen av en rapport fra ABBV om pipefeiingen1 bl.a.: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en ny samlet gjennomgang i 2011.

Kontrollutvalget vedtok derfor å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av pipefeiingen2:

Prosjektet skal gjøre en samlet gjennomgang og vurdere om kontrollen med pipefeiingen og 
tilsynet i dag er betryggende.

Ved forrige gjennomgang hadde Asker og Bærum samme leverandør av feiertjenester. 
Rapporten avdekket vesentlige mangler i utførelsen av både feiing og tilsyn, og i kontrollen 
med tjenestene. Etter rapporten ble feiertjenestene lyst ut på anbud og det er nå et nytt 
feierfirma i Asker og et nytt i Bærum. Tidligere feier er i dag begjært konkurs.

1.1 Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene omfatter politiske vedtak, lovkrav, regelverk etc. som inneholder krav 
eller mål som skal oppfylles på området.

1.1.1 Politiske vedtak

Kommunestyret vedtok under behandlingen av rapporten fra ABBV bl.a.: 
2. Kommunestyret ber kommunens representanter i ABBV følge opp bemerkningen om 

at ABBV bør gjennomføre sluttoppgjør pr 31. desember.
3. Kommunestyret ber rådmannen ta inn informasjon om feietjenesten på 

innbetalingsblankettene.

1.1.2 Viktige lover og bestemmelser

Kommunens oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg inngår som en del av 
kommunens plikt til å forestå brannforebyggende arbeid. Det fremgår av brann- og 
eksplosjonsvernloven at kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som 
kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker 
måte3.

Nærmere krav til ulike brannsikringstiltak, som feiing og tilsyn med fyringsanlegg, reguleres 
i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften)4. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder med nærmere beskrivelse 
av hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2002 og 
oppstiller krav til utførelsen av feiing og tilsyn. Samtidig oppstilles krav om registrering av 
opplysninger om feiing og tilsyn i et særskilt register.

                                                
1 Kommunestyret møte 24.03.10 sak 017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiing.
2 Kontrollutvalget møte13.12.10 sak 059/10 Forvaltningsrevisjon tidsfrister prosjektene i 2011.
3 § 9 første ledd.
4 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002. 
Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver.
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1.2 Problemstillinger

Prosjektet omfatter både feiing og tilsyn. Revisjonen deler gjennomgangen inn i følgende i 
problemstillinger:
 Er det nå grunnlag for god utførelse av tjenestene?
 Fører ABBV god kontroll?
 Får innbyggerne god informasjon om tjenestene?
 Får innbyggerne nå de tjenestene de betaler for?

1.3 Anvendte metoder i prosjektet

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon 
organisert som prosjekt (RSK 001)5.

 Revisjonen har hatt møte med Asker og Bærum brannvesen IKS
 Vi har hatt samtaler med den ansvarlige for kontrollen i ABBV og for 

saksbehandlingen i Bærum kommune.
 Vi har samlet inn og gjennomgått avtale med ny feier og informasjon som deles ut til 

innbyggerne.
 Gjennomgått informasjonen om feiing og tilsyn på internett.
 Gjennomgått det nye dataregisteret og informasjonen som er lagt i det.
 Vi har gjennomgått de registrerte klagene fra innbyggerne.
 Vi har ringt tilfeldig utvalgte innbyggere for å sjekke utførelsen av tjenestene.

1.4 Styret i Asker og Bærum brannvesen sine kommentarer

Kommentarene er vedlagt rapporten.

                                                
5 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 23.05.05.
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2. ER DET NÅ GRUNNLAG FOR GOD UTFØRELSE AV 
TJENESTEN?
Rapporten Blir pipene feiet?6 påpekte at avtalen med feieren var lite presis med hensyn til 
kvalitet og kontroll.

Rapporten påpekte også at dataregisteret som ble benyttet ikke tilfredstilte en rekke krav 
nedfelt i forskriften7. I henhold til forskriften skal kommunen sørge for at det foreligger 
ajourførte fortegnelser over fyringsanlegg og over den aktiviteten som utføres8. Veileder til 
forskriften oppstiller en rekke opplysninger denne fortegnelsen bør inneholde.

Feieren er i henhold til avtalen tillagt ansvaret for å føre fortegnelse over fyringsanleggene i 
samsvar med forskriften § 5-2 og § 7-3 og å føre fortegnelsen i kommunens datasystem.

Revisjonen legger følgende kriterier til grunn:

 Avtalen bør legge til rette for god kontroll med tjenesten
 Avtalen bør presisere hva feieren faktisk skal levere og hvordan det skal 

dokumenteres og rapporteres. Det bør utarbeides bedre kriterier for måloppnåelse enn 
bare volum.

 Det skal føres et elektronisk register over fyringsanlegg i samsvar med forskrift.

2.1 Funn/fakta

2.1.1 Avtalen skal legge til rette for gode tjenester

Avtalen med den forrige feier9 hadde flere svakheter. Feieren fikk like mye betalt for boliger 
som var feid/ ført tilsyn med som han fikk for boligene som bare var blitt varslet om feiing 
eller tilsyn. Avtalen gav dermed ikke et incentiv for feieren til å oppnå en høyest mulig andel 
faktisk utførte tjenester. Revisjonen mente avtalen generelt burde sette mer konkrete krav til 
kvaliteten på tjenestene. Særlig gjaldt dette for tilsyn som er en viktig del av det 
brannforebyggende arbeidet. Kravene til rapportering gav liten mulighet til å ivareta 
bestillers kontrollfunksjon.

Avtale med ny feier ble inngått fra mars 2010. Dagens avtale10 er generelt mer detaljert enn 
den med forrige feier. I dagens avtale får feieren fortsatt like mye betalt for boliger som er 
feid/ ført tilsyn med som han får for boligene som bare har blitt varslet om feiing eller tilsyn. 
Det er altså fortsatt ikke noe økonomisk insitament for feieren til å faktisk få utført flest 
mulig oppdrag. Asker og Bærum brannvesen (ABBV) opplyser at dette ble resultatet etter 
forhandlingene med ny feier i Bærum11. ABBV mener at det er uheldig at differensiert pris 
ikke er tatt inn i avtalen. Avtalen ble inngått med bistand fra Anskaffelsesenheten. 
Avtaleperioden er fram til 31.02.14.

