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Sammendrag 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av Asker og Bærum brann og redning (ABBR) IKS 
i Asker kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 13/21 den 8. mars 2021. Formålet med 
prosjektet har vært å undersøke henholdsvis Asker kommunes eieroppfølging av ABBR, styret i ABBR sin oppfølging av 
selskapet, samt om ABBR har etablert et tilfredsstillende system for interkontroll som bidrar til å sikre at selskapet opptrer 
i samsvar med krav til beredskapsmessig organisering og dimensjonering. I tillegg har det vært et formål å undersøke 
hvorvidt ABBR har etablert en hensiktsmessig arbeidsgiverpolitikk, samt om denne praktiseres. 

Som datagrunnlag har revisjonen gått igjennom rettsregler og kommunale vedtak, samt samlet inn dokumentasjon fra og 
om både Asker kommune og ABBR, særlig knyttet til etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. Videre har vi intervjuet 
utvalgte personer i Asker kommune som er involvert i eller har ansvar for eierskapsoppfølgingen av ABBR, samt utvalgte 
personer i ABBR. Totalt har vi intervjuet åtte personer. 

Under presenteres rapportens viktigste funn og vurderinger. 

Om ABBR 

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er et interkommunalt selskap eid av Asker kommune (43 %) og Bærum 
kommune (57 %). Selskapet er resultatet av en sammenslåing av Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV), Røyken brann 
og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV).  

Selskapets formål er å ivareta de deltakende kommunene sine plikter og oppgaver vedrørende brann- og 
ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid. ABBR er operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste for et 
område på 569 km2 med nærmere 222 000 innbyggere. Selskapet har om lag 170 ansatte fordelt på 156 årsverk, som er 
organisert i fem avdelinger, samt tilleggstjenester som blant annet forvalter materiell og bygg. ABBR hadde i 2021 et 
driftsbudsjett på 230 mill. kr. 

Eierstyring og -oppfølging 

Både Asker kommunes formål med å eie ABBR og selskapets egne mål, er tydelig og avklart, og går frem både i 
selskapsavtalen og i kommunens eierskapsmelding. I sistnevnte blir det også stilt en rekke krav til alle selskapene 
kommunen har eierskap i, inkludert ABBR. Eierskapsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret i Asker kommune i 2020, 
og ble behandlet som orienteringssak både i representantskapet og i styret til ABBR i 2021. 

Kommunen har ikke utarbeidet en eierstrategi for ABBR. I samsvar med anbefaling fra KS bør kommunen utarbeide en 
egen eierstrategi for ABBR. Denne bør utarbeides i fellesskap med Bærum kommune for å sikre felles føringer fra eierne. 
Bakgrunnen for anbefalingen er dels at selskapet ikke har fulgt opp relevante forventninger og krav i eierskapsmeldingen, 
selv om denne har vært behandlet i både representantskap og styret. I tillegg driver ABBR virksomhet som ikke er regulert 
i lov og forskrift eller omfattet av selskapsavtalen (salg av alarmtjeneste). Eiernes mål med og forventninger til denne 
delen av virksomheten kan med fordel konkretiseres og kommuniseres gjennom en eierstrategi.  

Asker kommune har etablert retningslinjer, prosedyrer og krav for utpeking og valg av styremedlemmer i selskapene 
kommunen har eierskap i. Formannskapet er kommunens eierutvalg, og fungerer som valgnemnd. Det er ikke 
formaliserte retningslinjer for formannskapets arbeid som kommunens valgnemnd, og begrunnelsen for nominasjoner til 
styreverv dokumenteres ikke. Asker kommune bør utarbeide retningslinjer for valgnemndas arbeid, og nominasjoner til 
styreverv bør begrunnes skriftlig, jf. anbefaling fra KS.  

I praksis er det gruppelederne i kommunestyret som nominerer styrekandidater til formannskapet, og formannskapet 
innstiller så videre til representantskapet i ABBR. Halvparten av styret i ABBR skal velges av Asker kommune. 
Gruppeledernes rolle i dette arbeidet er ikke formalisert. Selv om det blir rapportert om redusert politisering i 
nomineringen av styremedlemmer i Asker kommune, er gruppeledernes rolle i dette arbeidet egnet til å så tvil om 
bakgrunnen for nomineringen av styremedlemmer. Revisjonen vil i den forbindelse understreke at styreverv er personlige 
verv, og at man som styremedlem verken representerer et politisk parti, kommunen eller andre interesser. 
Styremedlemmer skal ivareta selskapets interesser, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer. Det er derfor av 
avgjørende betydning at det er kompetanse og egnethet som vektlegges ved nominering og valg av styremedlemmer. 
Asker kommune bør vurdere ordningen med at gruppelederne innstiller til formannskapet på valg av styremedlemmer. 

Innstillingen til styrerepresentanter går direkte fra formannskapet til representantskapet i ABBR. Dette er ikke i samsvar 
med KS sin anbefaling, som sier at eierorgan i kommunalt eide selskap bør oppnevne valgkomité, at det bør nedfelles i 
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selskapsavtalen at slik valgkomité skal brukes i forbindelse med styrevalg, og at bør utarbeides retningslinjer for 
valgkomitéens arbeid. Asker kommune anbefales å følge opp disse anbefalingene fra KS.  

Asker kommune har definert roller og ansvar og etablert rutiner for sentrale prosesser for eierstyring og -oppfølging, 
både administrativt og politisk. Rolle- og ansvarsfordelingen på dette området virker å være hensiktsmessig organisert, 
og praktisert som forutsatt. Også rutinene for sentrale prosesser for eierstyring og -oppfølging fremstår som 
hensiktsmessige, og praktiseres som forutsatt.  

Det gjennomføres imidlertid ikke eiermøter mellom ABBR og Asker kommune. Dette er ikke i samsvar med kommunens 
egne intensjoner, og heller ikke i samsvar med KS sine anbefalinger. Jevnlige eiermøter med ABBR kan være et egnet 
forum for å sikre en løpende dialog mellom selskapet og kommunen, noe som kan bidra til å god kunnskap om og dialog 
med selskapet. 

Kommunens varaordfører er valgt av kommunestyret som eierrepresentant til ABBR. At kommunestyret har valgt en 
sentral folkevalgt som eierrepresentant er i samsvar med KS sin anbefaling. Det blir avviklet representantskapsmøter i 
samsvar med regelverket og selskapsavtalen. 

Det er etablert både formelle og uformelle rapporteringslinjer og kontaktpunkter mellom de involverte aktørene, som 
samlet virker å gi kommunen tilstrekkelig informasjon om driften og utviklingen i ABBR. Styreleder mener det kunne vært 
hensiktsmessig med mer formaliserte strukturer for styrets arbeid, også knyttet til informasjonsutveksling mellom 
selskapet og kommunen. Jevnlige eiermøter er anbefalt av KS som et tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom selskap 
og eiere. 

Styret 

Styret i ABBR fremstår i det alt vesentlige som erfarent, kompetent og egnet. Styret har kjønnsbalanse blant 
styremedlemmene i samsvar med IKS-loven § 10, men ikke kjønnsbalanse blant varamedlemmene. Reglene om 
kjønnsbalanse gjelder tilsvarende for disse. Generalforsamlingen må sørge for at styret er lovlig sammensatt..  

Styret i ABBR har utarbeidet en styreinstruks som omhandler flere vesentlige momenter ved styrets virksomhet og arbeid. 
Styreleder fremholder selv at flere av prosessene som gjelder styrets arbeid med fordel kunne vært skriftliggjort. Styret 
bør sikre at dette blir gjort.  

Det er ikke tilfredsstillende at styret ikke gjennomfører en årlig egenevaluering av eget arbeid og kompetanse. Det er 
både uttrykkelig forventet i eierskapsmeldingen som både representantskapet og styret har behandlet at slik 
egenevaluering finner sted årlig, og videre en klar tilråding fra KS. Årlige egenevalueringer av styrets arbeid og 
kompetanse er et viktig tiltak for å kartlegge om styret har tilstrekkelig kompetanse til å skjøtte sitt ansvar på en 
tilfredsstillende måte. Resultatet av en slik egenevaluering kan avdekke mangler i styrets kompetanse, som kan 
imøtekommes gjennom styreopplæring og/eller i valg av styremedlemmer. Styret må sikre at det blir gjennomført årlig 
egenevaluering, og på bakgrunn av resultatet vurdere om det er behov for styreopplæring. 

Selskapet rapporterer jevnlig til styret, og styreleder er i løpende kontakt med brannsjefen, noe som samlet sikrer at 
styret er tilstrekkelig informert om selskapets drift og utvikling. Videre møtes styret i henhold til vedtatt halvårlig 
møteplan, i tillegg til ved behov. Det er en høy grad av kontinuitet når det gjelder hvem som stiller på styremøtene, og 
styret har behandlet sakene som styret skal behandle og som er styrets ansvar i samsvar med regelverket.  

Det er vedtatt en stillingsinstruks for brannsjefen, som omhandler brannsjefens viktigste oppgaver og ansvarsområder. 
Brannsjefen vurderer sine oppgaver og sitt ansvar som tydelig kommunisert og definert. Stillingsinstruksen er fra før 
opprettelsen av ABBR, og revisjonen mener derfor at den bør behandles på nytt, og eventuelt revideres. Dette er særlig 
viktig sett i sammenheng med den pågående ansettelsesprosessen av ny brannsjef, da det er av betydning at styrets 
forventninger til brannsjefen blir tydelig kommunisert og forstått. 

Internkontroll 

ABBR har etablert et system for internkontroll som blant annet omfatter tydelige mål og strategier for virksomheten, 
tydelig oppgave- og ansvarsdeling, og et kvalitetssystem med rutiner for gjennomføring av sentrale arbeidsprosesser og 
en egen modul for avviksmelding- og håndtering. Systemet dekker flere av de sentrale elementene og grunnprinsippene 
for god internkontroll. 

