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1 SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK 

1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLING 

BDO har gjennomført eierskapskontroll for disse tre selskaper hvor Bærum kommune har 

eierinteresser: 

• Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) 

• Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)  

• Veas (Vestfjorden Avløpsselskap) 

Formålet med oppdraget har vært å kontrollere om utvalgte selskaper og samarbeid mellom 

selskapene og kommunen sikrer at samfunnssikkerhet og beredskap er ivaretatt. Undersøkelsene 

har rettet seg mot eiers oppfølging av hvordan selskapene i kommunen er organisert og 

dimensjonert i samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål. 

Følgende problemstilling har blitt lagt til grunn for eierskapskontrollen: 

Hvordan sikrer Bærum kommune at selskapene ivaretar beredskapsspørsmål? 

Problemsstillingen har blitt operasjonalisert gjennom å definere konkrete kriterier som 

selskapene og kommunen er blitt vurdert opp mot.  

1.2 GODT ARBEID MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP, MED 
FORBEDRINGSPOTENSIAL 

Eierskapskontrollen har ikke avdekket forhold som BDO klassifiserer som avvik sett opp mot de 

regler og normer som er lagt til grunn for eierskapskontrollen. 

Selskapene arbeider i stor grad godt og hensiktsmessig med samfunnssikkerhet og beredskap, og 

temaene er innarbeidet i deres sentrale prosesser. Kommunen på sin side har generelt en god 

oppfølging av selskapene gjennom sine tjenesteavdelinger, men det vi har erfart at 

samfunnssikkerhet og beredskap i mindre grad er på agendaen i formell dialog mellom kommunen 

og selskapene.   

BDO har gjort følgende overordnede observasjoner: 

• Selskapene har retningslinjer og/eller forretningsprinsipper om samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

• Selskapene har rutiner og dokumenter som forventes på bakgrunn av forskrift om kommunal 

beredskapsplikt.  

• Selskapene involveres i kommunens arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

og beredskapsplaner som krever samhandling mellom kommunen og selskapene. Det er 

imidlertid ulik grad av involvering og samordning, og Veas er i mindre grad involvert i 

kommunens arbeid med overordnet ROS-analyse.  

• Kommunen gjør i liten grad selvstendige risikovurderinger knyttet til selskapenes etterlevelse 

av relevante lover, regelverk og/eller kommunens planer.  

• Kommunens eierskapsmelding inkluderer i liten grad spesifikke mål eller forventninger 

tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Kommunen har ikke utarbeidet eierstrategier for ABBR og Veas. 

• Kommunen følger opp samfunnssikkerhet og beredskap jevnlig gjennom kommunens 

tjenesteavdelinger Miljøtekniske tjenester og Vann og avløp, men temaet er i liten grad på 

agendaen i dialogmøter og Eierutvalgets øvrige formelle dialog med selskapene, og tas heller 

opp reaktivt enn proaktivt. 
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1.3 ANBEFALTE TILTAK 

Basert på eierskapskontrollen fremmes følgende forslag til tiltak:  

• Kommunen bør vurdere å formalisere rutiner for involvering av sine selskaper i arbeidet med 

overordnet ROS.  

• Eierutvalget bør få selskapenes risikovurderinger på agendaen i representantskapsmøter 

og/eller dialogmøter. 

• Kommunen bør vurdere å gjøre egne risikovurderinger tilknyttet selskapenes etterlevelse av 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Eierutvalget bør søke å dokumentere bedre det som blir tatt opp i møtene med selskapene for 

å få bedre oversikt over hvorvidt sentrale temaer som samfunnssikkerhet og beredskap er 

blitt drøftet. Det kan i denne forbindelse også vurderes endringer i hyppighet, varighet med 

mer.  

• Det bør lages eierstrategier for alle selskapene. Samfunnssikkerhet og beredskap bør tas inn i 

alle eierstrategier hvor der er relevant, med konkrete forventninger til selskapene. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap bør tas inn i eierskapsmeldingen. 
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2 INNLEDNING 

2.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLING 

Kontrollutvalget i Bærum kommune engasjerte BDO AS (heretter «BDO») til å gjennomføre en 

eierskapskontroll med temaet «samfunnssikkerhet og beredskap». BDO har i samråd med 

kommunen valgt ut tre selskaper hvor kommunen har eierandeler der temaet anses for å være 

spesielt aktuelt. De tre selskapene er:1 

• Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) 

• Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)  

• Veas (Vestfjorden Avløpsselskap) 

Formålet med eierskapskontrollen har vært å se etter om disse selskapene sikrer at 

samfunnssikkerhet og beredskap er ivaretatt. Undersøkelsene har rettet seg mot eiers oppfølging 

av hvordan selskapene i kommunen er organisert og dimensjonert i samfunnssikkerhets- og 

beredskapsspørsmål. Følgende problemstilling har blitt lagt til grunn for eierskapskontrollen: 

Hvordan sikrer Bærum kommune at selskapene ivaretar beredskapsspørsmål? 2 

2.2 METODE  

Oppdraget gjennomføres i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001) selv om oppdraget er definert som en eierskapskontroll. En 

eierskapskontroll etter standard for eierskapskontroll (RSK 002) ville vært begrenset til å kunne 

omfatte kommunens eget arbeid i form av gjennomgang av kommunens eierstyringsdokumenter og 

intervjuer med aktuelle personer i kommunens administrasjon. Dette oppdraget har i tillegg 

omfattet kontroll av selskapenes eget arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det krever 

innsyn i selskapenes virksomhet og gjennomføres derfor etter RSK 001.  

Det gis også anbefalinger om forbedringer og krav til korrigering av avvik etter gjeldende regelverk. 

I vurderingene er det benyttet symboler som et visuelt uttrykk for vår subjektive oppfatning av 

resultatet av gjennomgangen. Symbolbruken og beskrivelsen av denne illustreres i figur 1. 

Figur 1 – Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet 

Symbol Vurdering av kvalitet 
 

Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede 

standard eller krav i forhold til målekriteriene 
 

Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte 

standarder eller krav i forhold til målekriteriene. 
 

Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste 

aksepterte standarder og krav. 

 

1 Se vedlegg 1 for en kort beskrivelse av selskapene.  

2 BDO viser til definisjonen av begrepene samfunnssikkerhet og beredskap slik disse fremgår av veiledning til forskrift om 

kommunal beredskapsplikt utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2012. Det følger av denne 

veiledningen at Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og 

ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov underulike former for påkjenninger. Samfunnssikkerhetsbegrepet brukes 

bredt og dekker sikkerhet innenfor hele spekteret av utfordringer, fra begrensede hendelser via større krisesituasjoner som 

representerer omfattende fare for liv, helse, miljø og materielle verdier, til sikkerhetsutfordringer som truer nasjonens 

selvstendighet eller eksistens. Begrepet beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller 

håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte. 
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Informasjonskilder og verifikasjon 

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak er basert på innhentet dokumentasjon (ref. 

liste over dokumenter i vedlegg 4), samt intervjuer med representanter for alle tre selskaper og 

Eierutvalget. Intervjuene ble gjennomført som fellesintervjuer i samråd med ledelsen i selskapet. 

Komplett liste over informanter fremgår av vedlegg 5.  

Referater ble sendt til verifisering hos informantene.3 Beskrivelsen av fakta er også sendt til 

kommunen og selskapene for verifikasjon.  

2.3 GENERELT OM KRITERIENE 

For å undersøke om selskapene oppfyller kravene som er pålagt i henhold til lov og forskrift, er 

følgende kriterier lagt til grunn:  

• Selskapet har fastsatt egne retningslinjer eller forretningsprinsipper som omhandler 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Selskapet oppfyller forskrift om kommunal beredskapsplikt til overholdelse av 

beredskapsbestemmelsene. 

• Selskapet involveres i kommunens arbeid med ROS-analyse og beredskapsplan, og selskapets 

og kommunens beredskapsplan er samordnet. 

• Eierutvalget foretar egen risikovurdering av etterlevelse av regelverk, overordnede 

retningslinjer og kommunens egne planer i selskapene. 

I tillegg er følgende kriterier satt med utgangspunkt i kommunens eierskapsmelding: 

• Eierutvalget iverksetter, følger opp og oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 

selskapene. 

• Eierutvalget tar opp samfunnssikkerhet og beredskap i dialogmøtene (eiermøter) med 

selskapet. 

Kilder 

Som utgangspunkt for en helhetlig eierskapskontroll tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap er 

det tatt utgangspunkt i premissene for den kommunale beredskapsplikten. Kildene er:  

• LOV 2010-06-25 nr. 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)  

• FOR-2011-08-22 nr. 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt  

• Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB, 2018)  

• Veileder – systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i kommunene (DSB, 2001)  

• Veileder – Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse – kapittel 4 (DSB, 2014)  

• Sektorspesifikke regelverk 

Forholdet mellom forskrift om kommunal beredskapsplikt og kommunens selskaper 

Formålet med forskrift om kommunal beredskapsplikt er gitt i forskriftens § 1:  

Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet 

på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv 

eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 

3 Referater fra intervjuene med ABV, Eierutvalget og andre ansatte i Bærum kommune ble sendt til alle deltakere. Referat fra 

mæte med Veas og ABBR ble sendt til henholdsvis Ragnhild Borchgrevink og Lisbet Fagerbakk, og Sverre Junker og Berit 

Ramstad, med beskjed om å distribuere til andre møtedeltakere etter behov.  
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Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, 

som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 

Kommunal beredskapsplikt er en systemforskrift og handler om kommunens ansvar for å være lokal 

samordnende myndighet på samfunnssikkerhetsområdet. Målgruppen er kommunens ledelse, og 

forskriften legger som utgangspunkt ikke føringer på selskaper som er egne rettssubjekter, slik 

som IKS-er og AS-er. Kommunen må likevel legge til rette for å samordne egen beredskap, og legge 

til rette for å samarbeide med eksterne aktører, inkludert interkommunale selskaper når det er 

aktuelt, med mål om å styrke beredskaps- og krisehåndteringsevnen lokalt. 

Når eierskapskontrollen omfatter kriterier som omhandler hvorvidt selskapene overholder 

kommunal beredskapsplikt, handler det derfor ikke om et krav som følger av forskrift om 

kommunal beredskapsplikt, selv om flere av kravene gitt i forskriften tilsvarer krav som selskapene 

uansett er underlagt gjennom andre lover eller forskrifter, for eksempel lov om brann- og 

eksplosjonsvern. I stedet er kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt et utgangspunkt for 

de forventninger man med rimelighet kan sette til arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i 

virksomheter som kommunen eier, og som ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Dette er tilfelle 

for alle tre kontrollerte selskapene.  

Forskriften understreker videre kommunens ansvar som pådriver for samfunnsikkerhetsarbeidet i 

kommunen overfor andre aktører. Dette innebærer at kommunen skal følge opp selskapenes 

beredskap som del av sitt eget arbeid med samfunnssikkerhet, og som eier er det også naturlig at 

kommunen følger opp selskapene samt koordinerer sitt eget arbeid med dem.  

2.4 AVGRENSNING 

Kontrollen har omfattet Bærum kommunes evne til å følge opp selskaper kommunen har eierskap 

i, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, selskapets eierstrategi og i tråd 

med bestemmelser om samfunnssikkerhet og beredskap som følger av sivilbeskyttelsesloven og 

forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Informasjonssikkerhet, personopplysningssikkerhet og HMS har ikke vært omfattet av 

eierskapskontrollen.4 

Bærum kommune har utarbeidet egen prosjektplan om håndtering av koronapandemien. 

Eierskapskontrollen har derfor ikke omfattet kommunens sikkerhets- og beredskapshåndtering av 

koronapandemien. 

Det vil alltid være en risiko for at relevante forhold som ikke er avdekket gjennom revisjonen, 

kunne ha medført andre vurderinger og konklusjoner. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en 

begrenset ressursramme og tidsperiode. Omfanget og fullstendigheten av analysene som er gjort 

må ses i lys av dette. BDO kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert. 

 

4 Det er til tider referert til arbeid som har gjort tilknyttet en eller flere av disse kategoriene der det er vurdert som relevant 

som generelt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.   
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3 HVORDAN SIKRER BÆRUM KOMMUNE AT 
SELSKAPENE IVARETAR 
BEREDSKAPSSPØRSMÅL? 

