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1 SAMMENDRAG 

Kontrollutvalget i Bærum kommune har bestilt en eierskapskontroll med temaet internkontroll, 

etikk og antikorrupsjon. Denne eierskapskontrollen svarer på to overordnede problemstillinger: 

• Etterlever utvalgte selskaper krav og anbefalinger til internkontroll, etikk og antikorrupsjon i 

kommunens etiske standard? 

• Følger eierutvalget, som kommunens utøvende organ for eierstyring, opp spørsmål knyttet til 

internkontroll, etikk og antikorrupsjon overfor selskapene? 

De utvalgte selskapene er Kalk Eiendom AS (Kalk), Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) 

og Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV).  

Nedenfor oppsummeres revisjonens viktigste funn innenfor de to problemstillingene. 

Selskapene har forbedringspotensial på flere områder innenfor internkontroll, etikk og 
antikorrupsjon  

Revisors vurdering er at de utvalgte selskapene i varierende grad etterlever krav og anbefalinger 

til internkontroll, etikk og antikorrupsjon utledet fra kommunens etiske standard. De utvalgte 

selskapene har etter vår vurdering forbedringspotensial på ulike områder basert på disse 

funnene: 

• ABBR og ABV mangler tilstrekkelig oversikt over ansatte med eventuelle eierinteresser og 

styreverv i andre selskap, herunder leverandører. Vår undersøkelse viser at flere ansatte har 

koblinger til leverandører uten at dette formelt sett er dokumentert i selskapene. 

• Selskapene har tydelige retningslinjer om at ansatte ikke skal misbruke stillingen sin til egen 

vinning. Flere ansatte uttrykker likevel at kjøp fra ansatte, venner og bekjente kan 

forekomme.  

• Det er identifisert brudd på regler om offentlige anskaffelser i én anskaffelse gjort av ABBR. 

Anskaffelsen ble gjort uten konkurranse og nærmere saksforberedende arbeid. Leverandøren 

har i forbindelse med anskaffelsen fakturert ABBR nærmere 2 millioner kroner. Utover dette 

tilfellet er det ikke i vår begrensede undersøkelse identifisert flere brudd på 

anskaffelsesregelverket. Kommunens rammeavtaler benyttes i varierende grad, siden 

selskapene ikke har tilstrekkelig informasjon om hvilke rammeavtaler som er inngått.  

• Det er etablert en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom ansatte i ABBR og ABV knyttet til 

bankutbetalinger, innkjøp og lignende. Kalk har kun én ansatt, og god arbeidsdeling er 

dermed vanskelig. 

• Selskapene har tydelige retningslinjer på at gaver ikke skal tas imot, unntatt gaver av 

ubetydelig verdi, og tilsvarende for påspanderte arrangementer.  

• Selskapene har rutiner for varsling. Varsler leveres internt i organisasjonen. Særlig i ABBR er 

det mange ansatte som i liten grad har tillit til varslingsordningen, og flere oppgir at de ikke 

er trygge på at varslere blir godt ivaretatt. 

Eierutvalget følger opp internkontroll, etikk og antikorrupsjon overfor selskapene 

Det er revisors vurdering at eierutvalget, som kommunens utøvende organ for eierstyring, følger 

opp spørsmål knyttet til internkontroll, etikk og antikorrupsjon overfor selskapene. Dette baseres 

særlig på disse funn: 

• Eierutvalget tar jevnlig tar opp etikk og antikorrupsjon i eiermøter med selskapene. Samtidig 

erkjenner eierutvalget at de mangler tilstrekkelige kontrollmekanismer for å verifisere 

hvorvidt og hvordan kommunens utvalgte styremedlemmer tar opp etikk og antikorrupsjon 

ovenfor selskapene.  

• Eierutvalget iverksetter, følger opp og oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 

selskapene.  
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1.2 FORSLAG TIL TILTAK 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har revisor følgende anbefalinger: 

1. Innføre fast, årlig egenrapportering fra ansatte og styremedlemmer om roller, eierinteresser 

og bierverv 

2. Gjennomføre en oppfølgende anskaffelsesrevisjon i utvalgte selskaper, blant annet på 

bakgrunn av funn i denne eierskapskontrollen 

3. Årlig invitere selskapene til en gjennomgang av hvilke rammeavtaler som skal  

kunngjøres, for dermed å avklare hvilke selskaper som ønsker å bli omfattet av de enkelte  

rammeavtaler/anskaffelser 

4. Vurdere om det skal opprettes en ekstern varslingskanal for kommunalt eide selskaper 

5. Vurdere hvordan arbeidsdelingen i Kalk kan styrkes  

6. Vurdere å utvide de etiske retningslinjene i ABBR og ABV til å inneholde eksplisitte 

retningslinjer knyttet til å unngå kjøp av varer og tjenester fra ansatte, tidligere ansatte 

under karantene, venner eller slektninger 

7. Eierutvalget bør stille krav om at styrene skal ha en gjennomgang av etikk og antikorrupsjon 

minst én gang i året 

8. Vurdere å utarbeide en veileder for hvordan styremedlemmer bør følge opp etikk og 

antikorrupsjon ovenfor selskapene 
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2 INNLEDNING 

2.1 BAKGRUNN OG FORMÅL  

Kontrollutvalget i Bærum kommune har bestilt en eierskapskontroll med temaet internkontroll, 

etikk og antikorrupsjon. Internkontroll er et vidtfavnende begrep, men forstås i denne 

sammenhengen som den kontrollen som er etablert for å sikre etterlevelse av etiske 

retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser. 

Formålet med oppdraget har vært todelt: 

• Å undersøke om utvalgte selskaper har tilfredsstillende internkontroll som sikrer etterlevelse 

av kommunens etiske regler og antikorrupsjonsbestemmelser i anskaffelsesregelverket. 

• Å undersøke i hvilken grad kommunen som eier følger opp spørsmål knyttet til internkontroll, 

etikk og antikorrupsjon overfor selskapene 

2.2 PROBLEMSTILLINGER 

Med utgangspunkt i formålet med eierskapskontrollen har revisor konkretisert to 

problemstillinger: 

1. Etterlever utvalgte selskaper krav og anbefalinger til internkontroll, etikk og antikorrupsjon i 

kommunens etiske standard? 

2. Følger eierutvalget, som kommunens utøvende organ for eierstyring, opp spørsmål knyttet til 

internkontroll, etikk og antikorrupsjon overfor selskapene? 

2.3 METODE OG VURDERING AV DATAGRUNNLAG 

Eierskapskontrollen er gjennomført i henhold til RSK 002 - Standard for eierskapskontroll. Dette 

innebærer blant annet at kommunedirektøren har fått en orientering om oppdraget før oppstart, 

og en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. Administrasjonens 

kommentarer til rapporten, og revisors bemerkninger til disse, er redegjort for avslutningsvis i 

denne rapporten. 

Eierskapskontrollen bygger på intervjuer, dokumentanalyser, spørreundersøkelse til alle ansatte i 

selskapene og en relasjonsanalyse. Relasjonsanalysen skal avdekke formelle roller mellom 

ansatte, innleide og styremedlemmer og selskapets leverandører. 

Se vedlegg for en nærmere metodebeskrivelse.  

2.4 AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD 

Revisor skal vurdere hvilken kontroll utvalgte selskaper har etablert. Det er ikke mistanke om 

misligheter eller uregelmessigheter, og heller ikke avdekkende revisjon med tanke på misligheter 

eller uregelmessigheter er en del av oppdraget. Det innebærer at BDOs undersøkelser i 

enkeltsaker og stikkprøver har vært begrenset. Dersom slike indikasjoner skulle avdekkes, vil det 

måtte vurderes å bli fulgt opp som et eget prosjekt. 

Undersøkelsene avgrenses til Bærum kommunes «etisk standard» og temaene interessekonflikter, 

gaver og representasjon, innkjøp og varsling. 

Vi finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten 

i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Våre undersøkelser 

bygger på et begrenset utvalg. Dersom vi har mottatt uriktige eller ufullstendige opplysninger, 

har vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over overordnede rimelighetsvurderinger.  
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3 SELSKAPENES ETTERLEVELSE AV ETISK 
STANDARD 

3.1 KORT OM DE UTVALGTE SELSKAPENE 

3.1.1 Kalk Eiendom AS (Kalk) 

Selskapet het Bærum kommunale eiendomsselskap AS frem til juni 2021. Selskapets formål er 

ved selv, eller ved investeringer i andre selskap å kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte 

næringseiendom og annen fast eiendom på vegne av Bærum kommune. Selskapet skal drives 

etter forretningsmessige prinsipper og er heleid av Bærum kommune. 

Selskapet har én ansatt som er daglig leder. Det hadde driftsinntekter på 47,7 millioner kroner i 

2020. 

3.1.2 Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) 

Selskapets formål er å ivareta eierkommunenes plikter og oppgaver knyttet til brann- og 

ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid. Selskapet driver også noe kommersiell 

virksomhet knyttet til salg av alarmer. Bærum kommune eier 57 prosent av selskapet, mens 

Asker kommune eier 43 prosent. 