Samtidig avdekker undersøkelsen flere svakheter og mangler i ABBR sin internkontroll. ABBR har etter sammenslåingen 
ikke gjennomført helhetlige risikovurderinger av egne arbeidsprosesser som grunnlag for utforming av internkontrollen, 
herunder som grunnlag for hvilke rutiner som blir utarbeidet og hvordan disse skal utformes. Videre er det ikke sikret 
tilstrekkelig kjennskap blant alle ansatte til etablerte rutiner for sentrale oppgaver. Manglende kjennskap til og bruk av 
rutiner kan medføre en viss risiko for at arbeidsprosesser og -oppgaver ikke blir utført i samsvar med intensjonen. Dette 
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vil igjen kunne medføre risiko for at utøvelsen av tjenestene ikke alltid vil være i samsvar med gjeldende krav og føringer 
for brann- og redningstjenesten. Ledelsen i ABBR gjennomfører heller ikke jevnlige systematiske gjennomganger av 
internkontrollsystemet, for å sikre at de nødvendige komponentene i internkontrollen er på plass, at de fungerer etter 
hensikten og at internkontrollen justeres og utvikles i samsvar med de behovene virksomheten har. 

Avvikssystemet ABBR benytter, mangler hensiktsmessige funksjoner for å hente ut rapporter over avvik til bruk i 
systematisk forbedringsarbeid, samt funksjonalitet til å skille avviksmeldinger fra andre typer meldinger som forbedrings- 
og driftsmeldinger og varsler om kritikkverdige forhold. Revisjonen vil understreke viktigheten av å ha et system for 
melding og håndtering av avvik som understøtter og bidrar til det kontinuerlige forbedringsarbeidet i virksomheten. Det 
at avvik ikke blir meldt inn øker risikoen for at svakheter i system og organisasjon ikke blir avdekket og derfor heller ikke 
rettet. Mangel på god funksjonalitet i systemet til å hente ut rapporter, gjør det videre vanskeligere å identifisere mønstre 
i de avvikene som er meldt inn, og dermed avdekke og håndtere utfordringer i organisasjonen som ikke nødvendigvis blir 
identifisert i forbindelse med oppfølging av hvert enkelt avvik. 

Beredskap og responstid 

ABBR har etablert en brannordning som i all hovedsak tilfredsstiller krav til beredskap og responstid. Ordningen er 
gjennomgått og kvalitetssikret av Direktoratet for sikkerhet og beredskap, for å sikre at den er innrettet i samsvar med 
gjeldende forskriftskrav. Gjennom ROS-analyser og annet analysearbeid gjennomført av ABBR selv og innleide 
konsulenter, har selskapet identifisert enkelte utfordringer knyttet til uforskriftsmessig innsatstid og brannvannsdekning. 
ABBR har iverksatt kortsiktige tiltak for å kompensere for de identifiserte utfordringene, og arbeider med å få på plass 
langsiktige tiltak som håndterer dem fullt ut. 

De identifiserte utfordringene synes heller å henge sammen med blant annet endringer i forutsetninger som følge av 
sammenslåing av kommuner og brannvesen, herunder utvidelse av det geografiske området ABBR har ansvar for. Dette 
påvirker ABBR sin evne til etterlevelse av krav til innsatstid og gjør at ABBR har ansvar for mer brannutsatt bygningsmasse 
enn tidligere.  

Videre har sammenslåingsprosessen hatt noen negative konsekvenser for arbeidsmiljøet i ABBR. Revisjonen har ingen 
indikasjoner på at dette har hatt vesentlige konsekvenser for hvordan ABBR har løst sine kjerneoppgaver eller for ABBR 
sin beredskapsmessige organisering, dimensjonering og responstid.  

Vedvarende arbeidsmiljøutfordringer kan etter revisjonens vurdering likevel medføre en risiko for svekket kvalitet på 
tjenestene, og i ytterste konsekvens medføre at krav i regelverk ikke blir overholdt. Særlig vil dette kunne gjelde for 
avdelinger der arbeidsmiljøet er relativt sett svakere enn i andre avdelinger, eller på bestemte geografiske lokasjoner der 
ansatte opplever å ikke ha blitt godt nok inkludert og hørt i forbindelse med sammenslåing. Det er derfor viktig at 
selskapet følger opp identifiserte læringspunkt som gjelder arbeidsmiljø og organisasjonskultur.  

Arbeidsgiverpolitikk 

Gjennom eierskapsmeldingen har Asker kommune uttrykt en forventning om at ABBR skal etablere en 
arbeidsgiverpolitikk. Det er imidlertid ikke spesifisert at denne skal være i samsvar med Asker kommune sin egen 
arbeidsgiverpolitikk, og brannsjefen har ikke blitt instruert til eller fått signaler fra verken representantskapet eller styret 
om å utarbeide en arbeidsgiverpolitikk for ABBR. Selskapet har derfor ikke etablert en arbeidsgiverpolitikk med verdier, 
mål og områder som skal fungere styrende og samlende for utviklingen av ABBR som kompetanseorganisasjonen, 
tilsvarende det som finnes for Asker kommune. 

Dersom Asker kommune mener at ABBR skal utarbeide en egen arbeidsgiverpolitikk, må denne føringen tydeliggjøres 
gjennom styringslinjen, slik at representantskapet vedtar at styret skal følge dette opp, og at styret på sin side instruerer 
brannsjefen. 

Anbefalinger 

Basert på funnene i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Asker kommune: 

1. Utarbeider en eierstrategi for ABBR, og vurdere å gjøre dette i fellesskap med Bærum kommune for å sikre felles 
føringer. 

2. Vurderer ordningen med at gruppelederne innstiller på styremedlemmer til formannskapet. 
3. Utarbeider retningslinjer for formannskapets arbeid som kommunens valgnemnd. 
4. Begrunner nominasjoner til styreverv skriftlig. 
5. Gjennomfører jevnlige eiermøter med ABBR. 
6. Etablerer valgkomité, og nedfelle i selskapsavtalen at slik valgkomité skal brukes i forbindelse med styrevalg. 
7. Utarbeider retningslinjer for valgkomitéens arbeid. 
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Basert på funnene i undersøkelsen anbefaler revisjonen at ABBR: 

1. Ytterligere formaliserer styrets arbeid, særlig med henblikk på informasjonsutveksling mellom selskapet og eierne. 
2. Gjennomfører årlig egenevaluering av styrets arbeid og kompetanse. 
3. Vurderer behovet for styreopplæring i lys av resultatene fra egenevalueringen. 
4. Sikrer at styret oppfyller kravene til kjønnsbalanse, inkludert blant varamedlemmene  
5. Sikrer at innkallinger og protokoller fra styremøter blir journalført. 
6. Gjennomgår og eventuelt reviderer stillingsinstruksen til brannsjefen. 
7. Gjennomfører helhetlige risikovurderinger av de sentrale arbeidsprosessene, som grunnlag for utforming av 

internkontrollen, herunder oppbygning av kvalitetssystem og utforming av rutiner for sentrale arbeidsoppgaver. 
8. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kjennskap til relevante rutiner og prosedyrer for sentrale 

arbeidsprosesser, herunder: 
a. Organiserer kvalitetssystemet slik at det blir enkelt for ansatte å holde oversikt over rutiner. 
b. Sikrer god informasjon til ansatte om kvalitetssystem og hvor de finner relevante rutiner. 

9. Viderefører arbeidet med å sikre et hensiktsmessig system for melding og håndtering av avvik. 
10. Avklarer og kommuniserer tydelig for organisasjonen hva ansattmedvirkning i ABBR innebærer, herunder hva som 

er formålet med den og hvordan den er organisert med hensyn til blant annet roller, ansvar og beslutningsmyndighet. 
11. Etablerer rutiner for regelmessig evaluering av den etablerte internkontrollen, for å sikre at denne fungerer etter 

hensikten og møter virksomhetens behov. 
12. Følger opp identifiserte læringspunkt og iverksetter målrettede tiltak for å styrke arbeidsmiljø og organisasjonskultur. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av Asker og Bærum brann og redning 
(ABBR) IKS i Asker kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 13/21 8. mars 2021. 

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av ABBR inngikk i planene for henholdsvis eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtatt av kommunestyret i Asker kommune i sakene 113/20 og 114/20 i møtet 
8. desember 2020. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke henholdsvis Asker kommunes eieroppfølging av ABBR, styret i ABBR 
sin oppfølging av selskapet, samt om ABBR har etablert et tilfredsstillende system for interkontroll som bidrar til å 
sikre at selskapet opptrer i samsvar med krav til beredskapsmessig organisering og dimensjonering. I tillegg har 
det vært et formål å undersøke hvorvidt ABBR har etablert en hensiktsmessig arbeidsgiverpolitikk, samt om denne 
praktiseres. 

Med bakgrunn i formålet er følgende problemstillinger undersøkt: 

1) I hvilken grad er det etablert en eieroppfølging av selskapet i samsvar med etablerte normer for 
eieroppfølging, egne vedtak og rutiner? 
a) I hvilken grad er det etablert en eierstrategi med mål og krav til selskapet?  
b) I hvilken grad har kommunen sikret god sammensetning av styret?  
c) I hvilken grad har kommunen fulgt opp selskapet i samsvar med egne rutiner for eierstyring og føringer 

som er gitt til selskapet?  
d) I hvilken grad har kommunen etablert rutiner for å sikre at kommunen blir tilstrekkelig informert om 

driften og utviklingen i selskapet?  

2) Er styrets oppfølging av selskapet tilfredsstillende?  
a) I hvilken grad har styret etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av selskapet?  
b) I hvilken grad har styret hatt en tilfredsstillende oppfølging av selskapet?  