I dette kapittelet gis en redegjørelse for de observasjoner revisjonslaget har gjort i de 

dokumentene som fremgår av vedlagte dokumentliste og i intervjuer med de ovennevnte 

intervjuobjektene. Det er redegjort for observasjonene i form av en faktabeskrivelse knyttet opp 

til revisjonskriteriene. Faktabeskrivelsen er gjennomgått og verifisert av dem som har vært 

gjenstand for eierskapskontrollen. Deretter følger BDOs vurdering av fakta opp mot de definerte 

kriteriene, hvor også BDOs anbefalinger vedrørende forbedringspunkter fremgår. Avslutningsvis 

konkluderes det på den overordnede problemstillingen som ligger til grunn for eierskapskontrollen.  

3.1 KRITERIER OG OBSERVASJONER 

3.1.1 Selskapet har fastsatt egne retningslinjer eller forretningsprinsipper som omhandler 
samfunnssikkerhet og beredskap 

Kriteriet handler om hvorvidt oppgaver og ansvar og problematikk vedrørende samfunnssikkerhet 

og beredskap er tatt inn i selskapenes styrende dokumenter. Dette kan være egne dokumenter 

eller fremgå som del av øvrige retningslinjer og/eller prinsipper i selskapene. Relevante 

dokumenter omfatter, men er ikke begrenset til, selskapsavtale/vedtekter, selskapsstrategier og 

driftsavtaler. 

Kriteriet følger naturlig av selskapenes samfunnskritiske roller. Videre følger det av Bærum 

kommunes eierskapsmelding 2021-2025 at kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift. At selskapene har retningslinjer tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap, er en 

forutsetning for slikt samfunnsansvar.  

Kriteriet er kontrollert for alle tre selskaper ved å etterspørre deres retningslinjer og 

forretningsprinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap. BDO har gjennomgått disse for å 

verifisere at dokumentene dekker de aktuelle temaene. Problemstillingen ble også tatt opp og 

diskutert under intervju med representanter fra hvert av selskapene, samt representantene fra 

Eierutvalget og Bærum kommune.  

Asker og Bærum brann og redning IKS 

ABBRs overordnede retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap er fastsatt i selskapsavtalen. 

Selskapsavtalen fastslår at selskapets formål er å ivareta de deltakende kommunenes plikter og 

oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid. Virksomheten skal 

skje i overenstemmelse med gjeldende lovverk, herunder lov om brann- og eksplosjonsvern, 

forurensingsloven og sivilbeskyttelsesloven, inkludert tilhørende forskrifter.  

I intervju med ABBRs representanter fikk BDO opplyst at selskapsavtalen i praksis fastsetter 

selskapets forretningsprinsipper. ABBRs kjernevirksomhet er å opprettholde sikkerhet og 

beredskap i de deltakende kommunene, og således er det ikke fastsatt forretningsprinsipper som 

sådan utover selskapsavtalen.  

Asker og Bærum Vannverk IKS 

I ABVs selskapsavtale fremgår grunnleggende krav til samfunnssikkerhet og beredskap i selskapet. 

Selskapets formål er å drive vannverk og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til 
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vannressursene. Som ledd i dette er det blant annet spesifisert at selskapet skal investere i 

elektroniske og fysiske bygningsmessige sikringskrav som de er pålagt eller finner nødvendig, samt 

gjøre investeringer og utbygginger nødvendige for å tilfredsstille hygieniske krav. Selskapsavtalen 

omfatter i utgangspunktet kun Holsfjorden vannbehandlingsanlegg, men ABV har inngått 

driftsavtale i 2020 med Bærum kommune om driften av Aurevann vannbehandlingsanlegg. Dette 

forsyner mesteparten av Bærum kommune med vann. Etter avtalen fremgår det spesifikt at vannet 

fra anlegget skal overholde det til enhver tid gjeldende kvalitetskrav, og at ABV har ansvar for å 

ha en tilfredsstillende beredskap ved anlegget. Videre er det spesifisert at ABV skal ha en 

oppdatert beredskapsplan, og skal samarbeide med Bærum kommune for å sikre god beredskap. 

Det fremgår også krav om et velfungerende internkontrollsystem, inkludert ROS-analyser.  

ABV har i tillegg en kvalitetspolitikk som beskriver kvalitetsmål, kapasitet og sikkerhet. Det er 

blant annet nevnt spesifikt at selskapets anlegg, så langt det er mulig, skal være i kontinuerlig 

drift, at drikkevannskvaliteten tilfredsstiller leveringsavtaler med eierkommune, og at man skal 

sørge for et forsvarlig beredskapsnivå mot ekstraordinære situasjoner.  

Veas 

Veas har oversendt en rekke dokumenter tilknyttet selskapets retningslinjer og 

forretningsprinsipper tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap. Blant disse er selskapets 

strategiplan, «Strategiplan mot 2040». Av strategien fremgår det at Veas har som målsetting å ikke 

ha noen uønskede utslipp. Veas skal beskytte helse og miljø mot skadepotensialet i avløpsvannet. 

Dette skal oppnås gjennom aktiv risikostyring. 

Andre relevante dokumenter omfatter «Strategi for å forebygge og begrense storulykker», 

«Overordnet strategi ved høy tilrenning» og «Risikopolicy». Alle dokumentene gir føringer for å 

unngå uønskede hendelser samt hvordan selskapet skal styre sin risiko med samme formål.  

Det er ikke føringer tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap i selskapets vedtekter utover 

beskrivelsen av selskapets kjernevirksomhet, som i seg selv er en samfunnskritisk funksjon: 

«Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem m. v. […] 

for med dette å oppnå en renere Oslofjord.» 

3.1.2 Selskapet oppfyller forskrift om kommunal beredskapsplikt til overholdelse av 

beredskapsbestemmelsene 

Av forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 fremgår det at kommunen skal ha det følgende: 

• risiko- og sårbarhetsanalyse 

• overordnet beredskapsplan 

• beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene 

• øvelser og opplæring 

• evaluering av øvelser og uønskede hendelser 

Punktene fra forskrift om kommunal beredskapsplikt er i det vesentligste direkte overførbare til 

krav man kan sette til selskapene, med noen mindre justeringer. Generaliserte krav kan formuleres 

slik: 

• risiko- og sårbarhetsanalyse 

• beredskapsplan 

• øvelser og opplæring 

• evaluering av øvelser og uønskede hendelser 
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Av forskriftens § 4 fremgår det videre minstekrav til hva en kommunal beredskapsplan skal 

inneholde. Ikke alle punkter har samme relevans for et kommunalt selskap, men det følgende kan 

man forvente å finne i en god beredskapsplan:  

• plan for kriseledelse 

• varslingslister 

• evakueringsplan 

• plan for informasjon til ansatte, befolkningen og media 

Krav om beredskapsplan er også hjemlet i annen særlovgivning. ABV behøver beredskapsplan i 

henhold til drikkevannsforskriftens § 11, som setter krav til at virksomheten har en beredskapsplan 

utformet etter forskrift om krav til beredskapsplanlegging. Veas har beredskapsplikt både i 

henhold til forurensningsloven § 40, med tilhørende krav om beredskapsplan etter § 41, og i 

henhold til storulykkeforskriften § 11. Spesielt storulykkeforskriften er noe skjerpende i forhold til 

ovennevnte krav, og det defineres egne krav til innholdet i beredskapsplanen i forskriftens vedlegg 

IV. De mest betydelige ekstra kravene er beskrivelse av personell, materiell og utstyr som er 

tilgjengelig, hvordan miljøet blir renset og rehabilitert etter en storulykke, og rutiner for bistand 

til eksterne nød- og beredskapsetater når hendelsen får konsekvenser utenfor egen virksomhet. 

Når det gjelder forskrift om kommunal beredskapsplikt og krav om øvelser, er det plikt til at 

beredskapsplanen øves hvert annet år, jf. § 7. Øvrige sektorregelverk setter også krav til øving av 

beredskapsplan, og krav om øvelser fremgår av drikkevannsforskriften § 11, forskrift om 

organisering av brannvesen § 7-1 og storulykkeforskriften § 11. Sistnevnte setter krav til årlige 

øvelser, mens øvrige ikke fastsetter hyppighetsbestemmelser. I tillegg setter 

industrivernforskriften § 18 krav om fire årlige øvelser for innsatspersonell hos Veas.  

Kriteriet er kontrollert ved å innhente selskapenes ROS-analyser, beredskapsplan og eksempler på 

utførte øvelser med annen understøttende dokumentasjon. Dette er supplert med informasjon fra 

intervjuene hvor aktuelt.  

Asker og Bærum brann og redning IKS 

ABBR har oversendt ROS-analyse og forebyggende analyse for Asker og Bærum kommune.  ROS-

analysen er omfattende og dekker en rekke mulige risikoscenarioer og situasjoner som kan oppstå 

i kommunen som brannvesenet vil kunne måtte respondere på. Scenarioene er vurdert i en 

risikomatrise, hvor det er tilordnet verdier for konsekvens og sannsynlighet. Sannsynlighet vurderes 

på fire forskjellige nivåer: fra lite sannsynlig (en gang i løpet av 50 til 100 år) til meget sannsynlig 

(en gang i året eller oftere). Konsekvens graderes på fem nivåer: fra ufarlig til katastrofe, og 

vurderes separat på områdene menneskers liv og helse, miljø, økonomiske verdier og svikt i kritiske 

samfunnsfunksjoner. De hendelsene som vurderes som mest alvorlige (som en funksjon av 

sannsynlighet og konsekvens), følges opp i forebyggende analyse og beredskapsanalyse. Det er tatt 

inn risikoer knyttet til andre kommunale selskaper – blant risikoene som er evaluert er «farlig stoff 

VA-anlegg», hvor det er presentert to ulike scenarioer: klorlekkasje ved Aurevann og 

gasseksplosjon hos Veas. 

Den forebyggende analysen tar utgangspunkt i ROS-analysen og analyserer hvordan ABBR best kan 

bemannes og kvalifiseres på det forebyggende området. Analysen konkluderer med en rekke 

kompetanser ansatte i brannvesenet må ha for å kunne forebygge de aktuelle risikoscenarioene, 

samt et antall årsverk som behøves for å utføre ulike former for forebyggende arbeid.   

ABBRs beredskapsanalyse for Asker og Bærum er utarbeidet i 2019 i forbindelse med 

kommunesammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker. Dokumentet har en detaljert 

fremgangsmåte for å håndtere utvalgte hendelser og sårbarheter ved å stille krav til beredskapen. 
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ABBRs beredskap er primært eksternt rettet og handler om å håndtere eksterne hendelser, da 

dette er selskapets kjernevirksomhet. Det er også direkte involvert i utarbeidelse av kommunenes 

ROS-analyser og beredskapsplaner. For intern beredskap har ABBR oppgitt at det i stor grad er 

basert på den erfaringen det har med å håndtere eksterne hendelser, men det har også interne 

rutiner og systemer. Selskapet benytter Simployer for varsling av interne ulykker og nestenulykker, 

forbedringsmeldinger og melding av avvik. Videre har ABBR etablert varslingsrutiner i tilfelle 

alvorlig ulykke eller død i innsats eller under arbeid, og det har et eget dokument for 

krisehåndtering.  

Krisekommunikasjon er godt innarbeidet i organisasjonen og i kjernevirksomheten. Selskapets 

representanter har fortalt at å opparbeide en god «ryggmargsrefleks», er viktig å ha 

oppmerksomhet på. Dette er hovedsakelig tilknyttet å håndtere de «eksterne» kriser som 

brannvesenet har ansvar for å følge opp, og det er ledelsens oppfatning at dette gjør dem godt 

rustet til å møte eventuelle interne hendelser også. Som følge av dette er det begrensete 

formaliserte rutiner knyttet til krisekommunikasjon internt i selskapet. Varslingslister og 

ressursoversikter håndteres ifølge ABBR av 110-sentralen. Ansatte kan blant annet varsles om 

hendelser via SMS fra turnussystem eller fra sentralen. ABBR har etablert en "kollegastøtteordning" 

som benyttes for ansatte og vaktpersonell etter sterke psykiske belastninger/hendelser. 