Selskapet har omtrent 170 ansatte fordelt på fem avdelinger. Det hadde driftsinntekter på 

231 millioner kroner i 2020. 

3.1.3 Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 

ABV er et interkommunalt vannverk som leverer drikkevann til eierkommunene Asker og Bærum. 

De to kommunene eier halvparten av selskapet hver.  

Selskapet har 16 ansatte. Det hadde driftsinntekter på 39,7 millioner kroner i 2020. 

3.2 OPPLISTING AV REVISJONSKRITERIER 

Med utgangspunkt i kommunens etiske standard er følgende kriterier utledet:  

• Selskapet har oversikt over ansattes roller og eierinteresser hos leverandører og sikrer 

habilitet ved anskaffelser.   

• Selskapet kjøper ikke varer og tjenester fra ansatte, tidligere ansatte under karantene, 

venner eller slektninger.  

• Selskapet følger regler om offentlige anskaffelser og benytter kommunens rammeavtaler.  

• Selskapet har varslingskanal for kritikkverdige forhold og varslere blir ivaretatt 

tilfredsstillende.  

• Selskapet har etablert en arbeidsdeling mellom ansatte i forbindelse med utbetalinger, 

innkjøp og lignende 

• Ansatte er kjent med å ikke ta imot gaver, unntatt av ubetydelig verdi, og tar ikke imot 

påspanderte arrangementer.  

3.3 OBSERVASJONER 

3.3.1 Oversikt over ansattes roller og eierinteresser, samt sikring av habilitet ved anskaffelser 

Kalk har én ansatt som er både styreleder og midlertidig daglig leder. I forbindelse med 

ansettelsen opplyste vedkommende om sine eierinteresser og roller i andre selskap. 

Vedkommende leies inn som daglig leder gjennom et selskap han eier. Advokatfirmaet Frøysaa & 

Bjørkgård gjorde i den forbindelse en habilitetsvurdering av vedkommende. Advokatfirmaet kom 

da til at det ikke forelå habilitetskonflikter som var til hinder for ansettelsen. Advokatfirmaet 

skriver at habilitetsspørsmål «knyttet til [vedkommendes] virke som daglig leder må vurderes i 
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hvert enkelt tilfelle, og det er da fornuftig både å ta hensyn til aksjonærenes forventning om at 

beslutninger treffes til selskapets beste, og til publikums forventning om at det ikke tas 

utenforliggende hensyn – slik det jo normalt gjøres i alle aksjeselskaper.» 

ABBR opplyser at ansatte som har bierverv, må melde det inn til ledelsen. Det skal også opplyses 

om ved signering av arbeidskontrakt. Brannsjefen vurderer deretter om vervet er forenlig med 

stillingen i brannvesenet. Det fremgår av ABBRs etiske retningslinjer at «ansatte skal unngå å 

komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom ABBRs interesser og personlige interesser. 

Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller 

forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med brannsjefen.» Videre opplyser 

selskapet at det i 2020 og 2021 er sendt e-post til ansatte om at de må huske å informere om 

bierverv eller endringer knyttet til bierverv.  

ABV henter ikke inn informasjon eller egenerklæringer fra de ansatte om roller og eierinteresser. 

Daglig leder uttrykker at dette faller inn under selskapets etiske retningslinjer, som de ansatte 

signerer. I punkt 5 i retningslinjen heter det: «ABVs styremedlemmer og ansatte skal unngå å 

komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom ABVs interesser og personlige interesser.» 

Videre heter det: «Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig 

ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.» 

Som eksempler på slike interessekonflikter nevnes blant annet «lønnet bierverv som kan påvirke 

en i arbeidet i ABV», og «personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende 

kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til ABVs virksomhet».  

Videre uttrykker daglig leder at antallet ansatte er oversiktlig, og at de ansatte kjenner 

hverandre godt, noe som bidrar til å redusere risikoen for uregelmessigheter.   

I spørreundersøkelsen har revisor spurt selskapene ABBR og ABV om hvorvidt de har bedt de 

ansatte rapportere inn eller fylle ut en egenerklæring om roller (styreverv og lignende) og 

eierinteresser. Svarene vises i figuren under. 

 

Figur 1: Resultat fra spørreundersøkelse til ABBR og ABV på spørsmålet: «Har selskapet bedt deg rapportere inn/fylle ut 

egenerklæring om roller (styreverv og lignende) og eierinteresser?» (Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 48,3 prosent svarer «ja», 38,3 prosent svarer «nei» og 13,3 «vet ikke». Av de 

som svarer «nei» er 36 personer ansatt i ABBR, mens 10 er ansatt i ABV. De som har svart «ja», 

er videre spurt om egenerklæringen oppdateres jevnlig, eksempelvis årlig. Av disse svarer 60,7 

prosent «ja», mens 39,3 prosent svarer «nei». 

Kontrollhandling: Relasjonsanalyse knyttet til innkjøp 

I det følgende gjennomgås funnene i relasjonsanalysen. Revisors vurdering av funnene fremgår av 

vurderingskapittel 3.4. Revisor ønsker likevel innledningsvis å understreke at funn i 

relasjonsanalysen i seg selv ikke er kritikkverdig. 

Asker og Bærum brann og redning IKS 

Med bakgrunn i oversendte lister over ansatte og styremedlemmer er det 172 faste ansatte, 15 

styremedlemmer1 og 30 øvrige ansatte2 som har inngått i relasjonsanalysen av ABBR. Videre er 

 

1 Styremedlemmene inkluderer styrets 7 vararepresentanter. 

2 Ansatte inkludert i kategorien «innleide ansatte» har stillingsbetegnelse konsulent, aspirant, vikar eller timelønnet 

brannkonstabel hos ABBR, da de skiller seg fra stillingsbetegnelsen «fast ansatt» i ansattlisten.  
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det oversendt en liste over 586 leverandører3 som har levert tjenester til ABBR i perioden 1. 

januar 2020 og frem til 31. august 2021. Dette danner grunnlaget for relasjonsanalysen av ABBR. 

Videre har følgende data blitt identifisert i kartleggingen av det utvidede leverandørnettverket 

og inngått i analysen: 

• 16 700 personer i eierstrukturen til leverandørene 

• 13 419 selskaper i eierstruktur 

• I tillegg 7 272 entiteter som er personer eller selskaper i eierstrukturen 

• 3 903 direkte styremedlemmer  

• 59 519 indirekte relasjoner via styreverv 

Totalt har analysen identifisert 22 tilfeller hvor det foreligger en direkte relasjon mellom 

leverandører og ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer i ABBR.  

Enkelte av disse tilfellene gjelder match mellom samme person og leverandør ettersom en 

person kan ha flere roller hos samme leverandør. Dette innebærer at det foreligger åtte unike 

tilfeller av direkte relasjon mellom ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer ved at disse 

har rollene daglig leder, styreleder, styrenestleder, styremedlem og/eller eier hos en 

leverandør. 

Totalt har analysen identifisert 50 tilfeller hvor det foreligger en indirekte relasjon mellom 

leverandører og ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer i ABBR.  

Ett av styremedlemmene i ABBR har en direkte relasjon til en leverandør. Dette innebærer at 

alle i styret i ABBR har en indirekte relasjon til en leverandør og antall indirekte treff øker som 

følge av dette. Disse treffene er ikke inkludert i totalen på 50.  

De 50 tilfellene fordeler seg på 14 ulike ansatte og styremedlemmer i ABBR som har en indirekte 

rolle til en leverandør, fordelt på ti faste ansatte og fire styremedlemmer. Blant de 14 ansatte 

og styremedlemmene med en indirekte relasjon til en leverandør, er det identifisert at én ansatt 

og ett styremedlem har en formell rolle i et selskap som ligger i samme eierstruktur som en 

leverandør av ABBR.  

Asker og Bærum Vannverk IKS 

Med bakgrunn i oversendte registre over ansatte og styremedlemmer er det 16 faste ansatte, 9 

styremedlemmer og 10 innleide ansatte4 som har inngått i kontrollen. Videre er det oversendt en 

liste over 285 leverandører5 som har levert tjenester til ABV i perioden 01.01.2020 og frem til 

31. august 2021. Dette danner grunnlaget for relasjonskartleggingen av verv og roller. 

Videre har følgende data blitt identifisert i kartleggingen av det utvidede leverandørnettverket 

og inngått i analysen: 

• 8 551 personer i eierstrukturen til leverandørene 

• 5 820 selskaper i eierstruktur 

• I tillegg 4 395 entiteter som er personer eller selskaper i eierstrukturen 

• 1 933 direkte styremedlemmer  

• 30 530 indirekte relasjoner via styreverv 

Totalt har analysen identifisert seks tilfeller hvor det foreligger en direkte relasjon mellom 

leverandører og ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer i ABV.  

 

3 Den oversendte leverandørlisten er vasket for duplikater og leverandører registrert med feil organisasjonsnummer er oppdatert 

med korrekt nummer. Det er kun leverandører registrert med norsk organisasjonsnummer som er inkludert. Det innebærer at 

ABBRs 5 svenske leverandører ikke har vært gjenstand for kontroll. 