3) Har selskapet etablert et tilfredsstillende system for internkontroll som omfatter:1 
a) Tydelige mål og virksomhetsstrategi 
b) Tydelig oppgave- og ansvarsfordeling (fullmakts- og delegeringsreglement, inkludert for økonomi) 
c) Kvalitetssystem 
d) Risikovurderinger (avdekke risikoområder, iverksette risikoreduserende tiltak) 
e) System og rutiner for sentrale arbeidsprosesser, inkludert: 

i) Økonomi (budsjett, regnskap og rapportering)  
ii) Arbeidsmiljøloven (ansettelser, stillingsvern, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, varsling, 

verneombud, vern mot diskriminering) 
iii) Krav til HMS 
iv) Etikk (reglement, opplæring, praksis og evaluering) 

f) Avvikshåndtering (system for melding av avvik, rutiner for oppfølging av avvik, kontinuerlig 
forbedringsarbeid basert på meldte avvik) 

g) Kommunikasjon, informasjon og medvirkning i virksomheten 
h) Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 

4) I hvilken grad bidrar internkontroll som er etablert til å sikre at selskapet opptrer i samsvar med krav til 
beredskapsmessig organisering, dimensjonering og responstid? 

5) Har selskapet etablert en hensiktsmessig arbeidsgiverpolitikk i samsvar med eventuelle føringer fra Asker 
kommune, og blir denne praktisert som forutsatt? 

 
1 Rekkefølgen på noen underproblemstillinger samt ordlyden i problemstilling 3 h er noe justert for å tydeliggjøre meningsinnholdet. 
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1.3 Avgrensning 

Revisjonen har fokusert på de krav og anbefalinger som er stilt til kommunal eierstyring, utvalgte krav til styret, 
utvalgte krav som gjelder brann- og redningsselskap, samt generelle internkontrollkrav knyttet til driften av 
selskapet. 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standarder for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og eierskapskontroll 
(RSK 002), og er kvalitetssikret i samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet mars 2021 til november 2021. 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som kontroll- og revisjonskriterier. Videre har 
informasjon om Asker kommune og ABBR, og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. 
har blitt samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot kontroll- og 
revisjonskriteriene.  

1.4.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til de skriftlige kildene, har Deloitte intervjuet utvalgte personer i Asker 
kommune som er involvert i eller har ansvar for eierskapsoppfølgingen av ABBR, inkludert kommunens 
eierrepresentant (varaordfører), ansatte i seksjon for virksomhetsstyring og direktør for samfunnstjenester. 
Deloitte har også intervjuet utvalgte personer i ABBR, inkludert hovedtillitsvalgt fra Brannkorpsforeningen, 
hovedverneombud, HR-rådgiver og brannsjefen. Revisjonen har intervjuet totalt åtte personer.  

Brannsjefen sa opp sin stilling på forsommeren 2021, og ny brannsjef var på revisjonstidspunktet under ansettelse. 
Der det i rapporten vises til brannsjefen, er det forhenværende brannsjef det vises til.  

1.4.3 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de intervjuede for verifisering, og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten.  

Rapportutkast er sendt til selskapsledelsen v/daglig leder og styreleder, eierrepresentant og kommunedirektør for 
verifisering. Faktafeil er rettet opp i endelig versjon.  

Hele rapporten, inkludert vurderingsdeler og forslag til tiltak, er sendt til selskapsledelsen v/daglig leder og 
styreleder og til kommunen v/ eierrepresentant og kommunedirektør for høring og uttale. Høringsuttalelsene er 
å finne i vedlegg 1.   

1.5 Kontroll- og revisjonskriterier 

Kontroll- og revisjonskriteriene er de krav og forventninger som eierskaps- og forvaltningsrevisjonsobjektene skal 
bli vurdert opp mot. Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standarder for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I dette prosjektet er kriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven, lov 
om interkommunale selskap, brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift og veileder, KS sine 
anbefalinger for god eierstyring, samt generelle internkontrollprinsipper. Kriteriene er nærmere presentert 
innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2. 
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2 Kort om Asker kommune sin 
eierstyring og ABBR IKS 

2.1 ABBR IKS 

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er et interkommunalt selskap eid av Asker kommune (43 %) og 
Bærum kommune (57 %). Selskapet er resultatet av en sammenslåing av Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV), 
Røyken brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV) (se avsnitt 2.1.2 for mer om sammenslåings-
prosessen).  

Selskapets formål er å ivareta de deltakende kommunene sine plikter og oppgaver vedrørende brann- og 
ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid (se kapittel 2.2 for mer om formålet med selskapet). ABBR er 
operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste for et område på 569 km2 med nærmere 222 000 
innbyggere. Selskapet har om lag 170 ansatte fordelt på 156 årsverk, som er organisert i fem avdelinger, samt 
tilleggstjenester som blant annet forvalter materiell og bygg. ABBR er organisert som vist i figur 1. ABBR hadde i 
2021 et driftsbudsjett på 230 mill. kr. 

Figur 1: Organisering av ABBR (Kilde: ABBR) 

Representant-
skapet

Styret

Beredskaps-
avdeling (heltid)

Administrasjons-
avdelingen

Brannsjefen

Brann-
forebyggende 

avdelingen

Markeds-
avdelingen

Beredskaps-
avdeling (deltid)

 

I representantskapet sitter eierne av ABBR med hver sin eierrepresentant.  

Styret er valgt av representantskapet, og har det overordnete forvaltnings- og tilsynsansvaret i selskapet.  

Styret ansetter og avsetter brannsjefen, som er daglig leder i ABBR. Brannsjefen forestår den daglige ledelsen av 
selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Styret i ABBR var på revisjonstidspunktet i prosess 
med å ansette ny brannsjef. 

Stabsavdelingen har åtte ansatte, og utfører interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, 
budsjett, regnskap, IKT og rapportering. 

Markedsavdelingen er ansvarlig for ABBR sin alarmtjeneste, og har åtte ansatte. ABBR tilbyr boligalarmtjenester 
og alarmoverføring fra boligsameier og bedrifter. 

Brannforebyggende avdeling er ansvarlig for ABBR sitt brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med 
aktuelle lover og forskrifter. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og eksplosjon ikke oppstår 
eller forårsaker store skader. Avdelingen har 25 ansatte.  



Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av ABBR IKS | Kort om Asker kommune sin eierstyring og ABBR IKS 

14 
 

Beredskap er to avdelinger; beredskap heltid med 113 årsverk, og beredskap/HMS deltid med 2,5 årsverk. 
Beredskapsavdelingens oppgaver er innsats under brann, samt redningstjenester. I tillegg kommer restverdi-
redning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskaps-
personellet er inndelt i fire brigader. Beredskapsavdelingen bemanner de seks brannstasjonene til ABBR.  

De seks brannstasjonene er Asker, Røyken, Tofte, Bekkestua, Fornebu og Gjettum. Med unntak av Tofte 
brannstasjon som er dagbemannet (dagkasernert), er alle brannstasjonene døgnbemannet (døgnkasernert). 
Forebyggende avdeling har tilstedeværelse på tre av ABBR sine seks brannstasjoner (Bekkestua, Røyken og Tofte). 
Plasseringen av brannstasjonene er vist i figur 2: 

Figur 2: Plassering av ABBR sine brannstasjoner (Kilde: ABBR) 

 

2.1.1 Kort om kvalitet i tjenestene 

Tidligere Asker og Bærum brannvesen (ABBV) fikk i 2019 gjennomført en tjenesteanalyse (benchmarking) der 
brannvesenets tjenester, kvalitet og kostnadseffektivitet ble sammenliknet med syv andre store brann- og 
redningsbrannvesen i Norge. Analysen viste at ABBV drev kostnadseffektivt og forskriftsmessig, med gode 
resultater på de fleste kvalitetsindikatorer sammenliknet med snittet for de øvrige brannvesenene.  

I forbindelse med sammenslåing av Asker, Hurum og Røyken kommuner, ble det i 2019 gjennomført en felles 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for ABBR. Som en del av ROS-analysen ble det utarbeidet egen analyse av det 
nye brannvesenets evne til å håndtere ansvar og oppgaver innen beredskap. Av denne analysen går det frem at 
ABBR ved opprettelsen hadde flere utfordringer når det gjaldt å sikre tilfredsstillende brannberedskap.  

Av analysen går det frem at de fleste av disse utfordringene var utbedret på revisjonstidspunktet, foruten noen 
som krever omfattende tiltak det er urealistisk å få på plass på kort sikt. Disse må adresseres med mer kortsiktige 
kompenserende tiltak og også delvis aksepteres inntil videre (se kapittel 6). 
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2.1.2 Om sammenslåingsprosessen 

ABBR ble formelt etablert 1. januar 2020, etter en sammenslåingsprosess av ABBV, RBR og HBV igangsatt etter 
vedtak i fellesnemnda for nye Asker kommune i 2018. Vedtaket var hjemlet i en intensjonsavtale som ble inngått 
mellom fellesnemnda i nye Asker kommune og Bærum kommune. Vedtaket innebar at mannskap og utstyr fra 
RBR, HBV ble virksomhetsoverdratt til ABBV. Formelt var ABBV mottagende arbeidsgiver, og brannstyret i ABBV 
hadde ansvaret for å ivareta organisering og bemanning i selskapet. 

Fellesnemnda vedtok videre at sammenslåingsprosessen ble gjennomført som et prosjekt. Prosjektgruppen 
rapporterte til en styringsgruppe, som igjen rapportere til de fire involverte kommunene og ABBV IKS sitt styre. 
Styringsgruppen bestod av representanter fra de fire kommunene samt tillitsvalgte fra hvert av brannvesenene. 