                                                
6 Kommunestyret møte 04.02.09 sak 004/09 Forvaltningsrevisjonsrapport Blir pipene feiet?
7 For 26.06.2002, nr. 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften).
8Forebyggendeforskriften § 5-2.
9 Avtale om kjøp mellom Asker og Bærum brannvesen IKS og Klaus Christensen AS Avtale nr 038 av 05.10.04.
10 Kontrakt nr 2009-014-02 Kjøp av feiing og tilsyn for Bærum kommune, 2010.
11 Kommentarer til Revisjonsrapport av 8.4.2011, Asker og Bærum brannvesen.
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I avtalen med tidligere feier fikk feieren ikke ekstra betalt for fresing av blanksot. Feieren
rapportert heller ikke at fresing var utført. Blanksot er årsak til pipebranner. Det er derfor 
viktig for kvaliteten at feieren får ekstra betalt for fresing av blanksot. Dagens avtale gir 
feieren ekstra betaling for fresing. Brukeren har også mulighet til å selv velge hvem som skal 
utføre fresingen.

Med hensyn til kontroll med tjenesten er den nye avtalen langt mer detaljert. Det er blant 
annet lagt inn at ABBV har rett til å inspisere og kontrollere tjenesten på alle trinn og kan 
utføre kontroll av minimum 50 stk. tilfeldig valgte feiinger og tilsyn i kvartalet. Ved avvik 
over 4 % vil prosentsatsen komme til avkorting for antall rapporterte tjenester i avregningen.
Alle avvik umindre enn 4 % vil dette bli rapportert til leverandør med krav om snarlig 
utbedring12. Dette har revisjonen sett at blir gjort.

2.1.2 Det elektronisk register skal være i samsvar med forskrift

I forvaltningsrevisjonsrapporten Blir pipene feiet? ble det avdekket flere mangler ved det 
elektroniske registeret som ble benyttet av feieren. Det var videre flere avvik mellom 
kommunens og feierens registre over fyringsanlegg/pipeløp.

Et nytt dataregister KomTek ble innført og tatt i bruk 1. tertial 200913. Feier, ABBV og 
kommunen har tilgang til og jobber opp mot dette systemet som er installert på kommunens 
servere.

Revisjonen har gjennomgått systemet og sjekket om kravene til opplysningene som 
databasen bør inneholde er oppfylt.

Krav Før Nå
Objekter med fyringsanlegg ja, men med vesentlige feil ja
Eier/bruker av fyringsanlegget ja, men med vesentlige feil ja
Type skorstein og ildsted antall, men ikke type ja
Monteringsår for skorstein og ildsted nei Ja
Plassering av skorstein/ildsted nei Ja
Hvorvidt feiing kan foregå fra loft manuelt notert som merknad Kan noteres som 

merknad
Plassering av fyringsanlegget nei Ja
Dispensasjoner fra 
bygningsmyndighet

nei Nei

Feiing utført når ja, men bare for siste besøk ja
Av hvem nei ja
Hyppighet opplysning om ”besøkt” ja
Neste feiing nei ja
Feil og mangler notert som merknad ved siste 

besøk
ja

Fyringsforbud notert som merknad ved siste 
besøk

ja (ikke 
registrert)14

                                                
12 Avtalens kravspesifikasjon pkt Kontroll av tjenesten.
13 Sak til ABBV’s styremøte, møtedato 12.01.2010. Saksnummer 04/2010
14 Det er ikke et eget felt i Kom-Tek, men registreres som merknad. ABBV registrerer det i eget regneark og i eget 
saksbehandlingssystem.
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Pålegg notert som merknad ved siste 
besøk

ja (ikke 
registrert)15

Frist for retting nei ja (men ikke 
registrert)16

Gjennomføringsdato nei Ja
Årsak, dersom feiing ikke er utført ja ved siste besøk Ja 

Revisjonens gjennomgang viser at dagens datasystem inneholder de fleste punktene som det 
etter veilederen bør inneholde.

Som følge av mangler ved tidligere register er KomTek ikke komplett mht det faktiske antall 
fyringsanlegg som finnes i kommunen. Feieren er i henhold til avtalen tillagt ansvaret med å 
registrere nye skorsteiner/ildsteder i registeret. Feieren sender månedlige rapporter med 
detaljert oversikt over endringer utført i KomTek.

I KomTek registreres dato for tilsyn/feiing, status17, hvem som har utført feiingen/tilsynet og 
antatt dato for neste tilsyn eller feiing. En sentral opplysning i brannvernarbeidet kan være å 
finne ut hvor ofte en bestemt bolig har blitt feiet. Det er i systemet mulighet for innsyn i 
historikken både for feiing og tilsyn. Siden systemet er såpass nytt begrenser denne 
historikken seg til aktivitet fra 2010.

KomTek har flere funksjoner enn det revisjonen kan se er benyttet. For eksempel er det 
mulighet for å benytte systemet i ruteforvaltningen og å benytte systemet i saksoppfølging. 
Revisjonen har fått opplyst at KomTek utelukkende benyttes som kontrollverktøy, og at det 
derfor ikke registreres for eksempel pålegg eller frister for retting av avvik der dette er 
aktuelt.

Saksbehandling ved avvik
ABBV opplyser i tertialrapport 2, 2010 at det særlig jobbes med kvaliteten på tilsynsarbeidet 
til feieren som er det aller viktigste for å forebygge branner og tap av liv. I forbindelse med 
dette arbeidet ble det avholdt et fagmøte i november 2010 der det var fokus på avvik som 
avdekkes i forbindelse med feiing tilsyn, eksempelvis hvilke avvik som er av en slik karakter 
at det kreves full saksgang. Videre ble rutiner for avvik som leverandør/ABBV skal følge
utarbeidet.

ABBV opplyser at de etter samtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 
oppdaget at de ikke har hatt en helt korrekt saksgang. Dette er nå tatt opp med leverandøren.

2.2 Revisjonens vurdering

Revisjonen mener dagens avtale legger bedre til rette for kontroll enn avtalen med den 
forrige feieren. Dersom avtalen følges opp av ABBV vil kommunens innbyggere ha relativt 
god sikkerhet for at de får de tjenestene de skal.