Representantene i kollegastøttegruppen har særskilt utdanning og kompetanse innen fagområdet. 

ABBR har oppgitt at det gjennomfører øvelser jevnlig, både internt og i samarbeid med andre 

aktører i kommunene. Selskapet har eget øvingsanlegg ved Isi avfallsanlegg i Bærum. Bærum 

kommune har videre et øvingsutvalg, og ABBR er som regel representert i dette.  

BDO har mottatt dokumentasjon blant annet på øvelse gjennomført i samarbeid med Veas, ved 

Veas’ anlegg på Slemmestad i 2019. Eierutvalget har også bekreftet at brannvesenet gjennomfører 

jevnlige øvelser, også i samarbeid med kommunen.   

Asker og Bærum Vannverk IKS 

ABV har oversendt ROS-oversikt som viser en vurdering av konsekvens og sannsynlighet for 85 ulike 

scenarioer. Sannsynlighet er gradert på fire nivåer: fra liten sannsynlighet til svært stor 

sannsynlighet. Konsekvensene er tilsvarende gradert på fire nivåer: fra liten til svært stor. 

Hendelsene er delt opp i forskjellige overordnende kategorier: nedbørsfelt, svikt i 

kjemikaliedosering, svikt i elektro/styringssystem eller kommunikasjon, svikt i online-måling, 

utslipp til omgivelsene og fare for uønskede forbindelser i drikkevannet.  

Kapittel 6 i ABVs internkontrollhåndbok omfatter selskapets beredskapsplan og omhandler 

beredskap og rutiner ved unormale hendelser. I tillegg har ABV ulike innsatsplaner knyttet til mer 

konkrete hendelser eller scenarioer – totalt ni forskjellige. Kriseledelse fremgår av 

beredskapsplanen, hvor vaktansvarlig driftsoperatør utpekes til operativ leder og daglig leder til 

beredskapsleder ved krise. Varslingsrutiner fremgår også. Videre beskrives overordnede rutiner 

med henvisning til telefonlister for varsling. BDO har også mottatt disse telefonlistene. Ved en 

hendelse ved vannverket er det vakthavende som er ansvarlig for å varsle de ansatte. Plan for 

informasjon til øvrige fremgår av internkontrollhåndboken kapittel 3: «Det er kun Styreleder eller 

Daglig leder ev. den som fungerer i daglig leders sted, som skal uttale seg på bedriftens vegne 

overfor Asker og Bærum kommuner, tilsynsmyndigheter, nyhetsmedia, interesseorganisasjoner 

o.a.».  

Videre fremgår det i ABVs beredskapsplan og årsplan for beredskapsarbeid at det skal 

gjennomføres minst to beredskapsøvelser i organisasjonen årlig. BDO har mottatt skjermbilde fra 

filstrukturen hos ABV som viser arkiverte oppsummeringer og evalueringer av beredskapsøvelser i 

2021 samt mapper for hvert år tilbake til 2008. Basert på denne oversikten er det gjennomført 
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seks beredskapsøvelser ved ABV i 2021. BDO har mottatt eksempel på en evaluering av en øvelse, 

som omhandlet stenging av Aurevann. Dette involverte å koble ut Aurevann fra vannforsyningen i 

Bærum, og omdirigere forsyningen fra Holsfjordsanlegget slik at det også forsynte Bærum. I 

evalueringen ble det vurdert blant annet hvor godt prosedyrer og samhandling fungerte, og den 

pekt på noen tiltak som burde innføres i etterkant av øvelsen. ABV har også gjennomført øvelser 

sammen med både Asker og Bærum kommuner, blant annet dambruddsøvelser.  

Veas 

BDO har mottatt Veas’ ROS-analyse. Risikoer legges inn i virksomhetens ledelsessystem, TQM, som 

holdes kontinuerlig oppdatert. I intervjuet opplyste de at de i perioden fra juni til september 2021 

hadde registrert nesten 200 nye risikovurderinger i systemet. I ROS-analysen BDO har mottatt, 

fremgår 375 scenarier. Alle scenarioene er vurdert med hensyn på initiell og endelig konsekvens 

og sannsynlighet for scenarioet. Sannsynlighet graderes på fem nivåer: fra lite sannsynlig 

(sjeldnere enn hvert 100. år) til svært sannsynlig (oftere enn en gang i måneden). Konsekvens 

rangeres fra 0 til 25, separat over fem akser: person, ytre miljø, finansiell, omdømme/tillit og 

måloppnåelse og samsvar. Scenarioene er koblet til tiltak i TQM-systemet, og effektiviteten av 

tiltakene er grunnlaget for endring fra initiell sannsynlighet og konsekvens til endelig sannsynlighet 

og konsekvens for scenarioet.  

Veas har videre oversendt sin beredskapsplan. Denne gir detaljer om hvordan industrivern, øvrig 

personell og besøkende skal opptre ved en alvorlig hendelse. Hensikten er oppgitt å være å sikre 

menneskeliv, utstyr og miljø ved en nødssituasjon eller ulykke. I beredskapsplanen fremgår blant 

annet oversikt over kriseledelse (kalt krisestab), varslingsliste, evalueringsrutiner og plan for 

informasjon til befolkning og media. Vedlegg til beredskapsplan beskriver rømningsveier. Varsling 

opp mot vann og avløp i kommunene fremgår av et eget dokument. Når det gjelder informasjon 

til eksterne fremgår det at administrerende direktør har ansvar for å avgjøre når eksterne medier 

bør varsles, og kommunikasjonsrådgiver utarbeider en pressemelding når dette anses nødvendig. 

Hendelse som påvirker innbyggerne i eierkommunene, er omtalt spesielt. Rutiner for 

krisekommunikasjon med egne ansatte fremgår også, og informasjon kan gis over SMS, radio og 

muntlig.  

Det er forklart at selskapet har gjennomført en rekke øvelser på ulike hendelser og 

risikoscenarioer, og har oversendt en liste over alle øvelser gjennomført siden 2016. Siden 

begynnelsen av 2020 er det registrert 16 øvelser, hvorav noen av dem er faktiske hendelser som 

er registret og evaluert som øvelse i ettertid. I 2019 ble det gjennomført flere øvelser i samarbeid 

med ABBR, hvor man øvde på et scenario med brudd i et metanolrør. BDO har mottatt 

evalueringsnotat fra øvelsen som gir detaljer om hva som gikk som bra og hva som kunne gått 

bedre, samt tiltak for forbedring der det ble observert mangler i plan eller utførelse.  

Veas har utarbeidet et øvelsesprogram som fastsetter planlagte øvelser tilknyttet en rekke 

hendelser. Det er i planen angitt hva som skal øves, hvem som skal øve det, og når det skal øves. 

Øvelsesplanen er satt opp med referanser til krav i relevante lover og regler knyttet til de 

forskjellige scenarioene, herunder storulykkeforskriften og industrivernforskriften. Det fremgår av 

øvingsplanen at industrivernleder har ansvar for å følge opp at alle forskriftskrav til øvelser er 

beskrevet og ivaretatt i programmet, og skal oppdatere plan for øvelse innen utgangen av januar 

hvert år.  

3.1.3 Selskapet involveres i kommunens arbeid med ROS-analyse og beredskapsplan, og selskapets og 

kommunens beredskapsplan er samordnet  

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 fjerde ledd sier at «Kommunen skal påse at relevante 

offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og 
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sårbarhetsanalysen.» Videre fremgår det av forskriften § 4 første ledd at «Kommunens overordnede 

beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også 

være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.» 

Alle tre selskaper har samfunnskritiske funksjoner. Det er derfor naturlig å anse dem som relevante 

aktører nevnt i forskriften. Kommunen har med det et ansvar for å påse at selskapene involveres 

i kommunens ROS-analyse på de områder som relaterer til selskapenes drift, og for å samordne 

kommunens beredskap med selskapene.  

Kriteriet er i hovedsak kontrollert gjennom å stille spørsmål i intervju med selskapene og 

kommunen. Det er i tillegg innhentet noe dokumentasjon på samhandling mellom selskapene og 

kommunen. 

Asker og Bærum brann og redning IKS 

Representanter i ABBR har forklart at de i svært stor grad er involvert i kommunens arbeid med 

ROS-analysen. Dette har også blitt underbygget av utsagn fra Eierutvalget og leder for 

miljøtekniske tjenester i kommunen. Ifølge ABBR legges mye ansvar for kommunens 

beredskapsarbeid på dem, da ABBR besitter mye av ekspertisen i kommunen knyttet til 

beredskapsarbeid.  

Beredskapsplanen til ABBR er i stor grad forankret i kommunens egen plan. Representanter i 

Brannvesenet har forklart at de tar utgangspunkt i kommunens egen beredskapsplan når de 

arbeider med sin egen, og utfyller denne der de ser behov.  

ABBR deltar videre i Beredskapsrådet Asker og Bærum som avholder ett møte i løpet av året. Der 

deltar alle beredskapsaktører som er relevante for de to kommunene: de tre nødetatene, 

Sivilforsvaret, Heimevernet, frivillige organisasjoner, Statsforvalteren og kommunene. 

Kommunene er representert ved ordførerne, kommunedirektørene, kommuneoverlegene, 

kommunikasjonssjefene og beredskapssjef/-ansvarlig. Der utveksles informasjon om 

beredskapsarbeid, det besluttes øvelse påfølgende år og helhetlig ROS presenteres. I tillegg sitter 

ABBR med representant i arbeidsutvalget til Beredskapsrådet. Det holdes møter 3-4 ganger årlig. 

Fokus er utfordringer som bringes opp i Beredskapsrådet, planlegging av øvelse, gjennomføring av 

helhetlig ROS og gjennomgang av planverk. 

Asker og Bærum Vannverk IKS 

Vann- og avløpsavdelingen i Bærum kommune oppgir å være i kontakt med ABV i arbeidet med 

helhetlig ROS for kommunen. I kvartalsmøter mellom ABV og kommunen blir ABV informert om 

kommunens arbeid med ROS innen vann og avløp, og ABV bidrar med til ROS-analyser som er 

relevante for vann og avløp i Bærum kommune.  

ABV har en samordnet beredskapsplan med de to eierkommunene Asker og Bærum, kalt 

«vannforsyning – samordnet beredskapsplan». Den har som hensikt å sikre koordinering og 

ansvarsdeling mellom partene ved hendelser tilknyttet vannforsyningen hvor begge kommuner er 

involvert. Både ABV og representanter fra Bærum kommune oppgir at partene har utvekslet 

beredskapsplaner med hensikt å samordne disse. Bærum kommune har også ABVs egen 

beredskapsplan tilgjengelig. Kommunen har også gjennomført flere beredskapsøvelser sammen 

med ABV.  

Det har vært vurdert å ta med ABV i Beredskapsrådet i Asker og Bærum. Etter en dialog mellom 

ABV og kommunene har man likevel konkludert med at dette ikke er hensiktsmessig.  
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Veas 

Representanter i Veas oppgir at de i liten grad har vært involvert i arbeidet med overordnet ROS i 

kommunen. Ifølge Vann- og avløpsavdelingen i kommunen oppgis det at Veas har vært involvert i 

relevante problemstillinger og har oversendt eksempler på dialog med avdeling for strategi og 

utvikling i Veas om spesifikke problemstillinger/scenarioer som kommunen har analysert i sitt ROS-

arbeid, sist i 2019. Eksemplene BDO har sett, har dreid seg om spørsmål fra Bærum kommune om 

konsekvensene for Veas dersom spesifikke identifiserte scenarioer skulle inntreffe, slik som 

stormflo med en viss vannstand og bortfall av drikkevann over lengre tid. I det ene av Veas’ svar 

på en slik forespørsel nevnes at Veas gjerne deltar i workshops i forbindelse med ROS-analyser som 

vedrører selskapet.  

Veas’ generelle beredskapsplan er ikke forankret i kommunens plan, så vidt ledelsen er kjent med. 

Det er derimot en samordnet beredskapsplan for stenging av påslipp ved store nedbørsmengder, 

som også øves jevnlig i samarbeid med eierkommunene.  