Prosjektgruppen hadde åtte medlemmer fra de tre sammenslående brannvesenene, inkludert tillitsvalgte fra hvert 
av brannvesenene. Under prosjektgruppen ble det etablert åtte faggrupper for følgende fagområder: alarm og 
marked, administrasjon, beredskap, forebyggende, IKT, informasjon og kommunikasjon, kultur og identitet, og 
ROS (inkludert beredskapsanalyse). Flere av faggruppene nedsatte egne arbeidsgrupper for å håndtere spesifikke 
oppgaver. Med unntak av faggruppe IKT, var alle faggrupper og arbeidsgrupper sammensatt av representanter fra 
de tre brannvesenene. Over 60 personer fra de tre brannvesenene var representert i de forskjellige gruppene som 
ble etablert. 

Kostnadene for sammenslåingsprosessen beløp seg til totalt NOK 4,38 mill., og var i henhold til godkjent budsjett. 

I en evalueringsrapport av sammenslåingsprosessen fra oktober 2020 fremgår det at flere ansatte opplevde 
sammenslåingsprosessen som en skinnprosess, der ABBR i praksis er en videreføring av ABBV, uten påvirkning fra 
RBR eller HBV. Noen viser også til at prosessen har vært lite inkluderende, og at det i praksis var store 
begrensninger på reell påvirkning, blant annet med henvisning til en opplevelse av at avgjørelser var tatt før det 
ble åpnet for medvirkning (se seksjon 5.9). Videre kommer det frem i evalueringsrapporten at en betydelig andel 
av ansatte både i beredskapsavdelingen (heltid) og forebyggende avdeling opplever at kvaliteten på 
tjenesteleveransene har gått ned etter sammenslåingen til ABBR. Det blir blant annet vist til at beredskap i noen 
deler av ABBR sitt geografiske ansvarsområde oppleves å være svekket som følge av behov for å styrke beredskap 
i andre områder (sideforflytning etter geografisk utvidelse). 

2.2 Asker kommunes eierstyring 

Asker kommune har en eierskapsmelding. Her går det blant annet frem at det er de folkevalgte som har det 
overordnete ansvaret hele den kommunale virksomheten, inkludert for eierskap i selskaper utenfor kommunens 
ordinære organisasjon. Det presiseres videre at de folkevalgtes styringsrom overfor selskaper der kommunen er 
hel- eller deleier begrenset; de folkevalgtes innflytelse overfor virksomheter utenfor egen driftsorganisasjon 
ivaretas gjennom de formelle styringskanalene selskapslovgivningen gir. 

Roller og ansvar i eierskapsstyringen er beskrevet i eierskapsmeldingen: 

Kommunestyret er overordnet ansvarlig for eierstyring og eierskapsforvaltning, og vedtar å opprette selskaper og 
foretak.  

Eierutvalget skal sikre en operativ, helhetlig og forutsigbar folkevalgt eierstyring og eierskapsforvaltning. 
Eierutvalget behandler løpende alle saker som legges frem for eierorganene i de ulike selskapene. Eierutvalget er 
også valgkomité for styresammensetting i selskapene. Det formelle valget skjer i selskapenes eierorganer. 
Kommunestyret i Asker har valgt at formannskapet skal være kommunens eierutvalg. 

Eiersekretariatet bistår ved forberedelse av saker som skal behandles i eierutvalget. Seksjon for virksomhetsstyring 
fungerer som kommunens eiersekretariat. 

Kontrollutvalget får gjennomført eierskapskontroll av kommunens eierskapsforvaltning, enten overordnet eller i 
enkelte selskaper. Videre kan kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjoner av selskap der kommunen har 
eierskap. 

Styret er ansvarlig for selskapsstyringen, ikke eier. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av 
selskapet, og skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse, på vegne av eierne (for mer 
om styret, se kapittel 4). 

Ordfører møter som kommunens representant i selskapets eierorganer, med de føringer eierutvalget gir. For IKSer 
skal representanter i representantskapet oppnevnes blant kommunestyrets faste medlemmer. I ABBR er det 
varaordfører som er valgt som eierrepresentant, mens ordfører er vararepresentant (se avsnitt 3.5.3). 
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Kommunedirektøren har kun en rådgivende rolle overfor kommunestyret, eierutvalg, selskapenes eierorganer 
samt ordfører og andre folkevalgte når det gjelder eierskapsforvaltning. Kommunedirektøren skal stille til rådighet 
et eiersekretariat (seksjon for virksomhetsstyring), som skal ha en støttefunksjon for de folkevalgte, utarbeide 
beslutningsgrunnlag for eiersaker som behandles i folkevalgte organer. 

Det legges til grunn følgende rolle- og ansvarsfordeling: 

• Kommunestyret skal være er godt informert om selskapene og deres virksomhet. 

• Kommunestyret skal minst én gang i hver kommunestyreperiode behandle kommunens eierskapspolitikk. 

• Kommunestyret skal minst én gang i hver kommunestyreperiode avholde eierdag med selskaper kommunen har 

vesentlige eierinteresser i. I tillegg kan formannskapet og eierutvalget avholde eierdag med selskapene. 

• Kommunestyret skal minst én gang i hver kommunestyreperiode vedta plan for kontrollutvalgets gjennomføring 

av selskapskontroll. 

• Kommunen fremmer sine interesser overfor selskapene i selskapenes formelle eierorganer 

(generalforsamling/representantskap/kommunestyret). 

• Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets virksomhet. 

• Ordfører sender hvert år eierbrev til selskaper der kommunen har vesentlige eierinteresser. Kommunedirektøren 

utarbeider utkast til eierbrevet. 

• Kommunedirektøren har ansvaret for å ivareta kommunens løpende kontraktsoppfølging med selskaper som 

leverer tjenester til kommunen. 
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3 Eierstyring og -oppfølging 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er det etablert en eieroppfølging av selskapet i samsvar med etablerte normer for eieroppfølging, 
egne vedtak og rutiner?  

Herunder: 

a) I hvilken grad er det etablert en eierstrategi med mål og krav til selskapet?  

b) I hvilken grad har kommunen sikret god sammensetning av styret?  

c) I hvilken grad har kommunen fulgt opp selskapet i samsvar med egne rutiner for eierstyring og føringer som 
er gitt til selskapet?  

d) I hvilken grad har kommunen etablert rutiner for å sikre at kommunen blir tilstrekkelig informert om driften 
og utviklingen i selskapet?  

 
3.2 Kontroll- og revisjonskriterier 

Kommuneloven § 26-1 stiller krav om at kommunen minst en gang i valgperioden skal utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Denne eierskapsmeldingen skal inneholde kommunen sine 
prinsipper for eierstyring, oversikt over eierinteressene til kommunen, samt hvilke formål kommunen har med 
sine eierinteresser. 

KS har fastsatt 21 tilrådinger for god eierstyring og selskapsledelse i kommunal sektor. KS tilrår blant annet at 
kommunestyret årlig får en rapport om tilstanden (økonomi, spesielle forhold osv.) til selskapene. Slik rapportering 
bør inngå i eierskapsmeldingen, jf. kommuneloven § 26-1. Det blir pekt på at loven sine krav om utarbeidelse og 
innhold i eierskapsmeldingen er minimumskrav, og at eierskapsmeldingen både kan tas opp til vurdering oftere og 
være mer omfattende og innholdsrik enn loven stiler krav om.  

Videre viser KS til at kommunestyret «skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som 
regulerer styringen av selskapet». KS anbefaler at kommunen bør ha en eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskap 
dersom vedtektene eller selskapsavtalen bare regulerer de forhold som er påkrevd (minstekrav) etter den aktuelle 
selskapsloven, og at et slikt styringsdokument er formålstjenlig for å underbygge vedtektene eller selskapsavtalen 
og for å sikre bevisst eierstyringen og gjennomsiktighet. 

Gjennom representantskapet representerer deltakerne den øverste myndighet i selskapet (jf. IKS-loven § 7). I § 7 
står det blant annet: 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen

skal behandles i representantskapet 

 

Forvaltningen av selskapet hører til under styret, (jf. IKS-loven 13). Eierstyringen skal skje gjennom eierorganet 
(representantskapet). Avhengig av selskapet sitt formål, anbefaler KS at kommunestyret utnevner sentrale 
folkevalgte som selskapet sine eierrepresentanter i eierorganet. I tillegg anbefaler KS at man holder jevnlige 
eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog med selskapet. Slike eiermøter er ikke lovregulert, og er en 
uformell arena der det ikke skal treffes vedtak, men der eier og selskap kan ha en gjensidig informasjonsutveksling 
og forventningsavklaring, samt drøfte utvikling og rammevilkår for virksomheten. 

I sine anbefalinger presiserer KS at det er eier sitt ansvar å sørge for at styret sin kompetanse samlet sett er 
tilpasset det enkelte selskap sin virksomhet. Det er viktig å velge styremedlemmer som kan sikre styret sin 
kontrollfunksjon overfor daglig leder. Styreverv i selskap er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer 
representerer bare seg selv, ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapet sine interesser til det beste for alle 
eierne. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 
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3.3 Mål og krav til selskapet 

3.3.1 Datagrunnlag 

Asker kommune har ikke etablert en eierstrategi for sitt eierskap av ABBR. Mål og krav til selskapet går frem i 
selskapsavtalen og kommunens eierskapsmelding. 

Selskapsavtalen 

I selskapsavtalen til ABBR, § 3 andre ledd går selskapets formål og ansvarsområder frem: 

a) selskapets formål er å ivareta de deltakende kommuners plikter og oppgaver vedrørende brann- og 

ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid, herunder 

b) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden 

i tilfelle brann og andre akutte ulykker 

c) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

d) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stogg og ved transport av farlig 

gods på veg og jernbane 

e) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

f) være innsatsstyrke ved brann 

g) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og 

sårbarhetsanalyser 

h) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder 

i) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Videre går det frem at «[d]eltakerne samlet kan legge andre oppgaver til selskapet så langt dette ikke svekker 
gjennomføringen av oppgaver i andre ledd», at «[s]elskapets virksomhet skal skje i overensstemmelse med den til 
enhver tid gjeldende lovgivning (med henvisning til relevant lovverk)» samt at «[s]elskapet skal ikke drive med 
fortjeneste». 