                                                
15 Feieren har ikke myndighet til å gi pålegg. Dette er det kun ABBV som har og dette ivaretas gjennom ABBVs 
saksbehandlingssystem da Kom- Tek ikke er et offentlig godkjent saksbehandlingssystem. Avvik og anmerkninger 
registreres i systemet.
16 Frist for retting gis bare i de tilfeller hvor pålegg eller andre sanksjonsmuligheter er gitt. Dette har da samme årsak som 
pålegg. Fra feierens side gis det frist for tilbakemelding om når og hvordan avvik skal rettes. I de tilfeller dette gis er det 
ABBVs saksbehandlingssystem som ivaretar dette ettersom Kom- Tek ikke er et offentlig godkjent saksbehandlingssystem.
17 Hvorvidt feiing/tilsyn har blitt utført eller årsaken til ikke utført.
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Revisjonen mener kravene til kvalitet fortsatt ikke er godt nok ivaretatt. I dagens avtale får 
feieren fortsatt like mye betalt for boliger som er feid/ ført tilsyn med som han får for 
boligene som bare har blitt varslet om feiing eller tilsyn. For å øke antallet faktisk utført 
tjenester mener revisjonen det er viktig å sikre at det i ny avtale som inngås 31.02.14, legges 
inn økonomisk insitament for feieren til å få faktisk utført flest mulig oppdrag.

I rapporten Blir pipene feiet ble manglene ved datasystemet som feieren benyttet framhevet 
som den viktigste utfordringen. Revisjonen mener det nye dataregisteret er vesentlig bedre 
og derfor bidrar i stor grad til bedre feietjenester. KomTek ble innført i 2009 og er en felles 
database som benyttes av feieren, ABBV og kommunen. Med et felles datasystem unngås 
problemene knyttet til avvik mellom dataregistrene.

KomTek innehar de fleste av punktene et register bør inneholde i henhold til veilederen. Ikke 
alle funksjonene som systemet gir mulighet til er tatt i bruk, da KomTek benyttes av ABBV 
som kontrollsystem. Det kan vurderes om det er hensiktsmessig om flere av systemets 
funksjoner tas i bruk.
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3. FØRER BRANNVESENET GOD KONTROLL?
I avtalen inngått 2009 er det stilt krav til feierens rapportering. Feieren skal i henhold til 
avtalen utarbeide månedlige rapporter over utført aktivitet med mer. 

Oppdragsgiver kontrollere at feiing og tilsyn blir utført i henhold til avtalen: Arbeidene skal 
kvalitetssikres gjennom stikkprøver og brukerundersøkelser. Oppdragsgiver har rett til å 
inspisere og kontrollere tjenestene på alle trinn. Oppdragsgiver skal utføre kontroll av 
minimum 50 stk tilfeldig valgte feiinger og tilsyn i hvert kvartal18.

Det heter videre at det skal gjennomføres jevnlige møter med leverandør. Oppdragsgiver skal 
ta initiativ til og føre referat fra disse møtene.

Kommunestyret vedtok under behandlingen av rapporten om pipefeiingen19 bl.a.: 
Kommunestyret ber kommunens representanter i ABBV følge opp bemerkningen om at ABBV 
bør gjennomføre sluttoppgjør pr 31. desember

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn:

 Feieren skal utarbeide månedlige rapporter i henhold til avtalen.
 ABBV skal føre systematisk kontroll med utførelsen av feiing og tilsyn.
 Det skal avholdes jevnlige møter med leverandør.
 Det skal gjennomføres sluttoppgjør pr 31. desember.

3.1 Funn/Fakta

Kontrollkapasiteten er økt siden forrige gjennomgang. ABBV har i dag 1,5 årsverk ved 
forebyggendeavdelingen til oppfølging av feiertjenestene i Bærum og Asker. ABBV har
utarbeidet et eget kvalitetssikringsdokument for oppfølging av feiertjenesten, som beskriver 
tiltak og rutiner for kvalitetssikring, oppfølging og kontroll av feiertjenesten.

3.1.1 Feieren skal utarbeide månedlige rapporter i henhold til avtalen

Forrige rapport konkluderte med at tallet for feide piper i ABBVs tertialrapporter og 
årsmeldinger i praksis var antall piper tidligere feier rapporterte å ha gitt varsel om feiing. 
Det sa ingenting om hvor mange piper som faktisk ble feid. Dette gav et misvisende bilde 
ovenfor styret, tilsynsmyndigheter og andre. Rapporten anbefalte derfor at ABBV burde 
rapportere om antall faktisk utførte feiinger og tilsyn til styret og andre. 

I dag blir dette gjort ved at ABBV rapporterer om treffprosent. Treffprosent er andel utførte 
av antall varslede tilsyn/ feiinger. Treffprosenten vil vi komme tilbake til i kapittel 5. 

Det er i avtalen stilt krav til hvilke opplysninger de månedlige rapportene skal inneholde:
  antall faktisk feide pipeløp i forhold til antall varslede siste måned
 antall faktisk gjennomførte tilsyn i forhold til varslede tilsyn siste måned
 feil og mangler som bør følges opp med pålegg
 tilgang og avgang samt totalt antall registerte pipeløp og boliger med fyringsanlegg

                                                
18 Kontrakt for kjøp av feiing og tilsyn i Bærum kommune, 2009-014-02, kravspesifikasjon, pkt kontroll med tjenesten.
19 Kommunestyret møte 24.03.10 sak 017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiing.
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 antall piper med behov for fjerning av blanksot

Revisjonen har gjennomgått rapportene utarbeidet av feieren. Det foreligger rapporter over 
aktivitet for samtlige måneder siden ny feier overtok i mars 2010. Rapportene inneholder de 
avtalefestede opplysningene.

Et av funnene avdekket i rapporten Blir pipene feiet var at ABBV ikke hadde kontrollert 
månedsrapportene utarbeidet av leverandøren. Dokumentasjonen revisjonen har mottatt nå 
viser at månedsrapportene er stemplet med mottatt dato, scannet og arkivert hos ABBV. 
Referatene fra oppfølgingsmøter med leverandøren viser at rapportene er purret når de ikke 
har kommet inn etter avtale og det har blitt stilt krav til reviderte rapporter ved oppdagete 
mangler.