3.1.4 Eierutvalget foretar egen risikovurdering av etterlevelse av regelverk, overordnede retningslinjer 

og kommunens egne planer i selskapene 

I henhold til kommuneloven § 25-1 skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i selskapene har ansvar for 

selskapenes internkontroll med lovpålagte oppgaver som selskapet utfører på vegne av kommuner, 

jf. IKS-loven § 14. Krav i kommuneloven § 25-1 gjelder tilsvarende. Det vil på bakgrunn av dette 

være naturlig at Eierutvalget, med sitt ansvar for eierstyring i Bærum kommune, følger opp 

selskapenes arbeid med internkontroll.  

Eierutvalget 

Eierutvalget har ikke en særskilt risikovurdering knyttet til etterlevelse av regelverk, retningslinjer 

og planer. Representanter fra Eierutvalget har forklart at de følger løpende opp selskapenes 

måloppnåelse tilknyttet spesifiserte krav fra relevante lover, forskrifter og avtaler. Det er gitt 

flere eksempler på slik oppfølging.  

I notat av 20. oktober 2021 opplyser Eierutvalget at å følge opp selskapenes arbeid med 

internkontroll, ikke betyr at Eierutvalget skal inn å gjøre egne risikovurderinger, men at 

Eierutvalget skal påse at selskapene gjør dette. Videre fremholder Eierutvalget at en fremtidig 

løsning kan være at selskapene gjennom en enda tydeligere saksfremstilling til styret/ 

representantskapet beskriver/dokumenterer utførelsen/rutinene for sin risikovurdering med mer. 

Dette vil da bli presentert for Eierutvalget ved gjennomgang/behandling av 

representantskapssaken i forkant av representantskapsmøtet. Eierutvalget viser til at de gjennom 

denne informasjonen også kan følge opp temaet, både i dialogmøtene og i 

representantskapssammenheng. 

Asker og Bærum brann og redning IKS 

Representanter i Eierutvalget har opplyst at de følger opp etterlevelsen av de lovkrav som 

fremsettes i brann- og eksplosjonsvernloven og relatert lovverk. For eksempel følger de opp 

responstiden til brannvesenet. Ellers er oppmerksomheten hovedsakelig på selskapets 

kjernevirksomhet som er rettet mot samfunnssikkerhet og beredskap. De i Eierutvalget vurderer 

at denne oppfølgingen i seg selv bidrar til kommunenes og selskapets overholdelse av forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  
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Asker og Bærum Vannverk IKS 

Eierutvalgets representanter har arbeidet aktivt med ABV på samfunnsikkerhetsområdet. Da det 

ble oppdaget risiko tilknyttet ABVs IT-systemer for noen år siden, tok de i Eierutvalget initiativ til 

å få selskapet over på Bærum kommunes egen IT-plattform som har en høyere sikkerhetsstandard. 

Det ble også avdekket svakheter i skallsikringen ved vannbehandlingsanleggene, og Eierutvalget 

var da involvert i prosessen med utbedring.  

Kommunene har vært opptatt av oppfølging av arbeidet med sikkerhet etter forvaltningsrevisjonen 

av ABV og Asker kommune i 2018.  

Veas 

De i Eierutvalget følger spesielt opp Veas’ etterlevelse av forurensningsloven og måltall knyttet til 

dette og andre relevante regelverk knyttet til rensegrad og lignende. Ellers har de i Eierutvalget 

oppmerksomhet mot den generelle driften, måloppnåelse og oppetid.  

3.1.5 Eierutvalget iverksetter, følger opp og oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 
selskapene. 

Kommunens siste eierskapsmelding gjelder for perioden 2021-2025 og ble vedtatt i kommunestyret 

3. mars 2021. Eierskapsmeldingen etablerer overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av 

eierposisjoner, samt eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer 

og forventninger om utbytte og avkastning. Det settes ikke konkrete mål for de enkelte selskaper 

i eierskapsmeldingen; i stedet legges det overordnede føringer for hvor kommunen skal forvalte 

sitt eierskap.  

Representanter fra Eierutvalget i kommunen har forklart at eierskapsmeldingen er utgangspunkt 

for eierstrategier overfor selskapene, som igjen danner grunnlag for involveringen i den løpende 

saksbehandlingen i selskapene. Kommunens overordnede eierskapsmelding følges altså i første 

rekke opp gjennom de selskapsspesifikke eierstrategiene. Ifølge eierskapsmeldingen skal 

kommunen angi langsiktige mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Formålet med 

eierstrategiene, slik det fremgår av eierskapsmeldingen, er å danne grunnlag for en styringsdialog 

ved å gi langsiktige mål med en klar retning på hva eierne vil med selskapet.  

Kriteriet er på bakgrunn av dette kontrollert ved å innhente eierstrategier for selskapene og 

gjennomgå innholdet i disse, samt å intervjue representanter fra selskapene og Eierutvalget om 

oppfølgingen av eierskapsmeldingen.  

Asker og Bærum brann og redning IKS 

Det er hittil ikke utarbeidet eierstrategi for ABBR. Arbeidet med denne strategien ble utsatt som 

følge av sammenslåingen med Røyken brann og redning og Hurum brannvesen som ble gjennomført 

med virkning fra januar 2020. Eierutvalget forventer å gjenoppta arbeidet med eierstrategi for 

ABBR sent i 2021 eller tidlig i 2022.   

Kommunens eierskapsmelding ble oversendt brannsjefen i etterkant av at den ble vedtatt i 

kommunestyret i mars 2021, og selskapet ble således informert om innholdet i meldingen og de 

forventinger kommunen har. I tillegg ble det i regi av Bærum kommune gjennomført 

styreseminarer høsten 2020, som de i Eierutvalget har opplyst var en sentral del av forberedelsen 

og gjennomgangen knyttet til rulleringen av eierskapsmeldingen. Målgruppen for seminaret var 

alle styremedlemmer og daglige ledere i kommunens selskaper samt Eierutvalget.   
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Asker og Bærum Vannverk IKS 

Eierstrategien for ABV ble vedtatt i 2017 og er utarbeidet i samarbeid med Asker kommune. 

Strategien definerer formålet til selskapet, forventninger til styrets arbeid, krav til selskapets 

samfunnsansvar, resultatmål og krav til rapportering.  

Eierstrategien konkretiserer i stor grad de forventninger som fastsettes av eierskapsmeldingen opp 

mot selskapet. De krav og forventninger som fremgår av eierstrategien, følger naturlig av 

eierskapsmeldingen. Noen krav er eksplisitt fastsatt allerede i eierskapsmeldingen og gjentas i 

eierstrategien. Forskjellen er at eierskapsmeldingen er et dokument kun for Bærum kommune, 

mens eierstrategien er fastsatt i samarbeid med Asker kommune, slik at begge eiere er enige om 

styringsprinsippene.  

Når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap fremgår det av eierstrategien under overskriften 

«resultatmål» at et av eiernes krav til resultatmål er at selskapet har utviklet et godt 

internkontrollsystem hvor blant annet beredskapsplaner for å sikre vannleveransen i ulike 

beredskapssituasjoner, inngår. Ellers kreves det at selskapet leverer forutsigbar produksjon av 

godt og sikkert vann, noe som forutsetter god sikkerhet og beredskap.  

Tilsvarende som for de andre selskapene, ble kommunens eierskapsmelding oversendt daglig leder 

i etterkant av at den ble vedtatt i kommunestyret. ABVs styre og daglig leder var også invitert til 

styreseminarene arrangert av Bærum kommune høsten 2020 hvor rullering av eierskapsmeldingen 

var tema.  

Veas 

Det er hittil ikke utarbeidet eierstrategi for Veas. Dette skyldes det pågående arbeidet med 

omdanning av selskapet fra et interkommunalt samarbeid til et aksjeselskap. Omdanningen er 

forventet fullført i tidlig 2022, og Eierutvalget vil gjenoppta arbeidet med eierstrategi for 

selskapet i etterkant av dette. 

Tilsvarende som for de andre selskapene ble kommunens eierskapsmelding oversendt Veas ved 

daglig leder i etterkant av at den ble vedtatt i kommunestyret. Veas’ styre og daglig leder var også 

invitert til styreseminarene arrangert av Bærum kommune høsten 2020 hvor rullering av 

eierskapsmeldingen var tema. 

3.1.6 Eierutvalget tar opp samfunnssikkerhet og beredskap i dialogmøtene (eiermøter) med selskapet. 

I henhold til prinsippene for god eierstyring i Bærum kommune, som følger av eierskapsmeldingen 

for 2021-2025, skal kommunen fremme sine interesser overfor selskapene gjennom 

generalforsamling, representantskap og eier-/dialogmøter, og kommunens eierskap skal fremme 

samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling. Å følge opp selskapenes 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt sett i lys av selskapenes samfunnskritiske 

funksjoner, vil med det være en naturlig del av kommunens eierstyring og Eierutvalgets oppgaver.  

Kriteriet er kontrollert gjennom referater fra dialogmøter mellom Eierutvalget og selskapene i 

2020 og 2021. Referatene er gjennomgått med henblikk på referanser til temaet samfunnssikkerhet 

og beredskap. Informasjon fra referatene er supplert med informasjon fra intervjuer.  

Utover dialogmøtene har Eierutvalget formell behandling av selskapsrelaterte saker gjennom sin 

funksjon som rådgiver til representantskap/råd. Eierutvalget får tilsendt sakliste for møte i 

representantskap/råd i forkant og gir anbefalinger til kommunens representanter om hvordan de 

skal stille seg i sakene. Innhenting og gjennomgang av referater fra møter i Eierutvalget fra 2021 

og 2020 hvor saker relatert til de tre selskapene er behandlet, er derfor også utført.   
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I tillegg til den oppfølging som skjer gjennom formelle dialogmøter og rådgivning til medlemmer 

av representantskap/råd, har BDO observert at en stor del av kommunens løpende oppfølging av 

de tre selskapene går via kommunens tjenesteavdelinger, spesielt Miljøtekniske tjenester og Vann 

og avløp (hvorav sistnevnte er organisert under førstnevnte), i tillegg til Beredskapsrådet.  

Asker og Bærum brann og redning IKS 

I referater fra dialogmøter med ABBR gis det lite informasjon om eventuell oppfølging av 

samfunnssikkerhet og beredskap. På møte 14. april 2021 var agenda presentasjon av regnskap 2020 

og videre planer og utfordringer for 2021, mens for møte 12. februar 2020 fremgår det at 

erfaring/omvising hos ABBR på Bekkestua var gjennomført samme dag. Utover dette fremgår ingen 

opplysninger om gjennomgåtte temaer. 

Av referater fra møter i Eierutvalget hvor ABBR-relaterte saker er behandlet, fremgår det at 

Eierutvalget blant annet har vurdert ABBRs «melding om brannvern» i forkant av rapportering til 

DSB. Av denne fremgår blant annet brannvesenets risikovurderinger. Langtidsbudsjettet 2022 til 

2025 skulle også opp til behandling i representantskapet og ble derfor gjennomgått av Eierutvalget 

i forkant. Brannvesenets investeringsbehov og -ønsker vil naturlig nok ha tett tilknytning til 

beredskapsarbeidet i selskapet og kommunen. Eierutvalget ser på budsjettarbeidet spesielt som 

en viktig del av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap opp mot ABBR. Brannsjefens 

virksomhetsrapport tar også for seg beredskapsrelaterte temaer som blir behandlet i disse møtene.  

På operativt nivå har selskapet vært i jevnlig kontakt med Miljøtekniske tjenester i kommunen. 

Dette dreier seg hovedsakelig om daglig drift og hendelser. Som en konkret sak kommunen har 

drøftet med ABBR, har det blitt nevnt at de i 2019 og 2020 sammen skulle se på hvordan man 

kunne redusere antall falske uttrykninger til kommunale formålsbygg i Bærum, da dette antallet 

var høyt for enkelte bygg. Representant fra Miljøtekniske tjenester i kommunen møter også i 

representantskapsmøter i selskapet. Gjennom dette involveres Miljøtekniske tjenester i budsjett- 

og investeringsdiskusjoner i representantskapet. ABBRs representasjon i Beredskapsrådet i Asker 

og Bærum gir videre grunnlag for jevnlig oppfølging av selskapets arbeid, selv om dette er vinklet 

mer mot hvordan brannvesenet kan bidra til kommunenes beredskap.  

De i ABBR mener at kommunen viser stor forståelse og interesse for selskapets behov, og mener 

de blir hørt dersom de legger fram behov for investeringer og budsjetter. Behovene fremgår også 

av risikoanalyser og beredskapsplan som behandles i kommunestyret.  