Eierskapsmelding 

Asker kommune har en eierskapsmelding, vedtatt av kommunestyret i møte 10. november 2020, sak 93/20. 
Eierskapsmeldingen er delt inn i to deler; del 1 har tittelen «Eierskapspolitikk», og beskriver de overordnede 
prinsippene for kommunens forvaltning av sine eierskap, mens del 2 har tittelen «Eierberetning», og inneholder 
en gjennomgang av kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer og en oversikt over kommunens eierposisjoner.  

Del 1 av eierskapsmeldingen omtaler blant annet prinsipielle sider ved kommunens eierskap i selskaper, drøfter 
roller og ansvar i oppfølgingen av kommunalt eide selskaper både generelt og for ulike involverte aktører, 
knesetter 18 prinsipper for eierstyring, og lister opp en rekke forventninger og krav til selskaper der kommunen 
har eierskap. 

Blant de 18 prinsippene for eierstyring, er det flere som direkte eller indirekte stiller krav og legger føringer for 
selskaper der kommunen har eierskap. Disse inkluderer: 

Prinsipp nr. 1: «Kommunens selskaper skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 
samfunnsutvikling, herunder FNs bærekraftsmål.» 

Prinsipp nr. 11: «Styrets godtgjøring skal være på et moderat nivå, og fremstå som rimelig ut fra styrets ansvar, 
kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.» 

Prinsipp nr. 12: «Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere vervet i KS 
styrevervregister.» 

Prinsipp nr. 13: «Normene i kommunens etiske retningslinjer/reglement skal ligge til grunn for den virksomhet 
som utøves i selskaper der kommunen har store eierinteresser.» 

Prinsipp nr. 17: «Selskapene skal ha revisjonstjenester ute på anbud en gang per valgperiode.» 

Videre går det i eierskapsmeldingen kapittel 6 Klimabudsjett frem at «[s]elskaper og foretak der Asker kommune 
har en eierandel utfordres til å utarbeide klimabudsjett.» 

Kapittel 7 Øvrige forventninger inneholder flere avsnitt der det uttrykkes forventninger eller stilles krav til 
selskapene der Asker kommune har eierskap. Blant annet forventes det at selskapene: 

• etablerer en arbeidsgiverpolitikk (se også kapittel 7),  
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• jobber aktivt med å redusere egne klimagassutslipp,  

• etablerer etiske retningslinjer basert på kommunens etiske normer,  

• praktiserer meroffentlighet (med mindre de driver i konkurranse med andre) og 

• har nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking. 

Del 2 inneholder en kort gjennomgang av ulike juridiske aspekter ved IKSer, inkludert hjemmelsgrunnlag, krav til 
deltakere og etableringsprosess, og hvordan ansvar og myndighet er organisert formelt. Når det gjelder sistnevnte 
er det spesifisert at representantskapet er det øverste organet i IKSer, at hver deltaker har rett til å være 
representert her, at medlemmer til representantskapet utpekes av kommunestyret, og at valg av representanter 
i Asker kommune er delegert til formannskapet (for mer om eierrepresentant, se avsnitt 3.5.3). Videre går det 
frem krav til styresammensetting i IKSer, samt at IKSer i regelen skal ha en daglig leder, at vedkommende i regelen 
er ansatt av styret, og er ansvarlig ovenfor styret. 

I avsnittet i del 2 av eierskapsmeldingen som omhandler ABBR, går det blant annet frem deltakerkommunenes 
eierandeler, navn og kontaktinformasjon til daglig leder, stiftelsesår og organisasjonsnummer. Også selskapets 
formål er angitt i eierskapsmeldingen. Formålet slik det fremgår er likelydende med formålet definert i 
selskapsavtalen § 3 andre ledd (se over). Videre omtales selskapets virksomhet kort; det står blant annet at ABBR 
leverer tjenester i henhold til brannlovens bestemmelser i deltakerkommunene, og at selskapet i tillegg leverer 
alarmtjenester innen brann, innbrudd og trygghet til kommunene, private virksomheter og privatpersoner. I tillegg 
er selskapsledelsen (styret og daglig leder) per 10. november 2020 listet opp (for mer om styret, se kapittel 4). 

Eierskapsmeldingen til Asker kommune ble behandlet som orienteringssak 3/21 i representantskapet til ABBR i 
møte 29. april 2021, og som orienteringssak 2/21 i styret til ABBR i møte 10. februar 2021. 

Eierbrev 

Hvert år vedtar formannskapet et eierbrev som sendes alle selskapene v/ styreleder der kommunen har eierskap. 
Brevene inneholder overordnede styringssignaler fra kommunen, for eksempel knyttet til vedtak om 
eierskapsmeldingen, budsjettprosess der dette er aktuelt, og forventninger om utbytte for aktuelle selskap. I 
tillegg inneholder brevene invitasjon til kommunens eierdag for utvalgte selskaper (se avsnitt 3.5.2). 

Om behovet for eierstrategi med ytterligere mål og krav 

I intervju blir det gjennomgående vist til at kommunens mål, krav og forventninger til selskapet er tydelig 
kommunisert og forstått av både selskapet selv, eierne, og kommunens administrasjon. Det blir av flere 
understreket at lovgivningen som regulerer virksomhetsområdet til ABBR er omfattende og avklart, og at kravene 
som må fylles av ABBR oppleves som tydelige.  

Fra administrativt hold opplyses det at kommunen har en mal for utarbeidelse av eierstrategier, og en prioritert 
plan for utarbeidelse av slike. ABBR inngår ikke blant de selskapene som er prioritert når det gjelder utarbeidelse 
av eierstrategi. Det blir videre vist til at det er usikkert hvorvidt det er behov for en egen eierstrategi for ABBR, 
igjen med henvisning til at brann og redning er gjennomregulerte virksomheter, der mål og krav til virksomhetene 
i stor grad følger av lov og forskrift.  

I tillegg blir det pekt på at kommunens eierskapsmeldinger (del I og II) angir flere momenter som naturlig vil 
overlappe med en eierstrategi, som for eksempel beskrivelse av formålet med eierskapet. Det fremholdes videre 
i intervju at behovet for en eventuell eierstrategi for ABBR må vurderes i lys av dette, og at de to eierkommunene 
sammen bør ta stilling til om det foreligger forhold som ikke er tilstrekkelig dekket gjennom regelverk og 
eierskapsmeldinger, og som tilsier at det bør utarbeides en skriftlig strategi for kommunenes eierskap i ABBR. 
Bærum kommune har planlagt å utarbeide en eierstrategi for ABBR.2 

3.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at formålet med Asker kommunes eierskap i ABBR er tydelig og avklart, og går frem både i 
selskapsavtalen og i kommunens eierskapsmelding. I sistnevnte blir det også stilt en rekke krav til alle selskapene 
kommunen har eierskap i, inkludert ABBR. Eierskapsmeldingen har vært vedtatt av både representantskapet og 
styret. 

Asker kommune har ikke utarbeidet noen eierstrategi for eierskapet i ABBR. Kommunen er i prosess med å 
utarbeide eierstrategier for sine ulike eierskap, men med henvisning til at virksomheten til ABBR er strengt regulert 

 
2 Se https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/  

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/
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i lov og forskrift, er det ikke prioritert å utarbeide slik strategi for ABBR. Verken kommunen eller selskapet selv ser 
det som nødvendig at det stilles krav utover det som går frem i aktuelt regelverk.  

Selv om selskapets mål og kommunens formål med eierskapet oppleves som tydelig og avklart, og selskapets 
kjernevirksomhet er strengt regulert i lov og forskrift, mener revisjonen kommunen bør utarbeide en egen 
eierstrategi for ABBR, og at denne bør vurderes utarbeidet i fellesskap med Bærum kommune for slik å sikre felles 
føringer fra eierne, jf. KS sin anbefaling. En slik eierstrategi er et godt verktøy for å tydeliggjøre krav og 
forventninger ovenfor selskapet.  

3.4 Styresammensetting   

3.4.1 Styrevalg 

Selskapsavtalen omtaler styret og dets sammensetting (§ 7). Her går det frem at ABBR skal ha et styre med seks 
medlemmer og fire varamedlemmer (med halvparten fra hver av deltakerkommunene), at både styremedlemmer 
og varamedlemmer velges for to år (med mulighet for gjenvalg), og at det i tillegg skal være to styremedlemmer 
med personlige varamedlemmer valgt av og blant de fast ansatte i ABBR.3 Vervet som styrets leder og nestleder 
skal alternere mellom deltakerkommunene annethvert år. Det er ikke spesifisert at varamedlemmene skal være 
numeriske. 

I selskapsavtalen § 6 går det frem at det er representantskapet som velger styremedlemmer med varamedlemmer, 
samt styrets leder og nestleder.  

Selskapsavtalen inneholder ingen krav til styrets sammensetting med hensyn til egnethet, kompetanse eller kjønn, 
og heller ingen bestemmelser om hvordan styrevalget skal foregå når det gjelder nominasjonsprosess, bruk av 
valgkomité, eller begrunnelse av nominasjon eller valg av styremedlemmer.  

Eierskapsmeldingens del 1 inneholder som nevnt 18 prinsipper for eierstyring, hvorav flere omhandler 
styresammensetting: 

• Prinsipp nr. 8: «Kommunens selskaper skal ha styrer, der krav om kompetanse, kapasitet og mangfold samt 
kommunens formål med eierskapet i selskapet blir ivaretatt.» 

