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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.  
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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.
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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


God kontroll med feiing og tilsyn? Blir pipene feiet i samsvar med kravene? 

Bærum kommune 7 Kommunerevisjonen 

 

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


God kontroll med feiing og tilsyn? Blir det ført tilsyn i samsvar med kravene? 

Bærum kommune 10 Kommunerevisjonen 

 

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/ 
 

FIGUROVERSIKT 
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TABELLOVERSIKT 
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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  