Asker og Bærum Vannverk IKS 

BDO har mottatt referater fra møter i Eierutvalget av 14. april 2021 og 27. mai 2020. Av begge 

referater fremgår det at agenda, som i begge tilfeller omfatter presentasjon av regnskap for 

foregående år og videre planer og utfordringer for kommende år med blant annet utfordringsbilde, 

utviklingspotensial og eventuelle behov for avklaringer. Utover dette er det ikke informasjon om 

innhold i møtet.  

I møter i Eierutvalget, hvor saker til representantskapsmøter er behandlet, fremgår det at 

Eierutvalget har behandlet forslag til økonomiplan 2021-2024. Som konsekvens av dette vil ABVs 

investeringsbehov, også behov tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap, ha vært gjennomgått. 

Det har også vært orienteringer om nytt vannbehandlingsanlegg ved Kattås, som skal bygges for å 

sikre kvalitet på vannforsyningen i kommunen fremover.  

ABV og Bærum kommune er enige om at selskapet og kommunen samarbeider godt om beredskap 

løpende. Utveksling av interne beredskapsplaner, samordning av beredskap tilknyttet brudd i 

vannforsyningen og felles øvelser er eksempler på dette. Videre har ABV kvartalsmøter med Vann 

og avløp i kommunen. I disse møtene er beredskap fast agenda, og ABV blir blant annet informert 
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om kommunenes eget arbeid med ROS innen vann og avløp, og bidrar selv til ROS-analyser som er 

relevante for vann og avløp i Bærum kommune. Eksempelvis ble det gjennomført 

sikringsrisikoanalysemøte/-workshop knyttet til høydebasseng på Kolsås 21. september 2021. ABV 

holder også interne driftsmøter hver uke, og en gang i måneden er en representant fra Bærum 

kommune til stede. Kommunens involvering i driftsmøtene er hovedsakelig relatert til 

vannkvalitet. Det utarbeides årlig en kvalitetsrapport, og den oversendes Vann og avløp; denne 

går i dybden på vannkvalitet og drift av anlegget og inneholder anbefalinger og ønskede 

fokusområder.   

Veas 

BDO har mottatt referat fra møter i Eierutvalget av 21. mai 2019 og 10. mars 2021. Referat fra 

dialogmøte i 2020 er ikke blitt fremvist. Referat fra møte 21. mai 2019 refereres det til dialogmøte 

med Veas fra 9. april 2019. Ifølge møteinnkallingen, vedlagt referatet, fremgår det at Eierutvalget 

ønsket en presentasjon av «foreløpig regnskap for 2018 og planer for 2019 med blant annet 

utfordringsbilde, utviklingspotensialet og eventuelle behov for avklaringer.» Ytterligere 

informasjon om temaer på møtet fremgår ikke av referat eller innkalling. Dialogmøte 10. mars 

2021 var utsatt fra 10. februar, og ifølge referatet ønsket Eierutvalget en presentasjon av de 

samme temaer som i 2019. Ytterligere informasjon fremgår ikke. 

Det foreligger ikke referat fra møter i Eierutvalget hvor saker til rådsmøte i 2021 er behandlet. I 

2020 ble Eierutvalgsmøte avlyst som følge av Covid-19-pandemien, og kommunedirektøren 

behandlet rådsmøtesakene og orienterte i stedet Eierutvalget. Prosessen vedrørende omdannelse 

til aksjeselskap var eneste sak som ble gjennomgått ved denne orienteringen, ifølge referatet.  

Veas’ representanter opplyste i intervju at de mener Bærum kommune har stor tillit til at Veas 

har kontroll med tanke på sikkerhet og beredskap, og at de i liten grad mener å bli fulgt opp og 

utfordret på temaet. Unntaket var en utslippshendelse i Lysakerfjorden 11. mai 2021 som skyldtes 

strømbrudd ved Veas’ anlegg på Slemmestad. I etterkant av hendelsen ble Veas kalt til kommunen, 

og representant fra Veas orienterte om hendelsen i formannskapsmøte 19. mai 2021. Kommunen 

stilte da spørsmål ved om Veas hadde gjort de riktige risikovurderingene vedrørende bortfall av 

strøm, da det ikke hadde erstatningsløsninger for strømforsyningen til anlegget. Eierutvalget har 

forklart at ved denne hendelsen trådde alle relevante funksjoner i kommunen i kraft, men reaktivt. 

De var ikke kjent med den aktuelle risikoen på forhånd. Eierutvalget mener kommunen er gode på 

å følge opp slike risikoer, men understreket at det måtte være opp til selskapet å avdekke og 

informere om dem, da det er selskapet som har forutsetningene for å gjøre det. Likevel mente 

Eierutvalget at det bør fokuseres ytterligere på samfunnssikkerhet og beredskap i dialogmøtene 

fremover.  

I intervjuet med representanter fra Veas ble det opplyst at styret ved en anledning i 2019 stilte 

spørsmål om eksplosjonsfaren ved Veas sitt gassanlegg, som var under konstruksjon på tidspunktet. 

Spørsmålet var foranlediget av at en hydrogenstasjon i Sandvika hadde eksplodert. Bærum 

kommune har på sin side ikke vist interesse i denne problemstillingen, ble det opplyst.  

Ifølge Vann- og avløpsavdelingen i Bærum kommune har kommunen møterett i selskapets organer, 

og at representanter fra kommunen pleier å møte i styremøter. Kommunen har likevel aldri gjort 

en konkret vurdering av Veas’ beredskapskapasitet, men gjennom styremøter og generell dialog 

har kommunen oppfattet at Veas har god kontroll på området. Det er opplyst at eierkommunene, 

representert ved fagetatene, også har halvårlige møter med sentrale personer i Veas. Agenda på 

disse møtene er typisk orientering om driften ved Veas, orientering fra kommunene om aktiviteter 

som har betydning for Veas, samarbeidsprosjekter, beredskap og øvelser. 
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3.2 VÅR VURDERING ER AT SELSKAPENE HAR IVARETATT SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP, MEN AT EIERUTVALGET I MINDRE GRAD FØLGER OPP 

I det følgende fremgår BDOs vurdering av de enkeltere kriteriene. BDOs anbefalinger til kommunen 

og selskapene på bakgrunn av vurderingene fremgår løpende.  

BDOs overordnede vurdering av kriteriet er oppgitt ved symboler i fargen rød, gul eller grønn, som 

definert i innledningen. For hvert kriterium er det gitt en individuell overordnet vurdering knyttet 

til hvert av selskapene. Denne vurderingen må ikke forstås som å kun gjelde det aktuelle selskapets 

egen etterlevelse av kriteriet, men gjelder også Bærum kommunes oppfølging av det aktuelle 

selskapet. 

Retningslinjer eller forretningsprinsipper om samfunnssikkerhet og beredskap 

Selskapet har fastsatt egne retningslinjer eller 

forretningsprinsipper som omhandler 

samfunnssikkerhet og beredskap 

ABBR 

 

ABV 

 

Veas 

 

BDO mener selskapene har gjort tilstrekkelig arbeid med å inkludere samfunnssikkerhet og 

beredskap i sine retningslinjer og forretningsprinsipper.  

Selskapene har i liten grad fremvist egne dokumenter som kun omhandler retningslinjer eller 

prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, men alle selskapene har likevel 

på ulikt vis fastsatt retningslinjer og/eller forretningsprinsipper som omhandler dette. Sikkerhet 

og beredskap er for alle selskapene så nær kjernevirksomheten at det på ulike måter omtales i 

selskapsavtaler, driftsavtaler og/eller strategier.  

ABBR spesielt har få dokumenter som spesifikt omhandler temaet, men til gjengjeld er 

beredskap ivaretatt direkte gjennom selskapets virksomhet. Dette innebærer at alle 

retningslinjer for selskapets drift legger føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i ABBR. BDO vurderer dette som tilstrekkelig sett i lys av brannvesenets funksjon. Å 

lage ytterligere retningslinjer eller lignende for styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap, er etter slik vi vurderer det, verken nødvendig eller hensiktsmessig.  

ABV er på sin side ilagt relativt klare forventninger vedrørende samfunnssikkerhet og beredskap 

gjennom driftsavtalen og kvalitetspolitikken. Av dette fremgår det tydelig at selskapet skal 

arbeide aktivt med beredskap, og de setter mål til hva som skal oppnås på overordnet nivå samt 

mer spesifikt hva som skal oppnås vedrørende vannkvalitet. Det som ikke fremgår, er hvordan 

dette skal oppnås. BDO mener det er rom for å konkretisere selskapets retningslinjer vedrørende 

samfunnssikkerhet og beredskap, men er ikke en nødvendighet.  

Veas har tatt inn samfunnssikkerhet og beredskap i sin strategiplan gjennom et mål om ingen 

uønskede utslipp. Oppnåelse er konkretisert gjennom føringer blant annet på hvilken risiko man 

skal ta i selskapets risikopolicy. Det er også utformet andre retningslinjer tilknyttet temaet i 

form av strategier for å unngå storulykker og høy tilrenning. BDO vurderer dette som dekkende, 

og ser ikke behov for utvikling av ytterligere retningslinjer på området. Bærum kommune kan 

vurdere om konkrete forventninger eller prinsipper knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap 

bør tas inn i selskapets vedtekter ved omdanning til aksjeselskap.  
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Beredskapsplikt og overholdelse av beredskapsbestemmelsene 

Selskapet oppfyller forskrift om kommunal 

beredskapsplikt til overholdelse av 

beredskapsbestemmelsene 

ABBR 

 

ABV 

 

Veas 

 

BDO er av den oppfatning at selskapenes beredskapsarbeid oppfyller kravene som følger av 

forskrift om kommunal beredskapsplikt.  

Alle de tre selskapene har gjennomført ROS-analyser og har beredskapsplaner i henhold til de 

forventinger som fremgår av forskriften og god praksis. Selskapene gjennomfører alle øvelser, 

og involverer kommunen og andre relevante aktører der det er ansett som hensiktsmessig. De 

har også solide evalueringer av øvelsene som identifiserer muligheter og behov for forbedring.  

ABBR har gjennomført ROS-analyse for eierkommunene som helhet og har en beredskapsanalyse 

som identifiserer behovene for å kunne respondere effektivt på hendelser over hele sitt 

geografiske ansvarsområde. Øvelser gjennomføres jevnlig både ute hos andre aktører i 

kommunene, deriblant både ABV og Veas, i tillegg til at de har eget øvingsanlegg på Isi for 

interne øvelser. BDO mener ABBR overholder kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

ABV har ROS-analyse og beredskapsplan som dekker en rekke aktuelle hendelser. Øvelser 

gjennomføres jevnlig og i tråd med lover og forskrifter, også samordnet med eierkommunene. 

Øvelsene evalueres på hensiktsmessig måte i etterkant, og forbedringsbehov identifiseres.  BDO 

mener ABV overholder kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt.  

Veas har en detaljert ROS-analyse som oppdateres jevnlig, og en beredskapsplan med forventet 

innhold. De har en detaljert øvelsesplan med referanser til relevant lovverk, og gjennomfører 

denne øvelsesplanen slik den er lagt opp, med evalueringer i etterkant. Forbedringspunkter 

noteres og følges opp. BDO mener Veas overholder kravene i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt. 

ROS-analyser og beredskapsplan 

Selskapet involveres i kommunens arbeid med 

ROS-analyse og beredskapsplan, og selskapets og 

kommunens beredskapsplan er samordnet 

ABBR 

 

ABV 

 

Veas 

 

BDO mener at Bærum kommune generelt involverer selskapene i arbeidet med ROS-analyser, 

og samordner beredskapsplaner der det er vurdert at kommunen og selskapene har ansvar i 

fellesskap, men at det er forskjeller i involveringen av de ulike selskapene. 

ABBR er aktivt involvert i kommunens arbeid med helhetlig ROS gjennom deltakelse i 

Beredskapsrådet og Beredskapsrådets arbeidsgruppe. Selskapet har en sentral rolle i 

kommunens beredskapsarbeid, og kommunen virker å utnytte deres ekspertise i svært stor grad. 