• Prinsipp nr. 9: «Av hensyn til mulig inhabilitet og rollekonflikter, kan ikke faste kommunestyremedlemmer 
velges til styremedlemmer eller varamedlemmer i kommunalt eide selskaper.» 

• Prinsipp nr. 10: «Av hensyn til mulig inhabilitet og rollekonflikter, kan ikke fast ansatte i kommunen velges til 
styremedlemmer eller varamedlemmer i kommunalt eide selskaper.» 

I tillegg lister eierskapsmeldingens del 1 opp en rekke forventninger til selskapene der kommunen har eierskap. 
Blant disse er særlig seksjon 7.7 Forventinger til styrets sammensetning relevant her. I tillegg til å dekke innholdet 
i de nevnte prinsippene, går det her tydelig frem at «Asker kommune skal tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon 
i de styrene for kommunen har eierposisjon». Videre er det i tabellform listet opp hvilken erfaring og kompetanse 
styret som kollegium bør ha:  

1. Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, forretningsområder, 

lovgivning/forskrifter, strategi, avtaler mv. 

2. Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om 

konkurrerende virksomheter. 

3. Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring, 

HMS, tekniske fag mv. 

4. Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 

5. Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning. 

6. Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. 

7. Kompetanse og erfaring knyttet FN’s bærekraftsmål 

 

Formannskapet i Asker fungerer som kommunens eierutvalg. Dette går frem både i reglement for delegering og 
innstilling i Asker kommune (vedtatt av kommunestyret 15. oktober, sak 14/19), reglement for formannskapet 
(vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2019, sak 03/19), og i eiermeldingen del 1, seksjon 3.3. I samme seksjon i 
eierskapsmeldingen fremgår det at: 

 
3 Disse har de samme rettigheter og plikter som de øvrige styremedlemmene, bortsett fra at de ikke kan delta i behandling av arbeidsgivers 
oppsigelse av tariffavtaler eller i lønns- og tarifforhandlinger. Videre kan de ikke delta i behandling av enkeltvedtak. 
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Rekruttering, sammensetning og utskiftning av styret er et av de viktigste virkemidlene for eierstyring. Eierutvalget bør derfor 

være valgkomite for styresammensetningen i selskapene. Det formelle valget av styremedlemmer skjer i selskapenes 

eierorganer (generalforsamling og representantskap). 

 

Som eierutvalg fungerer formannskapet i Asker kommune også som valgkomité for kommunen. Formannskapet   
innstiller på halvparten av styremedlemmene i ABBR (tre styremedlemmer og to varamedlemmer)4 til 
representantskapet i ABBR. Formannskapet innstilte på valg av styremedlemmer sist i møte 10. desember 2019 i 
sak 45/19. Innstillingen på styremedlemmer fra formannskapet i Asker ble vedtatt i representantskapet i sak 
26/19, 12. desember 2019. 

I intervju blir det opplyst at det er gruppelederne i kommunestyret i Asker kommune som innstiller på valg av 
styremedlemmer i ABBR til formannskapet, som i sin tur innstiller til representantskapet. Gruppeledernes rolle i 
dette arbeidet er ikke formalisert. Verken i sakspapapirene i den aktuelle saken i formannskapet eller i 
representantskapet fremgår det noe begrunnelse for nominering eller valget av styremedlemmene. 

Varaordføreren forteller er det i arbeidet med innstilling til styreverv vektlegges at styrene skal være sammensatt 
av personer med riktig og god kompetanse. Hun forteller videre at kommunen arbeider bevisst med å unngå at 
styreverv blir fordelt ut fra politiske hensyn. I forbindelse med innstilling av personer til styrer, gjennomfører 
ordfører og varaordfører undersøkelser og intervjuer for å kartlegge kandidater som kan være egnet, med det 
formål å sikre velfungerende styrer. Varaordfører forteller at arbeidet er per i dag i liten grad systematisert og 
strukturert. Hun viser videre til at partigruppene i kommunestyret i denne forbindelse også blir oppfordret til å 
komme med forslag til gode styrekandidater. De innspillene som kommer blir samlet i en felles oversikt, som man 
ser til i forbindelse med utarbeidelse av forslag til valg til styrer. 

Når det gjelder formannskapets rolle som valgkomité, forteller varaordføreren at det fremover vil bli vurdert 
hvorvidt kommunen bør opprette en egen valgkomité, noe som vil gjøre det litt enklere å diskutere potensielle 
styrekandidater med hensyn til kompetanse, egnethet osv. i lukkede møter. 

Styreleder forteller i intervju at han over tid har vært tydelig på at kompetanse til å drive godt styrearbeid er det 
viktigste hensynet når det gjelder valg av kandidater til styrer i selskaper Asker kommune eier. Dette inkluderer 
styret i ABBR. Han forteller videre at valg til styrer i selskaper kommunen eier historisk har hatt en tydelig politisk 
dimensjon, men at man har kommet et godt stykke på vei med å profesjonalisere styrene i selskapene kommunen 
eier. 

Også brannsjefen forteller at eierne har blitt gradvis mer opptatt av viktigheten av styrekompetanse. Der 
styremedlemmene og styrene tidligere i praksis var politisk utnevnt, er det nå slik at styreleder selv er med på å 
påvirke hvem som skal inn i styret. Eierne har bevisst søkt etter styremedlemmer som er riktige for selskapet. I 
sum har styret blitt langt mer profesjonelt de senere årene. 

Kommunen opplyser i forbindelse med verifiseringen å ha startet en prosess som skal føre frem til en 
rekrutteringsløsning for styrekandidater til selskapene. Seksjon for virksomhetsstyring arbeider sammen med HR 
med å få en digital løsning for dette på plass. Deretter vil det utarbeides rutiner og retningslinjer for valg av 
styrerepresentanter. Dette arbeidet vil lede til en sak til formannskapet samt et seminar for formannskapet 
omkring styrekandidater og fremtidige valg til respektive styrer.  

3.4.2 Styresammensetting 

Når det gjelder styret i ABBR sin sammensetting, blir det gjennomgående vist til at denne er god og egnet.  

Styreleder forteller at styret i ABBR per i dag er sammensatt av personer med relevant kompetanse innen ulike 
områder, herunder juridisk, administrativ og økonomisk kompetanse, samt kompetanse og erfaring fra HR og 
partssamarbeid i arbeidslivet. Han opplever at styret i liten grad består av personer som er valgt av politisk hensyn, 
og viser videre til at styret i all hovedsak fungerer godt med hensyn til de kompetansebehov som er nødvendig for 
å styre ABBR gitt selskapets virksomhet. Styreleder peker imidlertid på at det kunne vært relevant med noe mer 
brannfaglig kompetanse i styret, slik at man kunne hatt anledning til å diskutere fagtema mer inngående med 
ledelsen i selskapet; dette med henvisning til virksomhetsområdets strenge reguleringer og de påfølgende 
begrensinger i styrets mulighet til å instruere i brannspesifikke spørsmål. 

Brannsjefen mener på sin side at styret har god kompetanse og erfaring, og er godt egnet. Hun peker blant annet 
på at styreleder har sittet i representantskapet til ABBR i mange år, og at han har både relevant erfaring og 

 
4 Bærum kommune innstiller den andre halvparten av styret. 
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kompetanse. Styret for øvrig vurderer brannsjefen at har god og komplementær kompetanse. Generelt er hun 
fornøyd med styret og den allsidige kompetansen det innehar, og hun viser særlig til at styret er involvert og 
engasjert i en pågående og utfordrende sak i ABBR. 

Brannsjefen forteller videre at styret har tydelige forventninger til selskapet.  

Også kommunens eierrepresentant (varaordføreren) vurderer kompetansen til styret i ABBR som godt. Hun viser 
blant annet til at hun har god dialog med styreleder, og forteller videre at styret har håndtert det pågående 
utfordringskomplekset i ABBR på en god måte. 

Styrets sammensetting og arbeid omtales nærmere i kapittel 4. 

3.4.3 Vurdering 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, fremstår styret i ABBR i det alt vesentlige som erfarent, 
kompetent og egnet.  

Undersøkelsen viser videre at Asker kommune har etablert prosedyrer, retningslinjer og krav for utpeking og valg 
av styremedlemmer i selskapene kommunen har eierskap i, inkludert krav til kompetanse og egnethet. Revisjonen 
har ikke holdepunkter for å mene at ordningen med at formannskapet som kommunens eierutvalg innstiller på 
styremedlemmer til representantskapet ikke er hensiktsmessig.  

Revisjonen merker seg at innstillingen på styrevalg går direkte fra formannskapet til representantskapet i ABBR. 
Dette er ikke i samsvar med KS sin anbefaling om styrevalg, som sier at eierorgan i kommunalt eide selskap bør 
oppnevne valgkomité, at det bør nedfelles i selskapsavtalen at slik valgkomité skal brukes i forbindelse med 
styrevalg, og at bør utarbeides retningslinjer for valgkomitéens arbeid. Revisjonen anbefaler at Asker kommune 
følger opp disse anbefalingene fra KS. En slik valgnemnd vil i større grad kunne vurdere sammensetningen på tvers 
av innstillingen fra eierne for å sikre tilstrekkelig komplementær kompetanse og erfaring. 

Videre stiller revisjonen spørsmål ved gruppeledernes uformelle rolle i dette arbeidet; selv om det blir rapportert 
om redusert politisering i nomineringen av styremedlemmer i Asker kommune, kan gruppeledernes rolle i dette 
arbeidet være egnet til å så tvil om bakgrunnen for nomineringen av styremedlemmer. Videre vil revisjonen 
understreke at styreverv er personlige verv, og at man som styremedlem verken representerer et politisk parti, 
kommunen eller andre interesser. Styremedlemmer skal ivareta selskapets interesser og eierne kollektivt på best 
mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer. Det er derfor av avgjørende betydning at det er 
kompetanse og egnethet som vektlegges ved nominering og valg av styremedlemmer. Revisjonen mener derfor 
at Asker kommune i lys av dette bør vurdere gruppeledernes rolle i arbeidet med å innstille på valg av 
styremedlemmer. 