4 Innleide ansatte omtales konsulenter i ABVs ansattlister.  

5 Den oversendte leverandørlisten er vasket for duplikater og leverandører registrert med feil organisasjonsnummer er oppdatert 

med korrekt nummer. Det er kun leverandører registrert med norsk organisasjonsnummer som er inkludert. Det innebærer at 

ABVs 6 utenlandske leverandører ikke er inkludert i kontrollen. 
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De seks tilfellene er knyttet til to innleide ansatte som begge har roller som daglig leder, 
styreleder og eier i hvert sitt selskap som er leverandør til ABV.  

Totalt har analysen identifisert syv tilfeller hvor det foreligger en indirekte relasjon mellom 

leverandører og ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer i ABV.  

Fire av disse syv tilfellene er allerede fanget opp i de direkte treffene. Fratrukket disse fire 

tilfellene følger det at det foreligger tre unike tilfeller av en indirekte relasjon, to tilfeller 

omfatter ett styremedlem og ett tilfelle omfatter en innleid ansatt.  

Videre er det ikke identifisert at ansatte, innleide ansatte eller styremedlemmer har formelle 

roller i selskap som ligger i samme eierstruktur som en leverandør av ABV. 

Kalk Eiendom AS 

Med bakgrunn i oversendte registre over ansatte og styremedlemmer inngår følgende personer i 

analysen: 

• Tidligere daglig leder 

• Tidligere «back up» for daglig leder 

• Nåværende innleid daglig leder 

• Ressurs fra Felleskraft AS 

• Fem styremedlemmer 

Videre er det oversendt en liste over 135 leverandører6 som har levert tjenester til Kalk i 

perioden 1. januar 2020 og frem til 31. august 2021. Dette danner grunnlaget for 

relasjonskartleggingen av verv og roller.  

Videre har følgende data blitt identifisert i kartleggingen av det utvidede leverandørnettverket 

og inngått i analysen: 

• 3 974 personer i eierstrukturen til leverandørene 

• 2 609 selskaper i eierstruktur 

• I tillegg 1 738 entiteter som er personer eller selskaper i eierstrukturen 

• 866 direkte styremedlemmer  

• 15 142 indirekte relasjoner via styreverv 

Totalt har analysen identifisert seks tilfeller hvor det foreligger en direkte relasjon mellom 

leverandører og ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer i Kalk.  

De seks tilfellene er knyttet til ressursen fra Felleskraft AS og ett styremedlem som besitter 

rollene daglig leder, styreleder og eier i hvert sitt selskap som er leverandør til Kalk.  

Totalt har analysen identifisert 20 tilfeller hvor det foreligger en indirekte relasjon mellom 

leverandører og ansatte, innleide ansatte og styremedlemmer i Kalk.  

Av disse 20 tilfellene er 16 av dem allerede fanget opp i direkte treffene da de er tilknyttet de 

samme to personene og relasjonene.  

Videre har ett av styremedlemmene i Kalk en direkte relasjon til en leverandør. Dette innebærer 

at alle i styret i Kalk har en indirekte relasjon til en leverandør, som tilsvarer de fire resterende 

tilfellene. 

Kontrollhandling: Dokumentasjon på egenerklæring fra ansatte 

Revisor har bedt om å få oversendt egenerklæring om roller og eierinteresser fra utvalgte i 

ABBR. Det er kun ABBR-ansatte som er utvalgt, siden ABV ikke har praksis for egenerklæringer og 

daglig leder i Kalk har allerede nylig levert en slik redegjørelse. De ABBR-ansatte er valgt ut på 

bakgrunn av funn i relasjonsanalysen.  

 

6 Den oversendte leverandørlisten er vasket for duplikater og leverandører registrert med feil organisasjonsnummer er oppdatert 

med korrekt nummer. Leverandører hvor organisasjonsnummer mangler er beriket med korrekt organisasjonsnummer der 

leverandøren har vært mulig å identifisere. 
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Funnene er oppsummert i tabellen under. 

Ansatt Rolle hos registrert 

leverandør 

Beløp fakturert 

fra leverandør i 

2020 

Beløp fakturert 

fra leverandør i 

2021 

Opplyst i 

egenerklæring 

1 Daglig leder 39 969 kroner 71 287 kroner 
Opplyst om rollen i 

arbeidskontrakt.  

2 Daglig leder og styreleder 18 750 kroner 23 750 kroner 

Opplyst om sin 

tilknytning til 

leverandøren (som 

i perioden har 

byttet navn). 

3 Styremedlem 0 kroner 4 400 kroner 

Ikke oppgitt 

bierverv eller 

andre roller. 

4 
Daglig leder, styreleder og 

heleier 
0 kroner 0 kroner 

Har oppgitt sine 

aktuelle roller. 

5 Mindre eierandel  0 kroner 0 kroner 

Oppgitt 

ansettelsesforhold 

i et enkeltperson-

foretak. Dette er 

ikke det samme 

foretaket som er 

registrert i 

leverandørregister

et der 

vedkommende har 

en eierandel. 

6 

Varamedlem i styret til et 

selskap med eierrelasjon til 

en registrert leverandør 

90 000 kroner 0 kroner 

Oppgitt 

ansettelsesforhold 

i et foretak som 

ikke er registrert 

som leverandør til 

ABBR. 

Vedkommendes 

rolle i selskapet 

med eierrelasjon 

til en registrert 

leverandør 

fremgår ikke. 

Tabell 1: Funn fra kontroll av innsendte egenerklæringer. (Kilde: Dokumentasjon oversendt fra ABBR, sammenstilt av 

BDO) 

Ansatt 1 opplyste om sitt bierverv i arbeidskontrakt signert i 2019. Vedkommende har ikke fylt ut 

en separat egenerklæring. Ansatt 5 sin egenerklæring er signert i 2017, mens de øvrige er signert 

i 2008 og 2009.  
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3.3.2 Kjøp av varer og tjenester fra ansatte, tidligere ansatte under karantene, venner eller 
slektninger 

Kalk er omfattet av Bærum kommunes etiske standard. I henhold til denne standarden skal det 

ikke kjøpes «varer eller tjenester fra kommunens ansatte, tidligere ansatte med karantene, 

venner eller slektninger». 

ABBRs etiske retningslinjer inneholder ingen eksplisitte bestemmelser knyttet til kjøp av varer og 

tjenester fra ansatte, tidligere ansatte under karantene, venner eller slektninger. De etiske 

retningslinjene inneholder derimot forpliktelser knyttet til at ansatte skal «ta aktivt avstand fra 

og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis» og at ansatte skal «unngå å komme i situasjoner 

som kan medføre konflikt mellom ABBRs interesser og personlige interesser». Videre påpekes det 

i de etiske retningslinjene at mulige interessekonflikter som skal tas opp med brannsjefen, er 

situasjoner der familiære eller andre nære sosiale forbindelser kan «påvirke avgjørelsen i en sak 

en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av».  

Tidligere kjøpte ABBR juletrær fra en ansatt som drev med salg på siden av sitt 

ansettelsesforhold i ABBR. Etter en vurdering av hvorvidt dette var i tråd med selskapets etiske 

retningslinjer, valgte selskapet å avslutte denne praksisen. Den ansatte som drev med salg av 

juletrær, har nå gått av med pensjon fra ABBR, men den tidligere ansattes kone driver fortsatt 

et selskap som driver salgsvirksomhet av juletrær. ABBR har de siste årene kjøpt juletrær herfra, 

senest i 2020, og det ble kjøpt ni juletrær inkl. frakt herfra. 

ABVs etiske retningslinjer spesifiserer at ABVs styremedlemmer og ansatte skal «unngå å komme 

i situasjoner som kan medføre konflikt mellom ABVs interesser og personlige interesser». Videre 

spesifiseres det at dersom «personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig 

ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede». 

Familiære og andre nære sosiale forbindelser spesifiseres eksplisitt i ABVs etiske retningslinjer 

som en mulig interessekonflikt det vil kreves at man tar opp med overordnede. 

I spørreundersøkelsen er de ansatte i ABBR og ABV spurt om de kjenner til at selskapet har kjøpt 

varer eller tjenester fra selskaper hvor egne ansatte er (del)eiere, fra nærstående eller 

bekjente. Figuren under viser svarene. 

 

Figur 2: Resultat fra spørreundersøkelse i ABBR og ABV på spørsmålet: «Vet du om selskapet har kjøpt varer eller 

tjenester fra selskaper hvor egne ansatte er (del)eiere, eventuelt kjøp fra nærstående eller bekjente av ansatte?» 

(Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 33,1 prosent svarer «ja» og 66,9 prosent svarer «nei». Av de som svarer «ja» 

jobber 37 i ABBR og tre i ABV. Respondentene har kunnet utdype sine svar i en tekstboks. Enkelte 

uttrykker at mange ansatte kjenner næringsdrivende med tilsvarende bakgrunner, og at slike 

situasjoner er vanskelig å unngå i et lokalmiljø. Flere andre ABBR-ansatte peker på konkrete 

tilfeller der selskapet skal ha kjøpt varer eller tjenester fra personer med en form for tilknytning 

til ansatte.  