3.1.2 ABBV skal føre systematisk kontroll med utførelsen av feiing og 
tilsyn

Revisjonen har fått opplyst at ABBV har utarbeidet nærmere instruks for utførelsen av 
kontrollen. Det utføres tre typer kontroller:

 Kontroll sammen med feier.
 Etterkontroll av utførte tjenester
 Arkivkontroll hos feier.

ABBV har opplyst i møte med revisjonen at rammene for kontrollene begynner å falle på 
plass. Det ble samtidig opplyst at faktisk kontroll og resultater fra dette, ikke er kommet 
ordentlig i gang. ABBV opplyser at målet om å utføre kontroller av minimum 50 tilfeldig 
valgte feiinger og tilsyn i kvartalet, ikke ble nådd i 2010. 

Kontroll sammen med feier
Det er utarbeidet et evalueringsskjema for praktisk gjennomføring av feietjenesten som 
benyttes i disse kontrollene. Vurderingskriteriene omfatter varsling av eiendommen, 
gjennomføringen av feiing/tilsyn og faglig kunnskap.

ABBV opplyser at det ble foretatt kontroll sammen med feier i april 2010 på utførelse av 
tilsyn, men at denne kontrollen ikke er skikkelig dokumentert. Revisjonen har likevel mottatt 
dokumentasjon på at det under denne kontrollen ble påvist forbedringspunkter som ble tatt 
opp med leverandør i brevs form med frist for tilbakemelding.

Revisjonen har mottatt dokumentasjon på kontroll sammen med feier på utførelse av tilsyn 
utført i januar og februar 2011. ABBV har utført kontroll av til sammen 16 tilsyn. Etter det 
revisjonen erfarer ble det ikke avdekket svakheter ved denne kontrollen. 
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Etterkontroll av utførte tjenester 
ABBV har utført etterkontroll av feiingen i 2010 og av tilsynet i 2011. Denne kontrollen har 
blitt utført som en telefonundersøkelse til husstander som har fått utført feiing eller tilsyn der 
de har blitt spurt blant annet om kvaliteten på tjenestene.

Revisjonen har mottatt dokumentasjon på to gjennomførte telefonundersøkelser utført i 
august 2010 og februar 2011. Det er dokumentert henholdsvis 13 og 6 telefonsamtaler med 
hustander som skal ha fått utført feiing eller tilsyn. Resultatet fra telefonundersøkelsen i 
august ble meddelt leverandøren i oppfølgingsmøte20. Revisjonen kan derimot ikke se at 
resultatet fra telefonundersøkelsen i februar har blitt meddelt leverandøren. 

Det har ikke blitt foretatt kontroller av husstander som skal ha blitt varslet om tjenesten, men 
som er registrert ikke hjemme / ikke utført21. ABBV opplyser om at de inntil videre har 
prioritert etterkontrollen av utførte tjenester grunnet et ønske om å sjekke kvaliteten på 
feiertjenesten. 

ABBV opplyser at det er krevende å foreta etterkontroller, da dette er arbeid som best utføres 
på ettermiddag/kveldstid for å treffe folk hjemme. Etterkontrollene har derfor ikke vært 
prioritert mht de kontrollene som utføres.

Arkivkontroll hos feier 
Under arkivkontrollen som ABBV utfører, sjekkes feielister og tilsynsskjemaer som 
oppbevares hos feieren opp mot den registreringen som er gjort i KomTek 

Revisjonen har fått opplyst at det ble utført en arkivkontroll i 2010, men at kontrollen ikke 
har blitt skikkelig dokumentert. Resultatet av denne kontrollen er derfor ikke kjent for 
revisjonen.

For 2011 har revisjonen mottatt dokumentasjon på utført arkivkontroll. Det ble kontrollert 98 
tilsynsskjemaer for desember og 131 tilsynsskjemaer for januar. Totalt under denne 
kontrollen ble det avdekket 7 avvik. 3 av disse kan karakteriseres som ubetydelige avvik, 2 
var registrert utført i KomTek, mens tilsynsskjema oppga ”ikke hjemme”. De resterende 
avvikene som ble oppdaget var knyttet til registreringen av avvik oppdaget på tilsyn.

Kontroll av registreringen i KomTek
ABBV har i tillegg utført kontroll av registreringen i dataregisteret KomTek. Det ble utført 
kontroll med totalt 266 enheter. ABBV fant feil i registreringen for 20 av disse enhetene. 
Feilregistreringen ble tatt opp med leverandør i oppfølgingsmøte i mars 2011, der ABBV 
beskriver avviket som akseptabelt, men at avviket i fremtiden bør være mindre.

ABBV har videre oppdaget manglende registrering av 3. gangs varsling22 i KomTek. Etter 
det revisjonen erfarer er manglende registrering av utførte varslingsrutiner et forhold som er 
tatt opp med feieren.

                                                
20 Referat fra oppfølgingsmøte 27.10.2010.
21 Ikke hjemme registreres i KomTek der feieren ikke har fått kontakt med varslet husstand. Ikke utført benyttes der det er en 
teknisk årsak til at feiing ikke er utført, for eksempel manglende takstige.
22 Feieren skal i henhold til avtalen kontakte eier av husstand per telefon, der feier etter varsling og besøksrapport fortsatt 
ikke har fått kontakt med eier av bolig. Mer om varslingsrutiner i kap 4.
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Alle feiinger og tilsyn skal være registrert i KomTek og ABBV opplyser om at de ikke 
aksepterer avvik og holder tilbake utbetalinger så lenge aktiviteten ikke er registrert i 
KomTek.

3.1.3 Det skal avholdes jevnlige møter med leverandør

I henhold til kontrakt skal det gjennomføres jevnlige møter mellom leverandør og ABBV.
ABBV har ansvaret for å initiere og føre referater fra møtene. Revisjonen har fått opplyst at 
månedlige møter har blitt gjennomført fra oktober 2010. At møtene ikke kom i gang tidligere 
skyldtes, får vi opplyst, at det var mange oppgaver og utfordringer i den første tiden, noe som 
resulterte i omfattende kontakt mellom ABBV og leverandøren. Utfordringene ble løst 
forløpende og det ble ikke ført referater i forbindelse med dette.

Revisjonens gjennomgang viser at det er avholdt og foreligger referater fra møter for 
oktober, november og desember 2010, og januar og mars 2011. Revisjonen har fått opplyst at 
på grunn av sykdom ble ikke månedsmøtene gjennomført i februar 2011.