Videre viser undersøkelsen at det ikke er formaliserte retningslinjer for formannskapets arbeid som kommunens 
valgnemnd, og at begrunnelsen for nominasjoner til styreverv ikke begrunnes skriftlig. Revisjonen anbefaler at 
Asker kommune utarbeider retningslinjer for valgnemndas arbeid. Slike retningslinjer kan bidra til å formalisere 
dette arbeidet, og kan for eksempel tydeliggjøre kompetanse- og egnethetskravene i nomineringen av 
styremedlemmer, samt omtale spørsmål som habilitet og rolleforståelse. Videre mener revisjonen det er en fordel 
at nominasjoner til styreverv begrunnes skriftlig, da dette bidrar til både økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, 
og er slik et viktig tillitsbyggende tiltak. Revisjonen er oppmerksom på at Asker kommune er i prosess med å få på 
plass en rekrutteringsløsning for styrekandidater, og at kommunen i den forbindelse også planlegger å utarbeide 
rutiner og retningslinjer for valg av styrerepresentanter. Dette arbeidet kan med fordel sees i sammenheng med 
revisjonens anbefalinger knyttet til kommunens arbeid med styrevalg. 

3.5 Rutiner for eierstyring og -oppfølging  

3.5.1 Rutiner og praksis 

Asker kommune har i sin eierskapsmelding definert roller og ansvar og etablert rutiner for sentrale prosesser for 
eierstyring og -oppføling av sine eierskap.  

Som nevnt fungerer formannskapet som politisk eierutvalg, jf. eierskapsmeldingen del 1 seksjon 3.3. Dette etter 
vedtak i kommunestyret. Eierutvalget skal «bidra til operativ, helhetlig og forutsigbar folkevalgt eierstyring og 
eierskapsforvaltning av selskaper/foretak.» Videre går det frem at eierutvalget skal behandle løpende alle saker 
som legges fram for eierorganene i de ulike selskapene, fortrinnsvis i forkant. Dette bidrar til at eierutvalgets 
medlemmer får god innsikt i ulike sider ved selskapenes virksomhet, og mulighet til å påvirke kommunens 
eierrepresentant i eierorganene for de ulike selskapene. Det presiseres i eierskapsmeldingen at eierutvalget ikke 
har myndighet til å instruere ledelsen i selskapene direkte. 
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I intervju bekreftes det at saker som skal behandles i representantskapet i ABBR først behandles i formannskapet, 
og at kommunen som eier slik holdes direkte informert om selskapets drift og utvikling.  

Det er seksjon for virksomhetsstyring i Asker kommune som saksforbereder disse sakene til formannskapet. 
Seksjon for virksomhetsstyring fungerer som kommunens eiersekretariat (eierskapsmeldingen del 1 seksjon 3.4).  

Kommunen har etablert en e-postkonto for den administrative rollen som eiersekretariat, som selskapene 
benytter når de sender over informasjon om styremøter og representantskapsmøter. På bakgrunn av informasjon 
om representantskapsmøter, utarbeider seksjon for virksomhetsstyring saksdokumenter til formannskapet, med 
oversikt over og omtale av de saker som skal behandles i representantskapsmøtet. 

I intervju understrekes det at det i den administrative rollen med å utarbeide saksfremlegg til formannskapet, er 
viktig at administrasjonen legger frem saker uten å legge føringer på/vinkle saksfremlegget i en gitt retning. Det 
er viktig at sakene som legges frem for politisk behandling er nyanserte og nøytrale i sin fremstilling. 

Når det gjelder ABBR, opplever leder og rådgiver i seksjon for virksomhetsstyring at denne systematikken har 
fungert godt. Kommunen har så langt mottatt den informasjonen den har behov for i forkant av 
representantskapsmøter, slik at seksjon for virksomhetsstyring kan forberede sak til møte i formannskapet som 
avholdes før møtet i representantskapet. Rutinene for oversendelse av informasjon i forkant av 
representantskapsmøter har for ABBR sin del blitt praktisert som forutsatt. 

Under saksbehandlingen i formannskapet er det vanlig at varaordfører innleder og orienterer om de aktuelle 
sakene, før formannskapet kommer med signaler/føringer og vedtak om hvordan varaordfører skal agere i 
kommende representantskapsmøter. Eierrepresentanten forteller at formannskapet frem til nå har gitt begrenset 
med føringer og signaler, og den innledning representantskapsmedlem selv har gitt i møtet har i stor grad vært 
førende for formannskapets vedtak i aktuelle saker. Unntak fra dette er nylig saker i ABBR som gjelder arbeidsmiljø, 
der formannskapet har vært tett på og kommet med flere innspill og vurderinger i vedtak som varaordfører har 
tatt videre i representantskapet. 

Eierrepresentanten har inntrykk av at det begrensede omfanget av innspill i saker til dels skyldes at man i Asker 
og Bærum over tid har hatt et velfungerende brannvesen som både innbyggere og politikere har vært svært 
fornøyde med. Det har derfor ikke vært behov for at kommunen som eier i særlig grad har måttet gi 
styringssignaler eller ellers involvere seg i detaljene i driften av ABBR. 

3.5.2 Eiermøter og eierdag 

Det gjennomføres ikke eiermøter mellom ABBR og Asker kommune. Avvikling av eiermøter er omtalt i 
eierskapsmeldingen (seksjon 7.16), der det blant annet står at slike eiermøter er dialogmøter mellom 
representanter (både politisk og administrativt) fra kommunen som eier, samt styret og daglig leder for selskapet, 
og at slike eiermøter kommer i tillegg til møter i representantskapet. 

I eierskapsmeldingen går det videre frem at Asker kommune ønsker at det jevnlig gjennomføres slike eiermøter, 
da det vil bidra til god eierstyring og kommunikasjon med det enkelte selskap. Det vises til at det noen ganger er 
behov for å diskutere strategier uten at det treffes formelle beslutninger, og at dette bør kunne gjøres uten å 
måtte innkalle til møte i generalforsamlingen eller representantskapet etter de formelle reglene i loven. 

I intervju med administrasjonen i kommunen pekes det på at det er ønskelig med slike eiermøter, men at det må 
være behovsprøvd; det er ikke hensiktsmessig å gjennomføre slike møter uten at det faktisk er behov for det. 

Asker kommune avholder rutinemessig en eierdag, der utvalgte selskaper kommunen har eierskap i blir invitert 
for å orientere kommunestyret om drift og utvikling. Formålet med eierdagene er at de folkevalgte skal få bedre 
innsikt i og kunnskap om de selskapene kommunen eier, og generelt også bli mer bevisste rundt kommunens rolle 
som eier. Varaordfører peker på at eierdagene har bidratt til god kunnskap blant de folkevalgte om de selskapene 
som har deltatt. ABBR deltok på eierdagen i 2020 (14. september). 

3.5.3 Representantskapet 

Sammensetting og ansvar 

Representantskapet er ABBR sin øverste myndighet. I selskapsavtalens § 5 går det frem at representantskapet skal 
bestå av to medlemmer med personlige varamedlemmer. Det er kommunestyrene i hver deltakerkommune som 
velger hvert sitt medlem og varamedlem til representantskapet. Medlemmene velges for fire år av gangen. 

Representantskapet velger selv sin leder, og ledervervet skal alternere mellom deltakerne annethvert år. 
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Representantskapet er beslutningsdyktig når begge deltakerne er representert. Representantskapsmedlemmene 
har én stemme hver. Vedtak gjøres med vanlig flertall av stemmer som er avgitt, og ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 

§ 6 i selskapsavtalen omhandler representantskapets virksomhet. Her går det blant annet frem at 
representantskapet skal gjøre vedtak i de saker selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger frem. Videre 
er det listet opp en rekke oppgaver for representantskapet, herunder: 

• velge styremedlemmer med varamedlemmer 

• velge styrets leder og nestleder 

• vedta selskapets mål og strategier 

• behandle regnskap, budsjett og økonomiplan 

• vedta og avhende større kapitalgjenstander 

• vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller deltakerne 

• vedta selskapets pensjonsordning 

• fremme forslag til endringer i dimensjonering av brannvesenet, herunder øke med vaktlag mv. 

• velge revisor 

• fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer 

 

Eierrepresentant 

Det er varaordføreren som er eierrepresentant og medlem i representantskapet til ABBR for Asker kommune. 
Varaordføreren ble valgt som medlem i representantskapet av kommunestyret i Asker kommune i møte 12. 
november 2019, sak 23/19. Ordføreren i Asker kommune ble samtidig valgt som varamedlem i representant-
skapet. 

Varaordfører opplyser at det er en formalisert praksis i Asker kommune at ordfører fungerer som kommunens 
representant i eierorganer. I gamle Asker har det vært praksis at varaordfører representerer kommunen som eier 
i forløperen til ABBR,5 noe som har blitt videreført også i den nye kommunen. Dette blir opplyst å være en sedvane 
i kommunen. 

Representantskapsmøter 

§ 6 i selskapsavtalen omhandler også representantskapets møter. Her går det frem at representantskapets leder 
innkaller til møter når det er nødvendig for behandling av saker som etter lov eller selskapsavtale skal behandles 
av representantskapet. Representantskapets leder er varaordfører i Bærum kommune. 

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor eller representantskapets medlemmer 
krever det. 

Innkalling til møte skal normalt skje med minst fire ukers varsel, og skal inneholde saksliste. Offentleglova sine 
bestemmelser om møteoffentlighet gjelder for representantskapets møter. Det skal videre føres protokoll fra 
møtene, og denne skal signeres av begge tilstedeværende representantskapsmedlemmer. 