3.3.3 Regler om offentlige anskaffelser og kommunens rammeavtaler 

Kalk forholdt seg til regelverket for offentlige anskaffelser frem til primo mars 2021. I mars 2021 

innhentet selskapet en juridisk vurdering som konkluderte med at Kalk ikke omfattes av 

anskaffelsesregelverket. Dette begrunnes særlig med at Kalk opererer som en selvstendig aktør i 

et konkurranseutsatt marked med formål om å tjene penger. I sum taler disse momentene for at 

Kalk ikke er å anse som et offentligrettslig organ i lys av forskrift om offentlige anskaffelser, 

ifølge vurderingen.  
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Daglig leder i Kalk opplyser at selskapet har gjort noen anskaffelser gjennom kommunens 

rammeavtaler, men at selskapet ikke har en fullstendig oversikt over hvilke rammeavtaler 

kommunen har.  

ABBR opplyser at selskapet inviterer inntil tre tilbydere ved kjøp under 100 000 kroner, og 

kunngjør anskaffelser ved kjøp over terskelverdi på 1,3 millioner kroner. Videre opplyser 

selskapet at alle anskaffelser protokolleres. Videre opplyser selskapet at Bærum kommunes 

rammeavtaler ofte benyttes, og at det gjentatte ganger har blitt informert til de ansatte at 

kommunens rammeavtaler skal brukes, selv i tilfeller der varen eller tjenesten kan kjøpes 

billigere av andre. Selskapet er fristilt fra noen av kommunens rammeavtaler for å kunne dekke 

særskilte behov. 

ABV omfattes av forsyningsforskriften som helt overordnet betyr at vare- og tjenesteanskaffelser 

under 4,1 millioner kroner ikke må kunngjøres. Selskapet har en egen rutine for innkjøp som 

angir krav, terskelverdier, delegert myndighet (fullmakter), gjennomføringsprosedyre og bruk av 

rammeavtaler. 

Selskapet opplyser at for anskaffelser under nasjonal terskelverdi sendes forespørsel til tre 

leverandører, så sant det er mulig å identifisere relevante aktører. Disse anskaffelsene 

dokumenteres ikke nødvendigvis med anskaffelsesprotokoll og lignende, men e-post-

korrespondanse arkivføres på selskapets filserver. Ved større anskaffelser henter selskapet ofte 

innkjøpsfaglig bistand fra Bærum kommune. I disse tilfellene dokumenteres også anskaffelsene i 

større grad gjennom protokoller og lignende.  

Daglig leder i ABV opplyser at selskapet i liten grad benytter rammeavtaler Bærum kommune har 

inngått. Han uttrykker at det skyldes at selskapet ikke har god nok oversikt over inngåtte 

rammeavtaler, samtidig som selskapet i noen tilfeller har spesielle krav og hensyn som ikke 

dekkes av kommunens eksisterende avtaler. 

I spørreundersøkelsen spurte revisor om de ansatte i ABBR og ABV er kjent med om selskapet har 

foretatt innkjøp i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Figuren under viser de 

ansattes svar. 

 

Figur 3: Resultat fra spørreundersøkelse i ABBR og ABV på spørsmålet: «Vet du om selskapet har foretatt innkjøp i strid 

med lov og forskrift om offentlige anskaffelser?» (Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 90,1 prosent svarer «nei», mens 9,9 prosent svarer «ja». De som svarte «ja», er 

alle ansatte i ABBR. Respondentene har kunnet utdype sine svar i en tekstboks. Her pekes det på 

flere konkrete anskaffelser som ulike respondenter mener ikke er gjennomført i henhold til 

anskaffelsesregelverket. 

Kontrollhandling: Gjennomgang av utvalgte anskaffelser 

Revisor har bedt om innsyn i dokumentasjon om utvalgte anskaffelser fra ABBR og ABV. Kalk 

Eiendom er holdt utenfor siden selskapet ikke er omfattet av anskaffelsesregelverket. 

For ABBR har revisor bedt om innsyn i anskaffelser fra to leverandører: Advokatfirmaet Hjort og 

Ørnulf Wiig Installasjon AS. Anskaffelsen fra Advokatfirmaet Hjort gjaldt oppfølging av en 

varslingssak. Anskaffelsen fra Ørnulf Wiig Installasjon AS gjaldt installasjon av boligalarmanlegg. 

ABBR har erkjent at varslingsanskaffelsen ikke ble gjort i henhold til anskaffelsesregelverket. 

Totalt er det påløpt nærmere 2 millioner kroner i kostnader i forbindelse med oppdraget. Det 

ble ikke gjennomført en anbudskonkurranse, og det forelå ingen rammeavtale med 

advokatfirmaet. Oppdraget ble tildelt advokatfirmaet uten noe formell saksbehandling i forkant. 
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ABBR har sendt over oppdragsbekreftelsen fra advokatfirmaet. Denne omfatter ikke konkret hva 

advokatfirmaet skal levere til ABBR eller hvordan, og oppdraget avgrenses ikke i omfang.  

ABBR har opplyst at selskapet vurderte det som nødvendig å komme raskt i gang med oppdraget, 

og at selskapet var kjent med at oppdragsansvarlig partner hos advokatfirmaet hadde høy 

kompetanse på fagområdet. 

Revisor har ikke gjort ytterligere undersøkelser knyttet til denne anskaffelsen.  

I anskaffelsen fra Ørnulf Wiig Installasjon AS har ABBR oversendt konkurransegrunnlag, 

anskaffelsesprotokoll og signert kontrakt. Dokumentasjonen tilfredsstiller 

anskaffelsesregelverket for den delen kontrollen har omfattet. 

For ABV har revisor bedt om innsyn i anskaffelser fra to leverandører: BB Lakk og Toverud Skog. 

ABV har oversendt dokumentasjon for begge anskaffelsene som tilfredsstiller 

anskaffelsesregelverket for den delen kontrollen har omfattet. 

3.3.4 Varslingskanal for kritikkverdige forhold og ivaretakelse av varslere 

Kalk har ikke etablert en formell varslingskanal eller varslingsrutiner. Daglig leder opplyser at 

han ville varslet styret eller kommunens eierutvalg hvis det ble oppdaget kritikkverdige forhold 

hos Kalks leverandører.  

ABBR har etablert rutiner for varsling. Rutinen inneholder blant annet beskrivelse av 

fremgangsmåte for varsling, henvisninger til arbeidsmiljølovens forbud om gjengjeldelser og et 

skjema som varselet kan leveres på. Varselet kan ifølge rutinen leveres via nærmeste 

overordnede, verneombud, tillitsvalgt, daglig leder eller styreleder. Varselet leveres fysisk eller 

via e-post. 

ABV har etablert rutiner for varsling og ivaretakelse av både varsler og omvarslede. Rutinen 

inneholder en beskrivelse av fremgangsmåte for varsling, og et skjema som varselet kan leveres 

på. Varselet kan ifølge rutinen leveres via nærmeste overordnede, verneombud, tillitsvalgt, 

advokat eller bedriftshelsetjenesten, samt styreleder eller leder for representantskapet i 

selskapet. Varselet leveres fysisk eller via e-post.  

Rutinen beskriver videre hvordan varsleren skal ivaretas: 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med denne rutinen er forbudt. Med 

gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av 

eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel 

• trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen 

utilbørlig opptreden  

• advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering 

• suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.  

Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge 

gjengjeldelse. 

I spørreundersøkelsen spurte revisor om de ansatte i ABBR og ABV er kjent med hvordan de kan 

varsle om kritikkverdige forhold. Figuren under viser de ansattes svar. 

 

Figur 4: Resultat fra spørreundersøkelse i ABBR og ABV på spørsmålet: «Er du kjent med hvordan du kan varsle om 

kritikkverdige forhold i selskapet?» (Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 80 prosent svarer ja, mens 20 prosent svarer nei. 
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I spørreundersøkelsen er det videre stilt følgende spørsmål: «Er du trygg på at du hadde blitt 

ivaretatt på en god måte dersom du hadde varslet om kritikkverdige forhold i selskapet?» Figuren 

under viser de ansattes svar. 

 

Figur 5: Resultat fra spørreundersøkelse i ABBR og ABV på spørsmålet: «Er du trygg på at du hadde blitt ivaretatt på en 

god måte dersom du hadde varslet om kritikkverdige forhold i selskapet?» (Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 29,2 prosent svarer «ja, veldig». 32,5 prosent svarer «ja, litt», mens 38,3 

prosent svarer «nei». Det er 46 personer som har svart «nei», hvorav 45 er ansatt i ABBR. 