Månedsmøtene har en fast agenda som gjennomgås der det tas opp forhold knyttet til 
KomTek, fremdrift, rapportering, klager og henvendelser, kvalitetssikring med mer.

3.1.4 Det skal gjennomføres sluttoppgjør pr 31. desember

Forrige rapport avdekket at ABBV ikke gjort et sluttoppgjør per 31.12. Kommuneloven 
fastslår at alle kjente utgifter skal bokføres det regnskapsåret de faktisk hører hjemme. 
Dokumentasjonen viste at ABBV lot feieren få forskuddsbetalt for ikke-utførte leveranser av 
feie- og tilsynstjenester. Dette var ikke rettet opp ved årsavslutningen i 2009.

Revisjonen ser at det med ny feier ble gjort sluttoppgjør per 31.12.10. For forrige feier ble 
det etter hvert gjort et sluttoppgjøret. Det endte med at tidligere feier skyldte kr. 74.155.-.
Dette tilgodehavende har gått til inkasso, og tidligere feier er nå begjært konkurs.

3.2 Revisjonens vurdering

Revisjonens gjennomgang av kontrollen med feietjenesten viser at ABBV i hovedsak fører 
god kontroll med feietjenesten. Revisjonen mener kontrollen er langt mer betryggende enn 
ved forrige gjennomgang. Dokumentasjonen revisjonen har mottatt viser at ABBV fører 
kontroll med månedsrapportene fra feieren, utøver egen kontroll med tjenesten, avholder 
jevnlige møter med leverandør og at sluttoppgjør gjennomføres per 31.12.

Revisjonen ser at de fleste av avvikene/svakhetene som er avdekket både til innholdet i 
månedsrapportene og ved utførte kontroller av tjenesten er tatt opp med feieren i møtene som 
jevnlig avholdes. Revisjonen vil likevel påpeke viktigheten av å dokumentere utførte 
kontroller og å formidle resultatene til leverandøren.

Revisjonen mener ABBV bør foreta systematiske kontroller også av husstander som skal ha 
blitt varslet, men der tjenesten ikke er utført på grunn av ”ingen hjemme”. At varslingen av 
husstanden fungerer er en viktig forutsetning for at innbyggerne skal få de tjenestene de 
betaler for.
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4. FÅR INNBYGGERNE GOD INFORMASJON OM 
TJENESTENE?
Kommunestyret vedtok under behandlingen av rapporten fra ABBV om pipefeiingen23 bl.a.: 
Kommunestyret ber rådmannen ta inn informasjon om feietjenesten på 
innbetalingsblankettene.

Rapporten om pipefeiingen avdekket av det var vesentlige mangler i informasjonen til 
brukerne/ innbyggerne i kommunen og at det var behov for en mer helhetlig håndtering av 
klagene. Rapporten anbefalte tiltak for å rette på begge disse forholdene.

En viktig forutsetning for at innbyggerne kan utøve brukerkontroll med tjenesten er at de er 
informert om rettighetene de har i forbindelse med feiing og tilsyn. God håndtering av klager 
vil legge til rette for tredjepartskontroll og kan bidra til kvalitetssikring av tjenesten.

Revisjonen legger følgende kriterier til grunn:

 Innbetalingsblankettene skal inneholde informasjon om pipefeiingen.
 Kommunen skal gi innbyggerne god informasjon om hvilke krav de kan stille til 

tjenesten.
 Det bør være et system for registrering og oppfølging av klager som en del av 

kvalitetssikringen.

4.1 Funn/Fakta

4.1.1 Informasjonen på innbetalingsblanketten

Tidligere var det på regningen for kommunale avgifter, tatt inn informasjon på baksiden om 
feiing. Her stod det at dersom en hadde spørsmål angående fakturaen så skulle en ringe til 
feieren. Som vi viser under klagehåndtering, var dette ikke en god løsning. Senere ble 
informasjonen om feiing tatt bort.

Informasjon om feietjenesten på fakturaer, gir boligeierne bedre grunnlag til å reagere og gir 
dermed bedre brukerkontroll med tjenesten.

Nå har rådmannen lagt inn informasjon om hva gebyret for feietjenesten dekker24 på 
innbetalingsblankettene og det står at spørsmål kan rettes til ABBV.

4.1.2 Informasjonen på internett

Forrige rapport om pipefeiingen påpekte bl.a. at kommunens nettsider gav feil informasjon 
om det tilbudet boligeier har krav på.

I dag kan en på Bærum kommunes hjemmeside under Tjenester a-å, finne informasjon om 
hva feieavgiften dekker, aktuelle lover og forskrifter og link til ABBV. Så langt revisjonen 
kan se er informasjon relevant og korrekt med hensyn til hvilke krav innbyggerne kan stille 
til tjenesten. Det står riktignok at det varsles en dag før, mens det riktige skal være tre dager 

                                                
23 Kommunestyret møte 24.03.10 sak 017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiing.
24 Gebyret dekker feiing hvert 2. år, samt tilsyn hvert 4. år.
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før. ABBV har i dag på førstesiden en knapp for Feiing og tilsyn. Under denne er det relativ 
utfyllende informasjon om hva innbyggerne kan kreve av feiing og tilsyn, og hvilket ansvar 
de selv har.

På ABBVs nettsider er det videre link til feierens nettsider. På disse sidene ligger blant annet 
oversikt over feierens planer for utførelse av feiing/tilsyn, det vil si når hvilke områder/gater 
som forventes besøkt.

4.1.3 Informasjonen til husstandene ved feiing og tilsyn

Det er utarbeidet bestemte varslingsprosedyrer som feieren skal følge ved forestående feiing 
eller tilsyn. Leverandøren er forpliktet til å varsle husstanden med varsellapp i postkasse 
minimum 3 dager før utførelse av feiing eller tilsyn. Dersom det ikke oppnås kontakt skal 
feieren legge igjen en besøksrapport hvor husstanden gis anledning til å ta kontakt med feier 
innen 30 dager for ny avtale. Dersom kunden ikke tar kontakt skal tilsynet/feiingen følges
opp med en telefonhenvendelse til kunden, fortrinnsvis mobiltelefon.