Som nødetat er ABBR langt på vei kommunens forlengede arm i beredskapsspørsmål, og ABBRs 

beredskapsplan er basert på kommunens overordnede plan. BDO vurderer at kriteriet er oppfylt 

i ABBRs tilfelle. 

ABV inkluderes også aktivt i arbeidet med ROS-analyse i kommunen på spørsmål som angår dem. 

Dette virker å skje på en god og hensiktsmessig måte. Selskapet og kommunen utveksler også 

beredskapsplaner, som etter BDOs syn gir et godt grunnlag for samordnet respons ved hendelser 

eller kriser som påvirker begge parter. Dette kommer i tillegg til at de har en samordnet plan 

ved tap av vannforsyning i kommunen. BDO vurderer at kriteriet er oppfylt i ABVs tilfelle. 
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BDO mener at involveringen av, og samordningen med, Veas er noe mindre enn de to andre 

selskapene. Representantene fra Veas selv var ikke kjent med at Veas hadde vært involvert i 

ROS-arbeidet i kommunen. BDO har blitt forelagt dokumentasjon som viser at det har vært 

kommunikasjon mellom partene i forbindelse med ROS-analysen, men dette har kun vært på 

helt konkrete spørsmål hvor kommunen har identifisert et scenario, hvor den lurer på 

konsekvensene for Veas. Veas har ikke vært involvert i arbeidet med å identifisere 

risikoscenarioer. Det kan føre til at eventuelle scenarioer som Veas har identifisert som kritiske 

for sin funksjon, og dermed potensielt for Bærum kommune generelt, ikke blir tatt inn i 

helhetlig ROS. Det blir også opp til kommunen å vurdere risiko knyttet til de ulike scenarioene 

kommunen har identifisert, av betydning for Veas. Veas har stilt seg tilgjengelig for involvering, 

men dette har i mindre grad blitt etterspurt fra kommunen. Når det gjelder beredskapsplan, 

har Veas og eierkommunene samordnede planer for stenging av påslipp ved store 

nedbørsmengder. Utover dette er ikke Veas’ beredskapsplan forankret i kommunens, og det har 

ikke vært en utveksling av beredskapsplaner tilsvarende som med ABV. BDO vurderer på denne 

bakgrunnen at det kan være hensiktsmessig å styrke involveringen av Veas i kommunens arbeid 

med samfunnssikkerhet og beredskap.   

BDO har følgende anbefaling: 

• Kommunen bør vurdere å formalisere rutiner for involvering av sine selskaper i arbeidet 

med overordnet ROS, som sikrer at alle aktører får bidratt med relevante innspill. 

Eierutvalgets risikovurdering 

Eierutvalget foretar egen risikovurdering av 

etterlevelse av regelverk, overordnede 

retningslinjer og kommunens egne planer i 

selskapene 

ABBR 

 

ABV 

 

Veas 

 

God internkontroll innebærer at kommunen har et ledelsessystem på plass som sørger for at 

lover og forskrifter, samt kommunens egne krav og føringer knyttet til samfunnssikkerhet og 

beredskap, blir etterlevd. Dette inkluderer bl.a. å gjøre tydelig ansvar og myndighet samt 

prosesser for å håndtere risiko for manglende oppgaveutførelse og måloppnåelse. Det følger av 

dette at Eierutvalget og Bærum kommune bør vurdere å gjøre egne vurderinger og kontroller 

av selskapenes internkontroll, og slike vurderinger og kontroller bør være basert på risiko og 

vesentlighet. 

At Eierutvalget i dag i liten grad gjør risikovurderinger av selskapenes etterlevelse, er således 

ikke et avvik som sådan. Det er like fullt rom for å styrke kommunens eierstyring gjennom mer 

målrettet arbeid med risiko i selskapene, både når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, 

og andre former for risiko. Eierutvalget har i så måte selv foreslått at selskapene tar opp sine 

risikovurderinger og prosesser i denne forbindelse i styre- og representantskapsmøter, slik at 

sakene blir behandlet i Eierutvalget i forkant av representantskapsmøte, og at dette vil kunne 

gi grunnlag for å følge opp temaet også i dialogmøter. BDO mener dette er fornuftig. Utover 

dette ser BDO at det kan være hensiktsmessig at kommunen vurderer om presentasjoner fra 

selskapene er tilstrekkelig, eller om kommunen også bør gjør egne risikovurderinger knyttet til 

selskapenes etterlevelse.  

Eierutvalgets arbeid på dette området synes å være relativt likt mot de forskjellige selskapene. 

Kanskje har Eierutvalget og kommunen tatt en noe mer aktiv rolle opp mot ABV, hvor det ble 

identifisert risiko knyttet til IT-sikkerhet og fysisk sikring som kommunen har vært med å følge 
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opp, enn mot de to andre selskapene. Denne oppfølgingen synes likevel ikke å skyldes en mer 

systematisk tilnærming for risikovurderinger mot ABV enn de to andre. 

BDO har følgende anbefalinger: 

• Eierutvalget bør jobbe for å få selskapenes risikovurderinger på agendaen i 

representantskapsmøter og/eller dialogmøter. 

• Kommunen bør vurdere å gjøre egne risikovurderinger tilknyttet selskapenes etterlevelse. 

Eierskapsmelding 

Eierutvalget iverksetter, følger opp og 

oppdaterer kommunens eierskapsmelding overfor 

selskapene. 

ABBR 

 

ABV 

 

Veas 

 

BDO mener oppfølgingen av eierskapsmeldingen overfor selskapene er noe mangelfull for ABBR 

og Veas, hovedsakelig som følge av at det ikke er utarbeidet eierstrategier for disse to 

selskapene. At kommunen arrangerte styreseminarer i forbindelse med rullering av 

eierskapsmeldingen, hvor daglige ledere og styremedlemmer var til stede sammen med 

Eierutvalget, er på sin side positivt.  

Hvordan eierskapsmeldingen er fulgt opp gjennom den løpende saksbehandlingen, det vil si i 

dialogmøter og behandling av saker til representantskapet, har vært utfordrende å vurdere da 

det er lite informasjon fra referater fra møtene. Eierutvalget selv har oppgitt at 

eierskapsmeldingen følges opp i disse foraene. BDO mener det ville vært hensiktsmessig om det 

hadde vært utdypende referater fra disse møtene. Det ville gitt økt sporbarhet, samtidig som 

det kunne vært disiplinerende med tanke på å dekke tilstrekkelig tema.  

Det er opplyst at ABBR ikke har fått utformet en eierstrategi på grunn av sammenslåingen med 

brannvesenene i Røyken og Hurum med virkning fra januar 2020. Det er vår vurdering at det har 

vært tilstrekkelig tid i etterkant av sammenslåingen til å utarbeide en eierstrategi, og dersom 

det er en prioritert oppgave for kommunen og Eierutvalget å utarbeide slike strategier, burde 

dette arbeidet gjenopptas. En eierstrategi vil både konkretisere, og i større grad 

operasjonalisere, innholdet i eierskapsmeldingen og med det lette kommunens oppfølging av 

selskapet.  

ABV har fått utformet en eierstrategi som etter vår vurdering synes å imøtekomme 

eierskapsmeldingen på en god måte. Samarbeidet mellom kommunen og ABV virker også 

generelt å være tett. BDO antar at eierstrategien har vært et godt bidrag til dette, jf. bl.a. 

kravene til rapportering som følger av eierstrategien.  

Veas har ikke fått utformet en eierstrategi som følge av den kommende omdanningen til 

aksjeselskap. Arbeidet er forventet gjenopptatt når omdanningen er gjennomført, og BDO 

oppfordrer kommunen og Eierutvalget til å følge opp denne prosessen.  

BDO bemerker at kommunens eierskapsmelding kun indirekte gir føringer vedrørende 

samfunnssikkerhet og beredskap. Temaene er naturlig nok ikke like relevant for alle kommunens 

selskaper. Å innarbeide en overordnet forventing om at selskapene skal jobbe med 

samfunnssikkerhet og beredskap, vil likevel kunne være hensiktsmessig og gi et bedre grunnlag 

for å drøfte dette i møter og inkludere den i eierstrategiene. BDO anbefaler Bærum kommune 

å ta inn samfunnssikkerhet og beredskap i sin eierskapsmelding ved neste rullering. Likeledes 

bør dette inkluderes i de eierstrategiene hvor det er aktuelt, herunder at forventningene 

konkretiseres.  
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BDO har følgende anbefalinger: 

• Eierutvalget bør utarbeide fyldigere referater fra sine møter med selskapene. 

• Arbeidet med eierstrategier for selskap som mangler dette, bør gjenopptas. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap bør tas inn i eierskapsmeldingen ved neste rullering. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap bør tas inn i alle eierstrategier hvor der er relevant, med 

konkrete forventninger til selskapet. 

Samfunnssikkerhet og beredskap i dialogmøter 

Eierutvalget tar opp samfunnssikkerhet og 

beredskap i dialogmøtene (eiermøter) med 

selskapet. 

ABBR 

 

ABV 

 

Veas 

 

BDO mener at oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap gjennom dialogmøter spesifikt er 

mangelfull. Dette veies likevel i relativt stor grad opp av den oppfølgingen som skjer i andre 

fora og på annet nivå i kommunen. Dette gjelder både der Eierutvalget er direkte involvert 

gjennom å behandle saker i forkant av representantskaps-/rådsmøter, og den løpende 

oppfølgingen av selskapene fra kommunens tjenesteavdelinger. Da saksbehandlingen i forkant 

av representantskaps-/rådsmøter er en del av Eierutvalgets formelle oppfølging av selskapene, 

mener BDO at Eierutvalgets oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap gjennom behandling 

av representantskapssaker er relevant for vurderingen av kriteriet. Videre mener BDO at 

tjenesteavdelingene (operativt nivå) følger opp selskapene relativt hyppig med hensyn til 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og at viktige saker kommuniseres med 

Eierutvalget som bidrag til deres arbeid med eierstyringen. 

Fra Eierutvalgets side er det BDOs vurdering at oppfølgingen av de ulike selskapene synes 

relativt lik, med tanke på systematikk. Fra dialogmøtereferater er det lite informasjon om 

gjennomgått tema, og basert på disse er det ingen tegn på at samfunnssikkerhet og beredskap 

er diskutert i møtene, utenom det som følger direkte av selskapenes kjernevirksomhet. Etter 

BDOs vurdering vil det være hensiktsmessig om Eierutvalget utarbeider fyldigere referater fra 

disse møtene, herunder at ev. dialog knyttet til temaet samfunnssikkerhet og beredskap blir 

bedre dokumentert. BDO bemerker ellers at dialogmøtene gjerne er relativt korte – som regel 

rundt 45 minutter, hvorav deler blir fylt med en presentasjon fra selskapets ledelse. Dette 

begrenser mulighetene for å ta opp tema utenom det som ligger nærmest kjernevirksomheten. 

BDO mener Eierutvalget bør vurdere å gjennomføre lengre, eventuelt hyppigere, møter som gir 

rom for dialog rundt et større antall temaer. I den forbindelse ville det vært hensiktsmessig for 

Eierutvalget å utarbeide en plan for tema utenfor kjernevirksomheten som er hensiktsmessig å 

ta opp med selskapene med jevne mellomrom, og å definere et passende tidsintervall for hvor 

ofte temaene skal diskuteres. Dette ville gitt grobunn for proaktiv kommunikasjon på aktuelle 

områder. Slik det er nå, vurderer BDO Eierutvalgets oppfølging av samfunnssikkerhet og 

beredskap overfor selskapene som reaktiv, heller enn proaktiv.  

BDO har følgende anbefalinger: 

• Dialog vedrørende samfunnssikkerhet og beredskap i dialogmøter bør dokumenteres bedre. 

• Eierutvalget bør vurdere å arrangere lengre og/eller hyppigere møter med selskapene for å 
dekke et større antall temaer. 

• Kommunen bør vurdere å angi temaer for dialogmøter utover kjernevirksomheten, og lage 

en plan for når Eierutvalget skal ta opp de ulike temaene. 
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3.3 KONKLUSJON 

BDOs vurdering er at Bærum kommune generelt gjør godt arbeid med å følge opp og inkludere 

selskapene i spørsmål om samfunnssikkerhet og beredskap som vedrører kommunen. BDO bemerker 

likevel at den vesentligste kommunikasjonen mellom kommunen og selskapene om temaet synes å 

skje på et mer operativt nivå, via de aktuelle tjenesteområdene i kommunen (Miljøtekniske 

tjenester og Vann og avløp). Oppfølgingen av det enkelte selskap avhenger også derfor av den 

aktuelle kommunale avdelingens arbeidsform.  