Respondentene har kunnet utdype sine svar i en tekstboks. Svarene her kommer utelukkende fra 

ansatte i ABBR. En ansatt uttrykker at selskapet har gode etablerte rutiner for oppfølging av 

varslinger. De resterende svarene er kritiske til ABBRs håndtering av varsler og oppfølging av 

varslere. Eksempelvis skriver en ansatt at «Varslingssaker blir ulikt behandlet», mens en annen 

skriver: «Jeg føler dette er avhengig av hva slags forhold det varsles om og hvem det eventuelt 

kan ‘gå ut over’». Videre skriver en at «Jeg har sluttet å varsle da jeg ser at det ikke blir tatt 

alvorlig», mens en annen skriver: «Jeg har varslet tidligere om alvorlige forhold uten å bli hørt, 

heller motarbeidet». Flere henviser til en nylig varslingssak som blant annet har vært omtalt i 

media, og en skriver: «Hvordan skal man etter noe sånt tørre å si i fra om ting?».  

3.3.5 Arbeidsdeling mellom ansatte i forbindelse med utbetalinger, innkjøp og lignende 

I Kalk krever utbetaling fra nettbank to godkjenninger: daglig leder og regnskapsfører. 

Anskaffelser og kontrakter med verdi over 1 million kroner skal styrebehandles. Anskaffelser 

under dette beløpet kan gjennomføres av daglig leder alene. Daglig leder har opplyst at han i 

forbindelse med anskaffelser har involvert styremedlemmer i evaluering av mottatte anbud. 

I entrepriseoppdrag er det byggeleder som har ansvar for attestering av faktura. I forbindelse 

med slike oppdrag settes det opp en betalingsplan basert på inngått kontrakt. I forbindelse med 

andre kjøp av varer og tjenester er det daglig leder som gjennomgår fakturagrunnlag og sjekker 

at det er i henhold til kontrakt.  

ABBR krever to signaturer for utbetaling av fakturaer under 50 000 kroner, og tre signaturer for 

fakturaer over 50 000 kroner. Ved mottak av varer er det bestilleren som attesterer. 

Bildet under viser delegerte innkjøpsfullmakter og beløpsgrenser i ABBR.  

 

Figur 6: Innkjøpsfullmakter og beløpsgrenser i ABBR. (Kilde: Utklipp fra ABBRs kvalitetshåndbok) 

ABV mottar fakturaer på EHF-format. Fakturaen konteres av en regnskapsansvarlig i 

administrasjonen før den godkjennes av daglig leder eller driftssjef. Det er bare disse to som kan 
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godkjenne fakturaer i regnskapssystemet. Fakturaen sendes deretter til utbetaling av ABVs 

regnskapsfører. Ved mottak av bestilte varer eller tjenester gjennomføres mottakskontroll av 

den som mottar leveransen. Navn og referanse sjekkes ved mottak. Daglig leders reiseregninger 

og bestillinger godkjennes av driftssjefen.  

Alle ansatte kan gjøre anskaffelser opp til 100 000 kroner etter avtale med daglig leder eller 

driftssjef, enten muntlig eller skriftlig. Anskaffelser over dette nivået kan kun gjøres av ledende 

ansatte. 

3.3.6 Gaver og påspanderte arrangementer 

Kalk følger retningslinjene i Bærum kommunes etiske standard. I henhold til denne skal ansatte 

ikke motta «arv eller personlige fordeler» i deres arbeid, mens gaver av ubetydelig verdi kan 

mottas etter avklaring med leder. Videre regulerer den etiske standarden at ansatte må avklare 

med ledere hvilke arrangementer man kan delta på i jobbsammenheng.  

ABBR har nedfelt i sine etiske retningslinjer at de ansatte skal «unngå personlige fordeler av en 

art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak». 

ABBR presiserer at gaver kan være både materielle og ikke-materielle, og at gaver som anses å 

ha ubetydelig verdi, eksempelvis reklamemateriell, blomster o.l., ikke skal regnes som slik 

påvirkning. Dersom ansatte i ABBR mottar tilbud om gaver o.l. som går utover rammene i ABBRs 

retningslinjer, skal brannsjefen kontaktes. Dersom gaven allerede er mottatt, skal gaven 

returneres til avsender sammen med et brev som redegjør for ABBRs regler om dette.  

I forbindelse med brannoppdrag mottar ABBR jevnlig kaker. ABBR opplyser at mottak av kaker 

anses for å være i tråd med deres etiske retningslinjer. Invitasjoner til lunsjer og middager anses 

derimot ikke for å være i tråd med disse, og slike invitasjoner aksepterer derfor ikke. 

Ved deltakelse på arrangementer opplyser ABBR at de selv skal betale deltakeravgift. Også 

reiseutgifter i faglig sammenheng skal betales av ABBR. 

Årlig gjennomføres det en brannsjefskonferanse ABBR deltar på. Tidligere betalte utstillere for å 

delta på konferansen. Etter en vurdering av hvorvidt dette kunne anses for å være i strid med 

deltakernes etiske retningslinjer, har man nå avsluttet denne praksisen. 

ABV bestemmer i de etiske retningslinjene at selskapets ansatte og styremedlemmer skal unngå 

personlige fordeler «av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, 

saksforberedelse eller vedtak». Gaver som er av mindre verdi, og som gis til «spesielle 

anledninger og høytider», er ikke omfattet av denne bestemmelsen. ABV opplyser at det 

foreligger en økonomisk ramme på kr 4 000 for gaver som kjøpes av selskapet til egne ansatte i 

forbindelse med bryllup, jubileum o.l. Når gaver kjøpes til egne ansatte, kontrollerer 

regnskapsfører hvem det kjøpes gaver til og i hvilken anledning dette gjøres. 

ABV opplyser at ansatte sjelden mottar gaver, men at de tillater mottak av blomster og en flaske 

vin. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over selskapets etiske retningslinjer, 

skal den ansatte eller styremedlemmet kontakte nærmeste overordnede. Dersom 

styremedlemmer eller ansatte har mottatt en gave som går utover retningslinjenes omfang, skal 

gaven returneres avsender med et brev som redegjør for ABVs regler for mottak av gaver. 

Enkelte av ABVs leverandører arrangerer brukerkonferanser som ABV deltar på og har 

presentasjoner. Disse konferansene har deltaker- og/eller konferanseavgifter som ABV selv 

betaler. ABVs etiske retningslinjer spesifiserer videre at reiseutgifter som skjer i tilknytning til 

den ansattes virksomhet i ABV, skal «reguleres av ABV som arbeidsgiver». 
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3.4 REVISOR MENER AT SELSKAPENE HAR FORBEDRINGSPOTENSIAL PÅ FLERE 
OMRÅDER INNENFOR INTERNKONTROLL, ETIKK OG ANTIKORRUPSJON 

ABBR og ABV har i liten grad oversikt over ansattes roller og eierinteresser hos leverandører, noe 
som kan gi utfordringer knyttet til habilitet ved anskaffelser 

Ledelsen i selskapene uttrykker at de har god oversikt, men spørreundersøkelsen viser at mange 

ansatte ikke har rapportert inn roller og eierinteresser. ABV har ikke praksis for å innhente 

egenerklæringer, og spørreundersøkelsen viser at mange ansatte i ABBR ikke har levert 

egenerklæringer. Det gjør etter revisors vurdering at selskapene mangler kontroll på ansattes 

roller og eierinteresser. Det kan potensielt føre til at ansatte involveres i anskaffelser der de er 

inhabile og har egeninteresser. 

Videre svarer nærmere 40 prosent at egenerklæringen ikke oppdateres jevnlig. Dermed er det 

risiko for at nye forhold ikke fanges opp. 

Revisor har ikke gjort dyptgående undersøkelser av funn i relasjonsanalysen. Det er ikke gjort 

nærmere fakturakontroll eller etterspurt innkjøpsdokumentasjon i tilfeller der selskapene har 

kjøpt tjenester fra leverandører hvor ansatte eller styremedlemmer har en rolle eller 

eierinteresse. Etter en overordnet vurdering av omfanget og typen tjenester som er kjøpt fra 

leverandører hvor ansatte eller styremedlemmer har en rolle eller eierinteresse, har ikke revisor 

sett behov for å gjøre nærmere undersøkelser. 

Analysen viser likevel at det er flere ansatte og styremedlemmer i alle selskapene som har 

direkte eller indirekte tilknytning til leverandører. Det indikerer at habilitet i anskaffelser kan 

være en aktuell problemstilling.   

Nesten alle de tilsendte egenerklæringene fra ABBR er signert i 2008 og 2009. Etter revisors 

vurdering er dermed disse å regne som utdaterte. Revisor oppfatter at ABBR har bedt de ansatte 

om å oppgi bierverv, forstått som ansettelsesforhold utenfor ABBR. Det er dermed ikke eksplisitt 

bedt om at de ansatte skal oppgi styreverv, eierinteresser eller lignende. Etter revisors vurdering 

illustrerer dette at ABBR ikke har tilstrekkelig oversikt over ansattes roller og eierinteresser. 

Kjøp av varer og tjenester fra ansatte, tidligere ansatte under karantene, venner eller 
slektninger kan være en utfordring 

Selskapenes retningslinjer er klare på at man skal unngå interessekonflikter mellom selskapenes 

og personlige interesser. Kun Kalk har spesifisert eksplisitt i sine etiske retningslinjer at slike 

kjøp skal unngås. For ABBR og ABV anses slike kjøp å være indirekte dekket av retningslinjene 

knyttet til å unngå interessekonflikter.  