Revisjonen har gjennomgått standardskrivene som deles ut i postkassene om varsling av 
tilsyn og ved feiing. Varsellappene gir opplysninger om tidspunkt for feiing/tilsyn og hvilke 
forhold eier selv må legge til rette for før arbeidet kan utføres. Det er oppgitt
kontaktinformasjon til feieren.

Besøksrapporten fra feieren inneholder opplysninger om feiing er utført (aktuelt der eier ikke 
var hjemme) eller hvorfor feiing ikke er utført. Det oppfordres til å ta kontakt med feier når 
feil eller mangler er utbedret25 slik at feiing kan utføres. Det oppgis kontaktinformasjon til 
feieren. Besøksrapporten inneholder videre opplysninger om kommunens ansvar, eierens 
ansvar og hjemmel for feiing og tilsyn.

Revisjonen har fått opplyst at for å øke treffprosenten26 skal det iversettes tiltak med å varsle 
husstander per brev om forestående tilsyn. Dette brevet inneholder opplysninger om 
tidspunkt for utførelse, oppfordring om å gi tilbakemelding om tidspunktet ikke passer, 
informasjon om eiers tilrettelegging for at tilsyn skal utføres og hva tilsynet omfatter.

Besøksrapporten fra feieren der tilsyn ikke har blitt gjennomgått gir informasjon om tilsynet 
tilsvarende opplysningene som fremkommer på varselbrevet, samt opplysninger om 
kommunens ansvar, eierens ansvar og hjemmel for feiing og tilsyn. Det oppfordres til å ta 
kontakt med feieren og opplyses om 30 dagers frist for bestilling av ny time uten ekstra 
kostnad.

4.1.4 Klagehåndtering

Tidligere ble alle klagene håndtert av feieren selv. Vår gjennomgang av svarene den gang 
viste at svarene sjelden stemte med det feieren hadde lagt inn i sitt register. Saksbehandler i 
kommunen eller ABBV hadde ikke tilgang til registerte opplysninger om feiing eller tilsyn 
og måtte derfor stole på at feieren svarte riktig. Det fantes heller ikke en systematisk oversikt 
over klagene. 

                                                
25 Revisjonen bemerker at ordlyden her er: ’vennligst ta kontakt når eventuelle feil og mangler er utbredt slik at feiing kan 
utføres’. Revisjonen går ut fra at det her menes at feiing kan utføres når feil eller mangler er utbedret.
26 Mer om treffprosent i kapittel 5.
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I dag kanaliseres klagene til ABBV eller til kommunen. ABBV har som nevnt nå full tilgang 
til all informasjon i det nye registeret og har derfor mulighet til å sjekke og besvare de fleste 
av klagene.

ABBV opplyser at de per i dag muligens ikke får alle klager som sendes til feieren, kun de 
brev/e-poster som sendes til kommunen eller ABBV. Det opplyses om at ABBV er i en 
prosess der de ser på systemet for håndtering av klager.

Revisjonen har foretatt en gjennomgang av klagene i 2010/2011 registrert hos ABBV.
Brorparten av klagene i 2010 omhandler manglende feiing over flere år. Disse klagene er 
knyttet til manglende utførelse av feiing fra forrige feier. I tillegg er det noe få klager på 
uriktig registrering av pipeløp (galt antall pipeløp, har ikke pipeløp). Dette er delvis knyttet 
mangelfull registrering av til forrige feier, men er noe en alltid vil ha. Begge disse forholdene 
kan kommunen eller ABBV nå besvare ved å kontrollere det nye dataregisteret. 

De fleste klagene rettet ny feier, er knyttet til manglende varsling av feiing/tilsyn. 

Saksbehandler i kommunen opplyser at antall klager kommunen har registrert, har gått stadig 
nedover etter at ny feier overtok i mars 2010.

4.2 Revisjonens vurdering

Revisjonen mener det har skjedd en klar forbedring av informasjon til innbyggerne/brukerne 
Kommunen gir nå innbyggerne god informasjon om hvilke krav de kan stille til tjenesten.

Innbetalingsblankettene fra kommunen inneholder nå informasjon om hva feiegebyret dekker 
og hvor mottaker kan rette eventuelle henvendelser vedrørende dette. Revisjonen mener 
internettsidene inneholder den viktige informasjonen til innbyggerne om tjenestene. Det 
påpekes likevel at opplysninger vedrørende varsling ikke er riktig på kommunens nettsider.
Det kan også med fordel opprettes en link til feierens nettsider, der det framkommer 
informasjon om planer for utførelse av feiing/tilsyn.

Varselsedlene som utdeles i forbindelse med feiing/tilsyn inneholder nødvendig informasjon. 
Revisjonen bemerker likevel at verken varselseddelen eller besøksrapporten som utdeles i 
forbindelse med feiing gir opplysninger om at det er 30 dagers frist for bestilling av ny feiing 
uten ekstra kostnad. Etter revisjonens vurdering bør informasjon om dette framkomme som i 
besøksrapporten for tilsyn.

Revisjonen mener også at klagebehandlingen nå er vesentlig bedre enn ved forrige rapport. 
Det er nå et system for registrering og oppfølging av klager som fungere som en del av 
kvalitetssikringen. ABBV opplyser at de jobber med ytterligere forbedringer knyttet til klager 
som mottas av feieren.
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5. FÅR INNBYGGERNE NÅ DE TJENESTENE DE BETALER 
FOR?

Alle eiendommer med piper mottar to ganger per år et feiegebyr fra kommunen. Gebyret 
dekker utgifter til27:

 Feiing av røykkanal hvert annet år 
 Tilsyn/kontroll med fyringsanlegget hvert fjerde år 
 Informasjon om tjenesten
 Tilsyn/kontroll med røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier hvert fjerde 

år
Husstandene har i henhold til forebyggendeforskriften krav på å bli varslet i forkant av 
feiing/tilsyn.

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterium til grunn:

 Det skal utføres/gis tilbud om feiing og tilsyn til aktuelle husstander i henhold til 
kommunens bestemmelser.

5.1 Funn/Fakta

5.1.1 Kontroll av utførelsen

Forrige rapport konkluderte med at tidligere feiers dataregister viste at avtalt feiing hvert 2. 
år ikke var oppfylt, noen gater var ikke besøkt på 5 år eller mer. I tillegg avdekket rapporten 
at mange av pipene som var registrert som feid, ikke hadde blitt feid. Vi avdekket bl.a. at 
ikke-eksisterende hus og pipeløp, var registrert som feid.