Videre ser vi at Bærum kommune i relativt stor grad involverer selskapene i eget arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap, men at kommunen i mindre grad involverer seg i selskapenes 

arbeid med temaet. Representanter fra Veas har kommentert at kommunen tilsynelatende legger 

til grunn at Veas har kontroll på området, mens ABBR mener at mye av ansvaret for kommunens 

beredskapsarbeid legges på dem. Det er klart at ansvaret for eget arbeid skal ligge hos selskapene, 

da det er disse som har forutsetningene for å gjøre relevante vurderinger og tiltak. Antagelsen hos 

kommunen om at selskapene har ivaretatt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet på en 

tilfredsstillende måte, synes også velbegrunnet. Likevel er det BDOs vurdering at kommunen i 

større grad kan følge opp og utfordre selskapene gjennom dialogmøter og andre formelle fora, som 

et supplement til den allerede gode dialogen på operativt nivå. BDO mener også at overordnede 

føringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap bør fremkomme tydeligere i kommunens 

eierskapsmelding. 

Når det gjelder selskapene er BDOs vurdering at de jobber med samfunnssikkerhet og beredskap 

på en god måte. Temaene er tatt inn i relevante selskapsdokumenter, og de har rutiner og analyser 

som forventes iht. vurderingskriteriene. Selskapene har alle etablert ledelsessystemer for 

kontinuerlig forbedring av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er noe variasjoner i 

hvordan selskapene utøver sin funksjon og sine oppgaver, men det er BDOs vurdering at 

ivaretagelse av ansvar og oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i selskapene 

generelt er god. Selskapenes interkommunale organisering kan åpne for ulik oppfølging fra 

eierkommunenes side. Det er BDOs vurdering at dette ikke har fått negative konsekvenser for 

ivaretagelsen av dette arbeidet i selskapene.  

Oppsummert har BDO ikke avdekket vesentlige avvik sett opp mot de regler og normer som er lagt 

til grunn for eierskapskontrollen, men det er identifisert flere muligheter for styrking av 

kommunens oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap i selskapene kommunen har andeler i.  
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4 HØRINGSUTTALELSE 

BDO oversendte utkast til rapport til kommunen 25. oktober 2021. Eierutvalget samt øvrige 

omtalte parter fikk anledning til å kommentere BDOs rapportutkast.  

Samordnet tilbakemelding fra partene ble mottatt 4. november 2021. Representanter fra 

Eierutvalget, kommuneadministrasjonen, ABV og Veas hadde ingen bemerkninger til rapporten. 

Representant fra ABBR hadde kommentarer vedrørende beskrivelsen av selskapets internt rettede 

beredskap som omtalt i punkt 3.1.2. Disse kommentarene er innarbeidet i endelig rapport, og 

henvist dokumentasjon mottatt fra selskapet i den forbindelse er tatt inn i dokumentlisten i 

vedlegg 4.  
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5 VEDLEGG 

5.1 VEDLEGG 1 – OM SELSKAPENE 

5.1.1 Asker og Bærum brann og redning IKS 

ABBR er brann- og redningstjenesten i Bærum og Asker, inkludert gamle Røyken og Hurum 

kommuner. Selskapet er en videreføring av Asker og Bærum brannvesen IKS, og har eksistert i sin 

nåværende form siden 1. januar 2020, da Røyken brann og redning og Hurum brannvesen ble 

virksomhetsoverdratt til Asker og Bærum brannvesen IKS. 

Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Per 2021 eier Bærum kommune 

57,5 prosent og Asker kommune 42,5 prosent av selskapet. Eierandelen justeres annethvert år 

basert på respektive folketall i de to kommune.  

ABBR har ansvar for et geografisk område på 569 kvadratkilometer, og rundt 230 000 innbyggere. 

De har seks brannstasjoner, lokalisert ved Asker, Røyken, Tofte, Bekkestua, Gjettum og Fornebu.  

5.1.2 Asker og Bærum Vannverk IKS 

ABV forsyner Asker og Bærum med drikkevann. Selskapet eier og drifter Holsfjorden 

vannbehandlingsanlegg, som forsyner henholdsvis hele gamle Asker og i normal leveringssituasjon 

rundt 35 prosent av Bærums befolkning, samt drifter Aurevann vannbehandlingsanlegg, som er eid 

av Bærum kommune og som normalt forsyner den resterende delen av Bærums befolkning.  

ABV er organisert som et interkommunalt selskap, eid med 50 prosent hver av de to kommunene.  

Holsfjorden vannbehandlingsanlegg er lokalisert på Kattås og henter vannet sitt fra Holsfjorden, 

som er lokalisert i kommunene Hole, Lier og Modum i Viken fylke. Holsfjorden beskrives som en 

stor og robust vannkilde. Vannet pumpes fra pumpestasjonen ved Toverud og overføres til 

vannbehandlingsanlegget via en overføringstunnel. 

Aurevann vannbehandlingsanlegg benytter Trehørningsvassdraget og Heggelivassdraget i 

Nordmarka som vannkilder.  

5.1.3 Vestfjorden Avløpsselskap 

Veas-anlegget er Norges største renseanlegg og eies av Oslo (70,5 prosent), Bærum (21,5 prosent) 

og Asker (8 prosent) kommuner. Selskapet er ansvarlig for å rense avløpsvannet fra innbyggerne i 

de tre eierkommunene samt Nesodden kommune. I tillegg til vannrensing produserer Veas Veas-

jord som er et jordforbedringsprodukt, nitrogenløsning til landbruket, varme som tas ut fra Veas 

tunnelen og flytende biogass (LBG) til transportsektoren. Veas-anlegget er lokalisert på Bjerkås i 

Asker kommune.  

Veas er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Asker, Bærum og Oslo, men er i en 

prosess for omdannelse til aksjeselskap. Planen er godkjent av alle de tre deltakende kommunene, 

og det tas sikte på å gjennomføre omdanningen i januar 2022.  
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5.2 VEDLEGG 2 – ORGANISERING AV KOMMUNENS EIERSTYRING 

I det følgende beskrives de rollene aktuelle funksjoner i kommunen har opp mot selskapene. I 

tillegg gjennomgås de formelle organene i selskapene, og hvilken innflytelse Bærum kommune som 

eier har på disse.  

5.2.1 Kommunens organer og funksjoner 

Kommunestyret 

Kommunestyret vedtar eiermeldingen og selskapsvise eierstrategier. De er også ansvarlige for å 

oppnevne kommunens representantskapsmedlemmer i IKS-er. 

Formannskapet 

Lager innstillinger til kommunestyret, men ingen formelle oppgaver opp mot selskapene. 

Eierutvalget 

Eierutvalget er kommunens eierorgan, og har ansvar for å utøve kommunens eierstyring i praksis. 

De er ansvarlige for utvikling av styringsdokumenter som for eksempel eierskapsmelding og 

eierstrategier, og de har ansvar for å iverksette og følger opp kommunens vedtatte 

eierskapsmelding overfor selskapene.  

Eierutvalget holder dialog- og eiermøter med selskapene, i tillegg til eventuelle befaringer og 

annen aktuell selskapskontakt.  

I forkant av generalforsamlinger, representantskaps- og rådsmøter gir Eierutvalget råd til 

kommunens representanter om hvordan de skal stille seg i sakene som blir behandlet.  

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget initierer evaluering av eierstyringen i kommunen. De skal utarbeide plan for 

selskapskontroll minst én gang i løpet av kommunestyreperioden, og utfører selskapskontroll i 

henhold til kommuneloven.  

Kommunedirektøren 

Kommunedirektøren har en rådgivende rolle. Kommunedirektøren stiller til rådighet et 

eiersekretariat, som støttefunksjon for de folkevalgte, og har ansvar for administrativ iverksettelse 

og oppfølging av kommunens vedtatte eierskapsmelding. Kommunedirektøren skal også forberede 

saker til politisk nivå vedørende utforming av eierskapsmelding, eierstrategier og 

selskapsvedtekter, samt å fremme forslag til styrekandidater og involvering i andre saker som 

krever særskilt fokus fra eier.  

Kommunedirektøren skal videre sikre at styrebehandlede (vedtatte) budsjettforslag fremmes som 

en del av kommunedirektørens handlingsprogram, samt at selskapenes rapportering innpasses med 

hensyn til kommunens økonomirapportering og årsmelding.  

Kommunedirektørens arbeid med eierstyring skjer via enheten «Finans og eierstyring» ved 

finansforvalter. 

I de tilfellene der kommunen kjøper tjenester av selskapene, ivaretar kommunedirektøren 

kommunens direkte tjenestedialog med selskapene. 
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Beredskapsrådet 

Beredskapsrådet er felles for Asker og Bærum. Det har ingen direkte rolle i eierstyringen, men er 

en interaksjonsarena mellom kommunen og blant annet ABBR.  

Beredskapsrådet er et forum hvor alle relevante beredskapsaktører i Asker og Bærum møter. Det 

gjennomføres møte i rådet en gang i året, og der utveksles informasjon, det besluttes 

beredskapsøvelse for påfølgende år, og man gjennomgår helhetlig ROS-analyse for kommunene.  

I tillegg møtes arbeidsutvalget til Beredskapsrådet tre til fire ganger årlig, og fokus der er 

utfordringer som bringes opp i Beredskapsrådet, planlegging av øvelser, gjennomføring av helhetlig 

ROS og gjennomgang av planverk. ABBR er representert også i arbeidsutvalget. 

5.2.2 Selskapenes organer 

Selskapenes organer er av relevans for kommunens eierstyring da kommunen som eier utnevner 

representanter både direkte til posisjoner i representantskap og styre, og indirekte ved at styret 

er ansvarlig for å ansette daglig leder.  

Representantskapet 

Representantskapet er øverste myndighet i IKS-er, og har ansvar i henhold til bestemmelsene i lov 

om interkommunale selskaper samt ansvar som fremkommer av selskapsavtale/vedtekter. I RS 

møter eierne, og ansvaret for å møte på vegne av Bærum kommune er lagt til varaordfører.  

Rådet 

Rådet er Veas sin ekvivalent til generalforsamling/representantskap, og er selskapets øverste 

organ. Det består av 11 medlemmer utpekt av eierkommunene Oslo, Asker og Bærum, hvorav 

Bærum utnevner tre representanter.  

Styret 

Styrets myndighet er gitt av IKS-loven, hvor det fremgår at forvaltningen av selskapet hører under 

styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal 

påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal videre føre 

tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Det er i selskapsavtalene for alle tre selskap omfattet av denne eierskapskontrollen definert hvor 

mange av styremedlemmene hver deltaker peker ut. Bærum kommune velger altså selv et visst 

antall styremedlemmer i hvert selskap. Kommunen velger profesjonelle styremedlemmer som de 

mener innehar den rette kompetansen for posisjonen.  

Selskapets daglige leder/administrerende direktør  

Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder utpekes av styret med 

mindre annet er angitt i selskapsavtalen, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har 

gitt.  
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5.3 VEDLEGG 3 – BEGREPSDEFINISJONER 

Begrep Definisjon5 

Beredskap Forberedt evne til på kort varsel å kunne øke sikkerhetsnivå, håndtere en 
uønsket hendelse eller tilstand, eller evne til å gjenopprette 
tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse eller tilstand. 

Beredskapstiltak Forberedt tiltak som på kort varsel kan iverksettes for å øke 
sikkerhetsnivå, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand, eller 
gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse eller 
tilstand. 

Fysisk sikringstiltak Fysisk barriere som hindrer eller forsinker uønsket adgang til verdier. 

Kapasitet Evne, herunder ressurser, kunnskap og ferdighet, til å utføre en handling. 

Krise Situasjon med høy grad av usikkerhet og potensielt uakseptable 
konsekvenser for den entiteten som rammes. 

Risiko Uttrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne 
verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen. 