I spørreundersøkelsen svarer 33,1 prosent «ja» på spørsmål om de kjenner til at selskapet har 

kjøpt varer eller tjenester fra selskaper hvor egne ansatte er (del)eiere, fra nærstående eller 

bekjente, mens 66,9 prosent svarer «nei». Av de som svarer «ja» jobber 37 i ABBR og tre i ABV. 

Av kommentarene til spørreundersøkelsen indikeres det videre at det har forekommet flere 

konkrete tilfeller av slike kjøp. 

Det er revisors vurdering at disse resultatene indikerer utfordringer på området. Revisor har ikke 

gjennomført ytterligere undersøkelser for å undersøke konkrete påstander, men det totale 

omfanget av respondenter som svarer «ja» på dette spørsmålet i spørreundersøkelsen, 

sammenholdt med innholdet i kommentarene, indikerer at slike kjøp har forekommet. 

Det er identifisert brudd på regler om offentlige anskaffelser, og kommunens rammeavtaler 
benyttes i varierende grad 

ABV og ABBR har rutiner som beskriver fremgangsmåte og tilnærming ved innkjøp til ulike 

beløpsstørrelser. Revisor har i ABBRs tilfelle avdekket én anskaffelse som ikke er gjennomført i 

henhold til anskaffelsesregelverket. Vår vurdering er at det er flere svakheter ved denne 

anskaffelsen. Oppdraget skulle vært konkurranseutsatt, samtidig som det ikke kan vises til 

formell saksbehandling i forkant av kontraktsinngåelse. Det gjør prosessen lite etterprøvbar. 
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Videre inneholder ikke kontrakten et estimert omfang i kroner eller timer. Revisor oppfatter det 

som uvanlig å inngå slike tjenestekjøpkontrakter uten å avgrense omfanget i kroner eller timer. 

I vår begrensede undersøkelse er det ikke avdekket flere anskaffelser som bryter med 

regelverket, men prosessen rundt Hjort-anskaffelsen indikerer et behov for forbedringer i ABBR. 

Selskapene benytter i varierende grad Bærum kommunes rammeavtaler, og selskapene har ikke 

tilstrekkelig informasjon om hvilke rammeavtaler kommunens har inngått. Det er derfor behov 

for å legge til rette for at selskapene får informasjon om rammeavtalene, og hvordan de kan 

brukes.  

Selskapene har varslingskanal for kritikkverdige forhold, men særlig i ABBR stilles det 
spørsmålstegn ved varslingsordningen 

Selskapene har rutiner som beskriver fremgangsmåte for varsling, hvordan et varsel skal leveres 

og hvordan det skal behandles. Det er dermed etablert varslingskanal i selskapene. Samtidig vil 

revisor påpeke at varslingskanalen i selskapene er manuell; det er altså ikke etablert en teknisk 

løsning for mottak av varsler. Videre mottas og behandles varslingssaker internt i selskapet. 

Revisors vurdering er at et eksternt varslingsmottak ville bidratt til økt legitimitet. 

20 prosent svarer i spørreundersøkelsen at de ikke vet hvordan det kan varsles. Over 38 prosent 

svarer at de ikke er trygge på at de vil bli godt ivaretatt ved varsling. Det gjelder særlig for 

ABBR, der 45 ansatte svarer de ikke er trygge på at de vil bli godt ivaretatt ved varsling. Det er 

revisors vurdering at resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at mange ansatte i ABBR ikke 

har tillit til varslingsordningen i selskapet. Flere uttrykker i spørreundersøkelsen mistillit til 

hvordan varlingssaker håndteres, og flere mener at saker behandles ulikt avhengig av hvem som 

er varsler. Et ytterpunkt er enkelte ansatte som oppgir at de har sluttet å varsle, fordi de 

opplever at det ikke resulterer i noe. I sum indikerer dette behov for å øke legitimiteten og 

troverdigheten til selskapets varslingsordning og praksis for oppfølging av varsler. 

ABBR og ABV har etablert en arbeidsdeling mellom ansatte i forbindelse med utbetalinger, 
innkjøp og lignende, mens organisasjonsstrukturen i Kalk gjør arbeidsdeling vanskelig 

Kalk har én ansatt og gjør arbeidsdeling vanskelig. Det er positivt at selskapet bruker en ekstern 

regnskapsfører, og at styremedlemmer involveres i anskaffelser, men det gir likevel i begrenset 

grad kontroll. Det er derfor vår vurdering at Kalk ikke har tilstrekkelig arbeidsdeling, og at 

dagens organisering av selskapet er sårbar sett fra et internkontrollperspektiv. Det understrekes 

at dette er en generell vurdering basert på antall ansatte, og at revisor i løpet av oppdraget ikke 

har mottatt indikasjoner på uregelmessigheter i selskapet. 

Videre er det revisors vurdering at ABBR og ABV har etablert tilfredsstillende arbeidsdeling i sine 

rutiner. Revisor har imidlertid ikke gjort nærmere undersøkelser av etterlevelsen av disse. 

Selskapene har et ryddig forhold til gaver og påspanderte arrangementer 

Selskapene har klare retningslinjer for mottak av gaver og påspanderte arrangementer. Ledelsen 

i selskapene uttrykker at de også har klare interne retningslinjer for hva som anses som gaver av 

«ubetydelig verdi», og ikke. Videre gis det uttrykk for at de alltid betaler deltaker-

/konferanseavgift på arrangementer, og har avsluttet deltakelse på arrangementer som kan 

anses for å være i gråsonen. 

Våre funn indikerer ikke at selskapene har utfordringer på dette området. Det er likevel revisors 

vurdering at det er en særlig sårbarhet i Kalk, ettersom selskapet kun har én ansatt. 

3.5 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Revisors konklusjon er at de utvalgte selskapene i varierende grad etterlever krav og 

anbefalinger til internkontroll, etikk og antikorrupsjon utledet fra kommunens etiske standard. 

Selskapene har dermed et forbedringspotensial på disse områdene.  

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har revisor følgende anbefalinger: 
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1. Innføre fast, årlig egenrapportering fra ansatte og styremedlemmer om roller, eierinteresser 

og bierverv 

2. Gjennomføre en oppfølgende anskaffelsesrevisjon i utvalgte selskaper, blant annet på 

bakgrunn av funn i denne eierskapskontrollen 

3. Årlig invitere selskapene til en gjennomgang av hvilke rammeavtaler som skal  

kunngjøres, for dermed å avklare hvilke selskaper som ønsker å bli omfattet av de enkelte  

rammeavtaler/anskaffelser 

4. Vurdere om det skal opprettes en ekstern varslingskanal for kommunalt eide selskaper 

5. Vurdere hvordan arbeidsdelingen i Kalk kan styrkes  

6. Vurdere å utvide de etiske retningslinjene i ABBR og ABV til å inneholde eksplisitte 

retningslinjer knyttet til å unngå kjøp av varer og tjenester fra ansatte, tidligere ansatte 

under karantene, venner eller slektninger 

4 KOMMUNENS EIERSTYRING 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

Med utgangspunkt i kommunens eierstrategi (eierskapsmelding) er følgende kriterier utledet:  

• Eierutvalget iverksetter, følger opp og oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 

selskapene.  

• Eierutvalget tar opp etikk og antikorrupsjon i dialogmøtene (eiermøter) med selskapet. 

4.2 OBSERVASJONER 

4.2.1 Hvordan eierutvalget iverksetter, følger opp og oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 
selskapene 

Eierutvalget spiller en sentral rolle i utformingen av kommunens eierskapsmelding. Praksis i 

Bærum kommune er at eierutvalget mottar kommunedirektørens forslag til 

førstegangsbehandling og utvalget gir sine innspill. Deretter gjør kommunedirektøren eventuelle 

endringer før meldingen behandles for andre gang i eierutvalget. Etter vedtak i eierutvalget 

oversendes eierskapsmeldingen og innstilling fra eierutvalget til formannskap og kommunestyret 

for endelig behandling.  

Eierskapsmeldingen ble senest rullert i mars 2021. Forrige rullering skjedde høsten 2017, med 

oppdateringer i vinteren 2019. Oppdateringene knyttet seg til endringer i kommunens 

eierposisjoner, samt at det i mellomtiden var blitt vedtatt eierstrategier for noen av selskapene. 

I tillegg har eierutvalget en sentral rolle i utarbeidelsen av selskapsspesifikke eierstrategier, som 

angir eiers forventninger til selskapet, hva samfunnsoppdraget er og hvorfor selskapet er 

opprettet. 

Eierutvalget følger opp innholdet i eierskapsmeldingen og eierstrategien overfor selskapene på 

særlig to måter: 

• Årlige dialogmøter med selskapene. Her settes det av god tid, og eierutvalget kan stille 

spørsmål rundt alle sider av selskapets virksomhet.  

• Løpende oppfølging av saksbehandlingen som styret og representantskapene gjør gjennom 

året. Eierutvalget fatter også vedtak om råd til hvordan kommunens medlemmer i 

representantskapene skal forholde seg til ulike saker. 