Som vist i kapittel 3, fører ABBV nå en klart bedre kontroll med selve utførelsen av feiing 
og tilsyn. Dette har en forebyggende effekt og bidrar til å sikre at tjenestene utføres etter 
avtale. Kontrollene utført av ABBV viser få avvik i forhold til faktisk utførelse av tjenestene. 
Saksbehandler i kommunen opplyser samtidig at antall klager har gått stadig nedover etter at 
ny feier overtok.

Revisjonen har av denne grunn ikke sett behov for en omfattende sjekk av om tjenestene blir 
utført. Vi har bare tatt en liten telefonundersøkelse til 14 tilfeldig valgte28 husstander som 
skal ha mottatt varsel om/fått utført tilsyn i mars 2011. 6 var registrert i KomTek med utført 
tilsyn og 8 var registrert med ”ikke hjemme”.

Samtlige vi kontaktet som var registrert som utført, bekreftet at feieren hadde utført tilsyn og 
at de hadde mottatt varsel om tilsynet i forkant. En mente riktignok det var sen varsling.

Av de 8 vi kontaktet som var registrert som ”ikke hjemme” bekreftet 6 å ha mottatt varsel 
om tilsyn29, hvorav en fortalte at feieren ikke hadde møtt som varslet. To husstander mente 
bestemt at de ikke hadde blitt varslet om tilsyn. 

                                                
27 Fra kommunens internettsider om feiegebyret.
28 Revisjonen kontaktet riktignok kun personer som var bostedsregistrert på adressen hvor tilsyn var varslet/utført.
29 Samtlige 6 hadde vært i kontakt med/eller forsøkt å komme i kontakt med (1) feieren.
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Revisjonen påpeker at de fleste klagene knyttet til ny feier, er på manglende varsling av 
feiing/tilsyn.

5.1.2 Treffprosent

En av anbefalingene i forrige rapport var som nevnt at ABBV burde rapportere uttrykkelig 
om antall faktisk utførte feiinger og tilsyn til styret og andre. Treffprosent for feiing og tilsyn 
rapporteres fra feieren til ABBV gjennom månedsrapportene. ABBV rapporterer nå den 
faktiske treffprosenten til styret gjennom tertialrapporter og årsrapporter.

Det er ikke i kontrakten om feiing og tilsyn satt konkrete måltall for treffprosenten. I avtalen 
heter det at oppdraget omfatter feiing av alle piper (…) annet hvert år som beskrevet i 
kravspesifikasjonen og tilsyn med alle fyringsanlegg hvert fjerde år som beskrevet i 
kravspesifikasjonen30. I praksis betyr dette at varslingsprosedyrene for utførelse av 
feiing/tilsyn skal følges, slik at alle husstander får tilbud om feiing/tilsyn i henhold til 
kommunens regler.

Det rapporteres om lav treffprosent (andel utførte av antall varslede) i Bærum. For feiing ble 
det rapportert en treffprosent på 61 % i perioden mars-august 201031. Dette ligger betydelig 
lavere enn Asker der treffprosenten opplyses å være på 93 %. 

Revisjonen har fått opplyst at treffprosenten for tilsyn i 2010 var på 47 %, mens de to første 
månedene i 2011 har ligget på 67 %32. Til sammenligning har revisjonen fått opplyst at 
treffprosenten for tilsyn i Asker har vært mellom 73 og 78 %33.

Som nevnt mener revisjonen det er en svakhet ved avtalen i Bærum, at feieren får like mye 
betalt for varsling som for varsling og utførelse. Avtalen med feieren i Asker gir feieren 
ekstra betalt for faktisk utført feiing/tilsyn.

Revisjonen har fått opplyst at ABBV mener treffprosenten34 er for lav og i første omgang har 
et mål om å øke treffprosenten til 75 %. Det opplyses at det arbeides med å øke 
treffprosenten.

Blant tiltakene som skal iverksettes er forsøk på å varsle tilsyn per brev. ABBV mener dette 
kan bidra til å øke treffprosenten fordi kunden, med et adressert brev, vil få varsel tidligere.
Et brev kan videre virke viktigere og mer seriøst i motsetning til en varsellapp som kan 
minne om reklame. Eier blir alltid varslet uavhengig av om eier bor på tilsynsadressen. 
Varselbrevet er utarbeidet av ABBV i samarbeid med feieren og dette vil prøves ut i april 
eller oktober. Via registeret KomTek kan en generere ut brev til de aktuelle husstandene. 
Utsendelsen vil da bli registrert i KomTek.

Revisjonen har fått opplyst at det også er foretatt mindre endringer på varsellappen for feiing 
som et ledd i å øke treffprosenten.

                                                
30 Kontrakt om feiing og tilsyn i Bærum kommune, pkt 4.1.
31 Tertialrapport 2-2010 Asker og Bærum brannvesen IKS.
32 Opplyst i e-post fra ABBV.
33 Tertialrapport 1-2010 Asker og Bærum brannvesen IKS.
34 Antall utførte feiinger/tilsyn av antall varslede feiinger/tilsyn.



NY GJENNOMGANG AV PIPEFEIINGEN FÅR INNBYGGERNE NÅ TJENESTENE?

BÆRUM KOMMUNEREVISJON 18 BÆRUM KOMMUNE

ABBV har under kontroller avdekket manglende registrering av 3. gangs varsling. ABBV 
opplyser om at manglende treff kan skyldes at feieren ikke har vært à jour med sine 3. gangs 
varslinger (telefonhenvendelse til huseier). Dette forholdet er tatt opp med leverandør i møte 
i januar 2011 og ABBV opplyser om at de vil følge utviklingen nøye.

5.2 Revisjonens vurdering

Revisjonen mener ABBVs kontroll med feiertjenesten i dag gir langt bedre sikkerhet for at 
innbyggerne får utført tjenestene i samsvar med kommunens bestemmelser. Det er avdekket 
få avvik ved ABBVs kontroller og antall klager har gått ned etter at ny feier overtok.
Revisjonens stikkprøver tyder ikke på store feil.