Risikovurdering Helhetsvurdering basert på verdivurdering (eller konsekvensvurdering), 
trusselvurdering og sårbarhetsvurdering, med mål om å angi en entitets 
risiko i en definert sikringsmessig kontekst 

Sikkerhet Reell eller oppfattet tilstand som innebærer fravær av uønskede 
hendelser, frykt eller fare. 

Sikring (security) Bruk av sikringstiltak ved håndtering av risiko forbundet med tilsiktede 
uønskede handlinger. 

Sikringstiltak Tiltak for å redusere risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger. 

Sårbarhet Manglende evne til å motstå en uønsket hendelse eller å opprette ny 
stabil tilstand dersom en verdi er utsatt for uønsket påvirkning. 

Sårbarhetsvurdering Vurdering av en entitets sårbarhet overfor identifiserte trusler. 

Tilsiktet uønsket handling Uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med hensikt. 

Trussel Mulig uønsket handling som kan gi en negativ konsekvens for en entitets 
sikkerhet. 

Uønsket hendelse Hendelse som kan utsette en verdi for uønsket påvirkning. 

Verdi Ressurs som hvis den blir utsatt for uønsket påvirkning vil medføre en 
negativ konsekvens for den som eier, forvalter eller drar fordel av 
ressursen. 

 

  

 

5 Alle definisjonene er hentet fra norsk standard NS 5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 

Terminologi. 
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5.4 VEDLEGG 4 – LISTE OVER MOTTATTE DOKUMENTER6 

Mottatt fra ABBR 

• 07.09.17 Asker kommune Brannutredning Sluttrapport pr september 2017 Agenda Kaupang 

• 08.11.17 Asker kommune Brannutredning  Rapport 2 fra Agenda Kaupang 

• Beredskapsrådet Asker og Bærum - referat 9 desember 2019 

• Bilagsoversikt 2020 pr. 10.11.20 

• Brannordningen 2020 - vedlegg 1 rev. 10.11.20 

• Brannsjefens virksomhetsrapport 2020 

• Brannstyrets beretning 2020 

• Dialogmøte med Eierutvalget 14. april 2021 kl. 18.00 

• Dokumentasjon av brannvesenet – brannordning 

• Forbedringsmeldinger og avviksbehandling ABBR 2021 

• Forslag saksfremlegg AMU 1-2021 HMS-revisjon 

• Innhentingsplan Asker og Bærum brann og redning IKS 

• Interninformasjon 2021 pr 12.3.21 

• Kollegastøtte ABBR dokument 2021 

• Krisehåndtering ABBR dokument 2021 

• Organisasjonsplan ABBR 2021 

• Prosjektleders sluttrapport - godkjent Asker kommune og Bærum kommune 

• Prot 18.09.19 

• Protokoll 22.05.2019 

• Re Seminar i selskapsorganisering og styrearbeid - ny påmelding 

• Referat fra møte i Beredskapsrådet 2020 

• Saksfremlegg ROS - 1 m.m 

• Saksfremlegg ROS m.m 

• Samlet mandatbesvarelse 

• Selskapsavtale ABBR IKS - gjeldende fra 1-1-2020 - signert 

• Strategi og handlingsplan_ Internkommunikasjon 2020 – 2023 

• Vedlegg 1 Mandat for ROS-analyse gruppen 

• Vedlegg 1 Økonomiplan 2021-2024 med handlingsplan 2021 (1) 

• Vedlegg 2 Relevant regelverk 

• Vedlegg 3 ROS 

• Vedlegg 4 Forebyggende analyse 

• Vedlegg 5 Beredskapsanalysen 

• VS Invitasjon til Eierdagen 2021 - tirsdag 18. mai 2021 kl 1400 - 1930 

Mottatt fra ABV 

• Dokumentasjon iht innhentingsplan 

• Hovedplan VA_BK 2017-2020 

• Innsatsplan A Risiko for helseskadelig vann 

• Innsatsplan B Brudd i kjemikalietilsetningen 

• Innsatsplan C Svikt i vannforsyningen 

• Innsatsplan D Utslipp til omgivelsene 

• Innsatsplan E Flom i Holsfjorden 

• Innsatsplan F Strømbrudd Aurevann, Kattås, Toverud 

 

6 Dokumentlisten inkluderer kun de dokumenter BDO har blitt tilsendt direkte fra representanter for selskapene eller kommunen. 

Noen av dokumentene har hatt andre dokumenter integrert, eller linket til dokumenter som ligger tilgjengelig på internett. BDO 

kan ha brukt slike dokumenter som informasjonsgrunnlag uten at de fremgår av denne oversikten.  
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• Innsatsplan G fravær av personell 

• Innsatsplan H Naturkatastrofer, krig, terror og sabotasje 

• Innsatsplan I Skade_død på ansatte og besøkende 

• Vedlegg 1 Kapitler IK_håndbok ABV 

• Vedlegg 10 Rapport om sikkerhetsrisiko i ABV IKS og vannforsyningen i Asker kommune 

• Vedlegg 11 Tilsynsrapport etter tilsyn med prøvetakingsplan 

• Vedlegg 12 IKBkap 02 Kvalitetssystemet_ver10 

• Vedlegg 13 ROS-oversikt_matrise 

• Vedlegg 14 Samordnet beredskapsplan 

• Vedlegg 15 Telefonliste beredskap og akutte hendelser_B-listen rev 010 

• Vedlegg 16 Telefonliste beredskap og akutte hendelser_A-listen rev nr 013 

• Vedlegg 17 Mappestruktur beredskapsøvelser 

• Vedlegg 18 Beredskapsøvelser 2021 

• Vedlegg 19 Beredskapsøvelse 2_21 Evalueringsrapport 

• Vedlegg 2 Årsrapport 

• Vedlegg 20 Introduksjons og opplæringsprogram 

• Vedlegg 21 Invitasjon til seminar - selskapsorganisering og styrearbeid (6414428) 

• Vedlegg 3 Selskapsavtale ABV 

• Vedlegg 4 Aurevannsanlegget - signert driftsavtale 

• Vedlegg 5 IK_håndbok kap01 Kvalitetspolitikk 

• Vedlegg 6 4års økonomiplan 2022_25 

• Vedlegg 7 Styresak 31_2021 

• Vedlegg 8 Plan for beredskapsarbeidet 2021 

• Vedlegg 9 IK_håndbok Kap 6 Beredskap og rutiner ved unormale hendelser 

Mottatt fra Veas 

• 150-20-434 Inspeksjonsrapport fra tilsyn av Fylkesmannen 

• 210569 Årsrapport 2020_web-pages (1) 

• 46.930-19-406 Evalueringsnotat øvelser med brannvesenet uke 41-19 (1) 

• 46.93-19-343 Øvingsdirektiv Øvelser med brannvesenet uke 41-19 

• 970-16-358 - Tilsynsrapport fra NSO 

• A03 Stenging av påslipp til VEAS rev14 

• Forhold mellom Veas sin beredskapsplan og BK 

• ID 11146 Beredskapsplan 

• ID 11219 Tiltak ved stor tilrenning 

• ID 11224 Kjemikalieutslipp på tunnel 

• ID 11227 Overløp-rapportering, beliggenhet og funksjon 

• ID 11291 Stenging av påslipp i nødsituasjoner 

• ID 12873 Organisasjonskart 

• ID 13055 Hendelsesbehandling og kontinuerlig forbedring 

• ID 13880 KHMS-plan 2021 

• ID 19881 Varslingsrutine VEAS - VAV 

• ID 22757 Beskrivelse av ledelsessystemet 

• ID 22816 Risikomanual 

• ID 23253 Strategi for å forebygge og begrense storulykker 

• ID 23324 Overordnet strategi ved høy tilrenning 

• ID 23330 Strategiplan mot 2040 

• ID 23657 Risikopolicy 

• ID 23755 Øvelsesprogram 
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• ID 25267 Hendelsesrapport øvelse med brannvesenet 

• Innhentingsplan VEAS _ med kommentarer 

• Liste over relevante dokumnenter 

• Liste over ROS fra TQM 

• Liste over øvelser 

• Møteplasser mellom kommune og Veas 

• Møtereferat fra møte med Elvia etter strømstans HT3 

• S 10 - 2020 AMU årsrapport Vedlegg 1 

• S 10 - 2020 Årsrapport fra AMU 

• S 21 - 2021 Uønsket hendelse mm 

• S 21 - 2021 Vedlegg 1 Risikopolicy 

• S 21 - 2021 Vedlegg 2 Risikomanual 

• S 21 - 2021 Vedlegg 3 ROS 

• S 26 - 2021 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 

• S 26 - 2021 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 

• S 27 - 2021 Ledelsens gjennomgåelse - hovedpunkter 

• S 31 - 2021 Overløp 11. mai - oppfølging av styrets vedtak 

• S 37 - 2021 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 

• S 37-2021 Kvartalsrapport_endelig versjon_2kvartal2021 

• S 7 - 2021 Årsrapport fra AMU Vedlegg 1 

• S 7 - 2021 Årsrapport fra AMU 

• S57 - 2020 Kvartalsrapport 2. kvartal 

• S57 - 2020 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 

• SV Oppfølgingspunkter møte 

• Utkast til aksjonæravtalen som vedtas ved omdannelsen 

• Utklipp av langtidsbudsjett industrivern, brannvern og beredskap 

• Veas informasjon til nød- og-beredskapsetater (2) 

• Vedlegg 1_Utklipp av ledelsessystem 

• VS_ Forespørsel om  

• VS_ Forslag til ny bryterløsning i DK007 

• årsrapport 2020 Veas 

Mottatt fra Bærum kommune 

• Helhetlig ROS 2020 for Asker og Bærum, for offentlighet 

• Helhetlig_ROS_2020_oppfolgingsplan_versjon_11-02-21 

• Overordnet beredskapsplan 2020 

• Oversendelse av dokumenter til BDO i forhold til innhentingsplan - samfunnssikkerhet og 

beredskap (8222443) 

• SV Helhetlig ROS Asker og Bærum 

• SV ROS Asker og Bærum 

• Svar på BDOs oppfølgingsspørsmål - epost den 30.9.2021 (8249665) 

• Tilbakemelding på BDOs utkast datert 16-10-2021. samfunnssikkerhet og beredskap (8307738) 

  



EIERSKAPSKONTROLL – SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  BÆRUM KOMMUNE 

 

Side 34 av 35 

 

5.5 VEDLEGG 5 – LISTE OVER INFORMANTER 

Følgende personer er intervjuet i forbindelse med eierskapskontrollen: 

Fra Veas, 22. september 2021: 

• Ragnhild Borchgrevink, daglig leder 

• Lisbet Fagerbakk, samfunns- og kvalitetssjef 

• Glenn Toth, fagleder bygg, ansvar for brannvern 

• Linn Ringdal Steiner, midlertidig produksjonssjef 

• Øystein Moursund, senior prosjektleder, utpekt industrivernleder 

• Kirsti Grundnes Berg, avdelingssjef for strategi og utvikling 

• Tone Forssell Solsrud, administrasjonssjef 

• Magne Eknes, vedlikeholdssjef 

Fra ABBR, 24. september 2021:7 

• Anne Hjort, brannsjef 

• Sverre Junker, beredskapssjef 

• Ole Johan Rygh, konstituert avdelingsleder forebyggende 

• Berit Ramstad, avdelingsleder stab 

Fra ABV, 27. september 2021:8 

• Trude Movig, kvalitetsleder 

• Christian Finstad, driftsleder 

Fra Bærum kommunes Eierutvalg, 29. september 2021: 

• Ole Kristian Udnes, leder av Eierutvalget 

• Christian Dahl, finansforvalter og kommunedirektørens representant i Eierutvalget 

Andre fra Bærum kommune, 30. september 2021: 

• Svein Finnanger, kommunalsjef for Miljøtekniske tjenester 

• Brita Holmen, beredskapsansvarlig 

• Knut Bjarne Sætre, tjenesteleder Vann og avløp 

 

 

 

 

 

 

7 Anne Hjort var brannsjef på tidspunkt for intervjuet, men gikk av 30. september 2021. Sverre Junker er konstituert brannsjef 

per tidspunkt for avleggelse av rapport. 

8 Daglig leder Hans Erik Lie var forhindret fra å delta på intervjuet, men besvarte en rekke spørsmål på e-post i etterkant.  
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