4.2.2 Hvordan eierutvalget tar opp etikk og antikorrupsjon i møter med selskapene 

Eierutvalgets rolle knyttet til etikk og antikorrupsjon er forankret i utvalgets rolle i kommunens 

eierstyring av porteføljeselskapene. Som et ledd i eierutvalgets eierstyring, har utvalget løpende 

kontakt med selskapene. Denne kontakten foregår gjennom de årlige dialogmøtene med 

selskapene og oppfølgingen av saksbehandlingen som styret og representantskapene gjør 
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gjennom året. I tillegg arrangerer eierutvalget jevnlig styreseminarer der utvalget og 

selskapenes styremedlemmer tar opp og diskuterer utvalgte temaer knyttet til eierstyring. 

Oppfølging av etikk og antikorrupsjon i porteføljeselskapene foregår hovedsakelig gjennom 

prosessene eierutvalget har etablert for eierstyring. Ved de årlige dialogmøtene kan etikk og 

antikorrupsjon være blant temaene som diskuteres. Styremedlemmer i selskapene følger opp 

etikk med selskapene gjennom deres styrevirksomhet. Etikk er også integrert som et sentralt 

tema ved utvalgets styreseminarer. I 2016 ble det gjennomført et styreseminar over fire kvelder 

der etikk var et sentralt tema. Høsten 2020 omfattet styreseminaret prinsipper for god 

eierstyring der etikk igjen var blant temaene. 

Eierutvalget påpeker at etikk og antikorrupsjon bør ha større oppmerksomhet i 

eierstyringsprosessene fremover. Utvalget skal bidra til å forebygge at hendelser knyttet til 

uetiske handlinger og korrupsjon oppstår, og mener det derfor bør øke bevissthetsgraden rundt 

disse temaene ytterligere og prioritere temaene høyere i de årlige dialogmøtene med 

selskapene.  

Samtidig påpeker eierutvalget at det ønsker å skaffe til veie konkret kunnskap om i hvilken grad 

styrene følger opp etikk og antikorrupsjon overfor daglig leder. Per i dag legger eierutvalget til 

grunn at styremedlemmene er bevisste på å følge opp disse temaene overfor daglig leder, uten 

at utvalget mener det har tilstrekkelig kontroll for å verifisere at dette faktisk gjøres. For å sikre 

dette, uttrykker eierutvalget at det bør gjennomføre en kartlegging av hvordan dette følges opp 

av styremedlemmene. 

Eierutvalget gjennomfører ikke egne risikovurderinger av selskapene knyttet til etikk og 

antikorrupsjon, men anser dette som styrenes ansvar. Utvalget uttrykker at det anser det som 

mer hensiktsmessig at selskapene selv gjør dette, siden styrene er nærmere virksomheten. 

Eierutvalget sier videre at risikoanalysene som gjøres knyttet til dette, vil henge sammen med 

fagkunnskap. Utvalget mener derfor at kvaliteten i slike risikoanalyser vil være bedre dersom 

selskapene selv gjør disse vurderingene. Eierutvalgets rolle er derfor å påse at selskapene selv 

gjennomfører slike vurderinger, og følge opp og stille spørsmål. 

4.3 REVISOR MENER AT EIERUTVALGET FØLGER OPP INTERNKONTROLL, ETIKK OG 
ANTIKORRUPSJON OVERFOR SELSKAPENE 

Eierutvalget iverksetter, følger opp og oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 
selskapene  

Det er revisors vurdering at eierutvalget i tilstrekkelig grad iverksetter, følger opp og oppdaterer 

kommunens eierskapsmelding overfor selskapene. Vi har ikke avdekket konkrete svakheter eller 

forbedringer i hvordan eierutvalget utøver sin rolle med tanke på iverksetting, oppfølging og 

oppdatering av eierskapsmeldingen overfor selskapene. 

Eierutvalget tar opp etikk og antikorrupsjon i møter med selskapene 

Eierutvalget tar jevnlig opp etikk og antikorrupsjon i eiermøter med selskapene, og eierutvalget 

utviser en bevisst og aktiv rolle i formidlingen og bevisstgjøringen rundt disse temaene overfor 

selskapene gjennom sine eierstyringsprosesser. 

Det er likevel revisors vurdering at eierutvalget, slik det selv uttrykker, mangler tilstrekkelige 

måter å verifisere hvorvidt og hvordan styremedlemmene tar opp etikk og antikorrupsjon ovenfor 

selskapene. Revisor har ikke gjennomført egne undersøkelser av dette, og vurderingen baseres 

derfor utelukkende på eierutvalgets egne innspill. 

4.4 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

Revisors konklusjon er at eierutvalget, som kommunens utøvende organ for eierstyring, følger 

opp spørsmål knyttet til internkontroll, etikk og antikorrupsjon overfor selskapene. 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har revisor følgende anbefalinger: 
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1. Eierutvalget bør stille krav om at styrene skal ha en gjennomgang av etikk og antikorrupsjon 

minst én gang i året 

2. Eierutvalget bør vurdere å utarbeide en veileder for hvordan styremedlemmer kan følge opp 

etikk og antikorrupsjon ovenfor selskapene 

5 HØRINGSUTTALELSE 

Et rapportutkast har vært på høring hos administrasjonen og eierutvalget i Bærum kommune, 

samt de utvalgte selskapene.  

Administrasjonen har ikke kommentert rapportutkastet. Eierutvalget og de utvalgte selskapene 

har kommet med presiseringer og utdypende informasjon til rapportutkastet. Dette er 

innarbeidet i foreliggende rapport. Tilbakemeldingene er gjengitt under. 

5.1.1 Tilbakemelding fra Kalk Eiendom 

I epost av 7.12.2021 fra styreleder/daglig leder Christian Falkenaas fremkommer det følgende:  

«Jeg tror det hadde vært fint om BDO hadde skrevet noe mer rundt relasjonsanalysen.  

Slik den foreligger i rapporten nå, vet jeg ikke om de har funnet kritikkverdige forhold eller 

ikke? Kanskje fortelle litt om hva som er hensikten med relasjonsanalysen?  

Under det samme punktet har jeg lagt inn en kommentar knyttet til persongalleriet som er 

opplistet. Før juni d.å bestod styret av 4 personer etter juni av 3 personer. Frem til februar, 

var det en ansatt, DGL Trygve Bjerke. Deretter har det ikke vært ansatte i selskapet. Jeg er 

engasjert av styret som daglig leder. Dvs. at de ikke finnes andre engasjerte ansatte, kun 

selskaper vi kjøper tjenester av.   

Ift. offentlige anskaffelser besluttet styre at selskapet ikke var pliktige til å følge dette. Det 

ble vedtatt i stm den 9. mars d.å.  

Når det gjelder evaluering, er det slik at styremedlem Gudrun Brækkan har bistått med 

evaluering, slik at man har fått en sidemannskontroll av anskaffelsene. Evalueringen skjedde 

ved at Gudrun gjennomgikk tilbudene og jeg gjennomgikk tilbudene, deretter sammenliknet vi 

evalueringene og konkluderte. På tilsvarende måte som i off. Anskaffelser.»  

På side 9 av 22 i rapporten (3. avsnitt) fremkommer det at selskapet har «2 innleide ansatte»……. 

Dette medfører ikke riktighet, se Kalk Eiendoms kommentar/redegjørelsen i ovennevnte epost.  

Omtalen i avsnitt 7 blir heller ikke korrekt «…en innleid ansatt…»  

Rapportens pkt. 3.3.3, første setning så oppgir Kalk Eiendom at korrekt dato er:  

• «…anskaffelser frem til 9. mars 2021.»  

Rapportens punkt 3.3.5   avsnitt 2, Kalk eiendom har følgende merknad til formuleringen «hatt 

en uformell sparring».   

• Styremedlemmene har gjennomført evalueringen selvstendig, deretter er evalueringen 

sammenliknet med tilsvarende offentlige anskaffelser. 

5.1.2 Tilbakemelding fra ABV IKS 

I epost av 13.12.2021 har daglig leder i ABV IKS følgende merknader:  

«Ingen kommentar fra ABVs side relatert til fakta feil i høringsutkastet.  

Når det gjelder funn i relasjonsanalysen for ABV sin del, så har jeg et spørsmål om disse funnen 

vil bli noe nærmere beskrevet og medelt meg? Jeg ønsker å bli gjort oppmerksom på hvem det 

gjelder og slik at jeg kan følge det opp videre, ikke minst med tanke på ved fremtidige 

anskaffelser. Dette er interessant både mht. funn blant ABVs ansatt, styremedlemmer i ABV og 

innleid personale.» 
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5.1.3 Tilbakemelding fra ABBR IKS 

Undertegnede takker for oversendelse av utkast til rapport om eierskapskontroll etikk og 

antikorrupsjon som er utarbeidet av BDO.   

Vi har gjennomført en intern vurdering av rapporten. Vi vurderer utkastet til rapport som nyttig, 

med gode råd og flere forhold som vi vil utbedre.   

Vi har følgende innspill til utkast til rapport.  