Revisjonens reservasjon er først og fremst knyttet til varslingen av feiing og tilsyn. De fleste
mottatte klagene er knyttet til dette. Selv om utvalget i revisjonens undersøkelse er for lite 
for sikre konklusjoner, påpeker vi likevel at to av husstandene som var registrert varslet om 
tilsyn i mars oppga ikke å ha blitt varslet. ABBV har foreløpig ikke foretatt etterkontroller av
varslingsprosedyrene, men registrert manglende registrering av 3. gangs varsling i KomTek
og har tatt dette opp med feieren.

Den lave treffprosenten kan tyde på at varslingen bør bedres. Det er satt i gang enkelte tiltak i 
forhold til dette. Revisjonen mener automatisk varsling via post, er et tiltak som vil gi større 
sikkerhet for at varsel blir gitt. ABBV bør foreta kontroller også av husstander der 
varslingsprosedyre skal ha blitt gjennomført, men feiing/tilsyn ikke har blitt utført. 
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6. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

6.1 Konklusjon

Rapporten skulle vurdere om kontrollen med pipefeiingen og tilsynet i dag er betryggende.

6.1.1 Hovedfunn

 Kontrollen med pipefeiing og tilsyn med fyringsanlegg er betryggende og langt bedre 
enn ved forrige gjennomgang. 

 Innbyggerne har nå vesentlig bedre sikkerhet for at de får utført de tjenestene de 
betaler for.

 ABBV har lagt ned et betydelig arbeid og dette har gitt vesentlige forbedringer.

Det ble inngått avtale med ny feier i 2010. Denne legger bedre til rette for kontroll og 
oppfølging. Revisjonen mener likevel at det er viktig å sikre at det i ny avtale som inngås 
31.02.14, legges inn økonomiske insitamenter for å få flere faktisk utførte tjenester. Feieren 
bør få mer betalt for faktisk å ha gjennomført feiingen/tilsynet enn bare for å ha varslet.

Forrige gjennomgang påpekte en rekke mangler ved datasystemet som feieren benyttet bl.a. 
at kun feieren hadde tilgang til det, samt at det inneholdt vesentlige feil og mangler.
Revisjonen mener det nye dataregisteret KomTek er vesentlig bedre. KomTek er en felles 
database som benyttes av feieren, Asker og Bærum brannvesen (ABBV) og kommunen. Med 
et felles datasystem unngås problemene knyttet til avvik mellom dataregistrene. KomTek 
innehar de fleste av opplysningene et register bør inneholde i henhold til veilederen. Ikke alle 
funksjonene som systemet gir mulighet til er tatt i bruk.

Revisjonens mener ABBV nå i hovedsak fører god kontroll med feietjenesten. 
Dokumentasjonen viser at ABBV kontroller månedsrapportene fra feieren, utøver egen 
kontroll med tjenesten, avholder jevnlige møter med leverandør og sluttoppgjør 
gjennomføres per 31.12.

Det har skjedd en klar forbedring av informasjonen til innbyggerne/brukerne. Det er bl.a. tatt
inn informasjon om feietjenesten på innbetalingsblankettene. Revisjonen mener kommunen 
og ABBV nå gir innbyggerne god informasjon om hvilke krav de kan stille til tjenesten.

Klagebehandlingen er vesentlig bedre enn ved forrige undersøkelse. ABBV har et system for 
registrering og oppfølging av klager og arbeider med ytterligere forbedringer. Antall klager 
har gått ned etter at ny feier overtok. 

Revisjonen mener innbyggerne nå har vesentlig bedre sikkerhet for at de får utført de 
tjenestene de betaler for. ABBVs kontroll gir langt bedre sikkerhet for at innbyggerne får 
utført tjenestene i samsvar med kommunens bestemmelser. Det er avdekket få avvik ved 
ABBVs kontroller og revisjonens stikkprøver tyder ikke på store feil.

Revisjonens reservasjon er først og fremst knyttet til varslingen av feiing og tilsyn. De fleste 
mottatte klagene er knyttet til dette. Den lave treffprosenten kan tyde på at varslingen bør 
bedres. Revisjonens stikkprøver kan tyde på svikt i varslingen. Revisjonen mener automatisk 
varsling via post er et tiltak som vil gi større sikkerhet for at varsel blir gitt.
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6.2 Anbefalinger

1. Asker og Bærum brannvesen bør legge inn økonomisk insitament for å få flere 
faktisk utførte tjenester, i ny avtale som inngås 31.02.14.

2. Asker og Bærum brannvesen bør vurdere tiltak for å sikre bedre at varsel blir gitt om 
feiing og tilsyn.



NY GJENNOMGANG AV PIPEFEIINGEN KILDER

BÆRUM KOMMUNEREVISJON 21 BÆRUM KOMMUNE

KILDER

Avtale om kjøp mellom Asker og Bærum brannvesen IKS og Klaus Christensen AS 
Avtale nr 038 av 05.10.04.

For 26.06.2002, nr. 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
(forebyggendeforskriften).

For 26.06.2002, nr. 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
(forebyggendeforskriften).

Kommentarer til Revisjonsrapport av 8.4.2011, Asker og Bærum brannvesen.

Kommunestyret møte 04.02.09 sak 004/09 Forvaltningsrevisjonsrapport Blir pipene 
feiet?

Kommunestyret møte 24.03.10 sak 017/10 Oppfølging av vedtak knyttet til pipefeiing.

Kontrakt nr 2009-014-02 Kjøp av feiing og tilsyn for Bærum kommune, 2010.

Kontrollutvalget møte13.12.10 sak 059/10 Forvaltningsrevisjon tidsfrister prosjektene i 
2011.

Lov av 14.06.02 nr. 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Referat fra oppfølgingsmøte 27.10.2010.

Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt (RSK 001) Fastsatt av styret i 
Norges Kommunerevisorforbund 23.05.05

Tertialrapport 1-2010 Asker og Bærum brannvesen IKS

Tertialrapport 2-2010 Asker og Bærum brannvesen IKS

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap
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HØRINGSSVAR FRA STYRET I ASKER OG BÆRUM 
BRANNVESEN
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REVISJONENS BEMERKNINGER

Revisjonen har ingen bemerkninger til styret i Asker og Bærum brannvesen IKS sitt 
høringssvar.