Side 7 i høringsutkastet:  

ABBR opplyser at ansatte som har bierverv, må melde det inn til ledelsen. Brannsjefen vurderer 

deretter om vervet er forenlig med stillingen i brannvesenet. Det fremgår av ABBRs etiske 

retningslinjer at «ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom 

ABBRs interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av 

forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke 

avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta 

dette opp med brannsjefen. 

Vi ønsker å meddele at alle ansatte i ABBR har et punkt i sine signerte arbeidsavtaler som 

omhandler «Annet lønnet arbeid». I arbeidsavtalen står det følgende:  

ANNET LØNNET ARBEID Arbeidstaker skal opplyse om andre arbeidsforhold som kan ha 

betydning for arbeidet i ABBR, som for eksempel omfanget av annet arbeidsforhold og 

habilitetsforhold.  

Vi gjør også oppmerksom på at alle ansatte i ABBR, den 3. februar 2020 fikk tilsendt epost med 

vedlegg og anmodning om å sende opplysninger om bierverv eller endringer i bierverv. 

Tilsvarende epost ble sendt 7. januar 2021. Ved en feiltagelse ble denne eposten sendt til alle 

ansatte i beredskapsavdelingen i ABBR og ikke alle ansatte i ABBR. Majoriteten av de ansatte i 

ABBR tjenestegjør i ABBRs beredskapsavdeling.  

Det er følgelig etablert praksis i ABBR, at alle ansatte skal motta en epost hvert år, hvor de blir 

bedt om å melde ifra om eventuelle endringer i forhold til omfang av bierverv og andre 

arbeidsforhold som kan ha betydning for arbeidet i ABBR.  

Side 9 i høringsutkastet – tabell «Ansatt 1» 

Vi gjør oppmerksom på at det ble oversendt dokumentasjon til BDO den 6. desember om at 

ansatt nr. 1 (NN) har opplyst i sin ansettelseskontrakt at han er 100% ansatt i NN. NN har bi-

erverv hos oss som deltids brannmann ved NN brannstasjon. Rapporten var på dette tidspunktet 

allerede oversendt til Bærum kommune. Bendik Rød Karlsson i BDO, responderte med følgende 

tilbakemelding:  

«Vi legger til grunn at kommunen vil be dere om å komme med kommentarer til utkastet. Det 

er fint om dere kommenterer at denne dokumentasjonen er lagt frem etter at høringsutkastet 

ble oversendt. Vi noterer oss for øvrig det samme og vil innarbeide det i den endelige 

rapporten.».  

Side 11 i høringsutkastet (punkt 3.3.3 – andre avsnitt)  

ABBR opplyser at selskapet inviterer tre tilbydere ved kjøp under kr. 100 000,-.   

Under ser dere utdrag fra vår kvalitetshåndbok, hvor terskelverdier ved innkjøp er omtalt. Vi 

ønsker å presisere at det kan være innkjøp som er foretatt hvor det ikke er innhentet 3 tilbud 

basert på at det ikke har vært hensiktsmessig (beløpets størrelse).   

5.1.4 Tilbakemelding fra eierutvalget 

Vedrørende pkt. 1.2 Forslag til tiltak og pkt. 3.5 Konklusjoner og anbefalinger  

Merknad til kulepunkt 3. Gjøre tilgjengelig en oversikt over kommunens rammeavtaler for 

selskapene.  
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I henhold til anskaffelsesregelverket så er utgangspunktet at kommunens rammeavtaler ikke kan 

benyttes av selskapene, med mindre dette er særskilt spesifisert i kunngjøringen og i 

konkurransedokumentene. Det betyr at det må fremgå av kunngjøringer og 

konkurransedokumentene at følgende «opplistede» selskaper skal være en del av 

anskaffelsesprosessen. I etterkant vil dette forplikte selskapene til å benytte aktuell 

rammeavtale, forutsatt at det inngås eksklusive avtaler.  

Etter en drøfting med anskaffelsesenheten i kommunen, så kan en mulig løsning for bedre å 

tilgjengeliggjøre/informere om rammeavtalene være følgende:  

• Årlig inviteres selskapene til å få en gjennomgang av hvilke rammeavtaler som skal 

kunngjøres, for dermed å avklare hvilke selskaper som ønsker å bli omfattet av de enkelte 

anskaffelser.  

Vedrørende pkt. 5.1 kulepunkt 5  

Korrekt beskrivelse av finansforvalter i denne sammenheng er:  

• Finansforvalter som er kommunedirektørens representant i eierutvalget og saksbehandler for 

eierutvalget  

Vedrørende relasjonsanalysen: Eierutvalget som sentralt eierorgan anmoder om at de respektive 

selskaper får den nødvendig tilgangen til de funnene som BDO har kommet frem til.   
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6 VEDLEGG 

6.1 UTFYLLENDE OM METODE 

Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer: 

• Daglig leder i Kalk Eiendom AS 

• Daglig leder i Asker og Bærum brann og redning IKS 

• Daglig leder i Asker og Bærum Vannverk IKS 

• Leder for eierutvalget  

• Finansforvalter som er kommunedirektørens representant i eierutvalget og saksbehandler for 

eierutvalget 

Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har lest gjennom referatet fra 

intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under 

intervjuet, og rette opp eventuelle misforståelser. Intervjuspørsmålene ble oversendt på 

forhånd. 

Vi har mottatt og gjennomgått dokumentasjon knyttet til blant annet: 

• Personalhåndbok 

• Etiske retningslinjer 

• Rutiner for innkjøp, fakturahåndtering og lignende 

• Varsling 

• Eierskapsmelding 

• Eierutvalgets årshjul 

Spørreundersøkelsen er sendt til alle ansatte i de tre selskapene. Undersøkelsen er gjennomført 

ved hjelp av det nettbaserte verktøyet BDO Feedback. 

Undersøkelsen ble sendt til 206 ansatte. Av disse svarte 120 personer. Det vil si en svarprosent 

på 58,2. Av disse jobber 103 i Asker og Bærum brann og redning IKS, 16 i Asker og Bærum 

Vannverk IKS og én i Kalk Eiendom AS. Det ble sendt totalt fem påminnelser om å svare på 

undersøkelsen.   

I undersøkelsen ble mottakerne bedt om å svare på spørsmål knyttet til bevissthet rundt etikk og 

antikorrupsjon, internkontroll, anskaffelser og varsling. Noen av spørsmålene var graderte med 

svaralternativer fra «i svært liten grad» til «i svært stor grad», mens andre var ja/nei-spørsmål. 

Det var også tekstfelt der respondentene kunne utdype sine svar og legge til andre momenter. 

Det er gjennomført en relasjonsanalyse for å avdekke formelle relasjoner mellom ABBRs, ABVs og 

Kalks ansatte, styremedlemmer og innleide konsulenter, og deres forhold til selskapenes 

leverandører. Med formelle relasjoner menes direkte roller som styreleder, styremedlem, 

observatør til styret, daglig leder og tilsvarende, direkte eller indirekte eierforhold, eller andre 

indirekte roller. I vår rapport deles disse relasjonene inn i direkte og indirekte relasjoner. 

Direkte relasjoner vil si relasjoner hvor en ansatt, innleid ansatt eller et styremedlem hos 

selskapene har en direkte rolle eller en eierinteresse hos en leverandør. Indirekte relasjon vil si 

dersom en ansatt, innleid ansatt eller et styremedlem hos selskapet, sitter i et styre eller har 

eierinteresser i et selskap, hvor øvrige personer med roller, verv eller eierinteresser i dette 

selskapet også har roller, verv eller eierinteresser hos en av selskapets leverandører.  

Analysen av indirekte eierforhold og andre indirekte roller fanges opp ved at rollekartleggingen 

går flere ledd ut. Dersom en ansatt i selskapene sitter i et styre eller har eierinteresser i et 

selskap, er det også kartlagt om øvrige personer i det samme styret eller selskapet har roller 

eller eierinteresser blant selskapenes leverandører. Analysen fanger også opp om ansatte, 

innleide ansatte og styremedlemmer har eierinteresser i selskaper i eierstrukturen til foretakets 

leverandører. 
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Ved innhenting av data i flere ledd bygges det et utvidet leverandørnettverk basert på hvert 

enkelt selskaps leverandørliste og data hentet fra Brønnøysundregisteret, Skatteetatens 

aksjonærregister og informasjons- og søketjenesten Proff. Videre matches det utvidede 

leverandørnettverket opp mot foretakets leverandør- og styre-/ansattlister. Til dette er det 

benyttet en såkalt «Fuzzy matching» for å fange opp tilfeller med ulik skrivemåte av navn. 

Potensielle treff kvalitetssikres så lang som mulig ut fra fødselsdato/fødselsår og adresse 

avhengig av tilgjengelige data. 



 

 

  

 

KONTAKT 

ØYVIND SUNDE 

Director 
 
m: +4797610122 
e: Oyvind.Sunde@bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap 

med begrenset ansvar i henhold til garanti, og er en del av det internasjonale BDO-

nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 

993 606 650 MVA. Medlem av Den Norske Revisorforening. 

 

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er 

avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS 

eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. 