Tabell 1 viser representantskapsmøter i ABBR fra etableringen av selskapet i 2020 og frem til revisjonstidspunktet. 
I tabellen går det frem om innkalling og protokoll foreligger og er offentlig tilgjengelig, hvem som var tilstede i 
representantskapsmøtet, eventuelle frafall av representantskapsmedlemmer, samt liste over saker som ble 
realitetsbehandlet i det enkelte møtet.  

 
5 Dette gjaldt også Asker og Bærum vannverk. 
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Tabell 1: Oversikt over representantskapsmøter i 2020 og 2021 

Møtedato Innkalling/ 
protokoll 

Tilstede Frafall Saksliste 

30.04.2020 Ja/ja Siw Wikan (leder representantskapet, 
varaordfører Bærum kommune) 
Monica Bratlie (nestleder 
representantskapet, varaordfører 
Asker kommune) 
Ragnar Sand Fuglum (direktør 
samfunnstjenester, Asker kommune)  
Svein Finnanger (kommunedirektør 
Bærum kommune) 
Per Anders Owren (styreleder ABBR) 
Erik Tørrisen (nestleder i styret, ABBR) 
Anne Hjort (brannsjef ABBR) 
Berit Ramstad (administrasjonsleder, 
ABBR) 

- 1/20 - Protokoll Representantskapet 12.12.2019 
2/20 - Styrets årsberetning med regnskap 2019 
3/20 - Disponering av mindreforbruk 
4/20 - Rapportering - oppfølging av 
feieleverandører 
5/20 - Avtale om overdragelse av biler m.m fra 
Asker (Røyken og Hurum) 
6/20 - Delegasjon av brannfaglig myndighet - til 
Representantskapet 30.04.2020 

18.06.2020 Ja/ja Siw Wikan,  
Monica Bratlie,  
Ragnar Sand Fuglum,  
Svein Finnanger, 
Per Anders Owren, 
Erik Tørrisen, 
Anne Hjort, 
Berit Ramstad 

- 7/20 - Godkjenning av protokoll fra 
Representantskapsmøte 30.04.2020 
8/20 - Organisering av tilsyn med boliger 
9/20 - Regulert budsjett 2020 
10/20 - Budsjett 2021 
11/20 - Foreløpig langtidsbudsjett 2021 - 2024 

27.10.2020 
Ekstra-
ordinært 
møte 

Ja/ja Siw Wikan,  
Monica Bratlie,  
Svein Finnanger, 
Per Anders Owren, 
Anne Hjort, 
Sverre Junker (avdelingssjef beredskap, 
ABBR), 
Berit Ramstad, 
Christian Hiort (ansattrepresentant i 
styret i ABBR) 

- 12/20 - Godkjenning av protokoll fra 
Representantskapsmøte 18.06.2020 
13/20 - Overføring av pensjonsordning fra KLP til 
Bærum kommunale pensjonskasse 
14/20 - Behov for omfattende vedlikehold av 
reserve lift til ekstra ordinært møte i 
Representantskapet 27.10.2020 

17.12.2020 Ja/ja Siw Wikan,  
Monica Bratlie,  
Ragnar Sand Fuglum,  
Svein Finnanger, 
Per Anders Owren, 
Erik Tørrisen, 
Anne Hjort, 
Berit Ramstad 

- 15/20 - Godkjenning protokoll 
Representantskapsmøte ekstra ordinært møte 
27.10.2020 
16/20 - Regulert budsjett 2021 
17/20 - Økonomiplan 2021 - 2024 med 
handlingsplan 2021 
18/20 - Møteplan Representantskapet 2021 

29.04.2021 Ja/ja Siw Wikan,  
Monica Bratlie,  
Ragnar Sand Fuglum,  
Per Anders Owren, 
Anne Hjort, 
Berit Ramstad 

Svein 
Finnanger 

1/21 - Godkjenning av protokoll fra 
Representantskapsmøte 17.12.2020 
2/21 - Styrets årsberetning med regnskap 2020 
3/21 - Disponering av mindreforbruk 
4/21 - Foreløpig budsjett 2022 

17.06.2021 Ja/ja Siw Wikan,  
Monica Bratlie,  
Ragnar Sand Fuglum,  
Svein Finnanger, 
Per Anders Owren, 
Erik Tørrisen, 
Anne Hjort, 
Berit Ramstad 

- 5/21 - Godkjenning av protokoll fra 
Representantskapsmøte 29.04.2021 
6/21 - Justert regulert budsjett 2021 
7/21 - Budsjett 2022 
8/21 - Foreløpig langtidsbudsjett 2022 - 2025 
9/21 - Oppnevning av egen klagenemd for ABBR IKS 
10/21 - Oppnevning av ny vararepresentant til 
styret for Asker og Bærum 

16.12.2021 Planlagt 
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Som tabellen viser har det vært avholdt jevnlige representantskapsmøter i ABBR, og representantskapet har 
behandlet saker som vedkommer organet. Videre går det frem at det har vært en høy grad av kontinuitet i hvem 
som deltar i representantskapsmøtene. 

3.5.4 Opplæring 

I Asker kommunes eierskapsmelding del 1, går det innledningsvis frem at eierstyring skal inngå som del av 
folkevalgtopplæringen ved starten av hver valgperiode. I tillegg står det under seksjon 3.2 Kommunestyrets ansvar 
og rolle at «Asker kommunes folkevalgte gis tilstrekkelig opplæring i styringsmidlene de har til rådighet overfor 
ulike virksomheter.» 

I etterkant av valget i 2019, ble det gjennomført kurs i eierskapsforvaltning i regi av KS Konsulent AS. 
Kursmateriellet var omfattende og omhandlet både ulike former for eierskap, rollen til politikere, rollen til 
administrasjonen, ulike eierorgan, og styrearbeid. Kurset varte i tre timer. 

I intervju med administrasjonen i Asker kommune blir det vist til at kurset har vært et viktig tiltak for å sikre god 
rolleforståelse både for politikere og personer som representerer Asker kommune i styrer, samt når det gjelder å 
legge til rette for god samhandling mellom politikerne og styrerepresentantene. 

3.5.5 Vurdering 

Asker kommune har definert roller og ansvar og etablert rutiner for sentrale prosesser for eierstyring 
og -oppfølging, både administrativt og politisk. Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, virker rolle- og 
ansvarsfordelingen på dette området å være hensiktsmessig organisert, og praktisert som forutsatt. Også rutinene 
for sentrale prosesser for eierstyring og -oppfølging fremstår som hensiktsmessige, og praktiseres som forutsatt.  

Undersøkelsen viser likevel at det ikke gjennomføres eiermøter mellom ABBR og Asker kommune. Dette er ikke i 
samsvar med kommunens egne ønsker slik disse er uttrykt i eierskapsmeldingen, og heller ikke i samsvar med KS 
sine anbefalinger. Revisjonen merker seg argumentet fra kommunen at gjennomføring av eiermøter bør være 
behovsprøvd, og er videre oppmerksom på at Asker kommune avholder årlige eierdager som ivaretar noe av den 
samme funksjonen som slike eiermøter. Revisjonen vil likevel anbefale kommunen å gjennomføre jevnlige 
eiermøter med ABBR, da dette er et forum egnet for å sikre en løpende dialog mellom selskapet og kommunen, 
noe som kan bidra til å god kunnskap om og dialog med selskapet. Slike eiermøter bør gjøres i fellesskap med 
selskapets andre eier. 

Videre kommer det frem i undersøkelsen at kommunens varaordfører er valgt av kommunestyret som 
eierrepresentant til ABBR. At kommunestyret har valgt eierrepresentant er i samsvar med kravene i IKS-loven § 6, 
mens valget av varaordføreren som eierrepresentant er i samsvar med KS sin anbefaling nr. 7, om at sentrale 
folkevalgte blir utpekt som kommunen sin representant i eierorgan. Undersøkelsen viser ellers at det blir avviklet 
representantskapsmøter i samsvar med regelverket og selskapsavtalen.  

3.6 Rutiner for informasjon og dialog  

3.6.1 Representantskap og formannskap 

Formelt er det via representantskapet at Asker kommune mottar informasjon om ABBR sin drift og utvikling. 
Gjennom representantskapsmøtene får kommunenes eierrepresentanter også innsikt i de saker og den 
rapportering som styret i ABBR melder inn til representantskapsmøtene. 

Asker kommune sin eierrepresentant opplever at representantskapet mottar tilstrekkelig med informasjon fra 
styret og selskapet, og at det er etablert hensiktsmessige mekanismer og verktøy for dialog og informasjonsflyt. 
Hun viser til at dette medfører at representantskap som eierorgan i all hovedsak mottar den informasjon det har 
behov for med hensyn til å kunne ta stilling til viktige spørsmål vedrørende eierskapet i ABBR. 

Som nevnt i avsnitt 3.5.1, er formannskapet Asker kommunes eierutvalg, og seksjon for virksomhetsstyring er 
eiersekretariat. Eiersekretariatet forbereder sakene som skal behandles i formannskapet før de skal opp i 
representantskapet. I intervju blir det vist til at praksis og systematikk for dette praktiseres som forutsatt av ABBR, 
og fungerer godt; kommunen har så langt mottatt den informasjonen den har behov for i forkant av 
representantskapsmøter, slik at seksjon for virksomhetsstyring kan forberede sak til møte i formannskapet som 
avholdes før møtet i representantskapet. 

3.6.2 Eierdag 

Som nevnt i avsnitt 3.5.2, gjennomføres det ikke eiermøter mellom Asker kommune og ABBR, men det 
gjennomføres årlige eierdager, der utvalgte selskaper som kommunen har eierskap i informerer om sin virksomhet 
og sitt arbeid. Varaordfører peker på at dette også bidrar til god kunnskap om de selskaper kommunen har 
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eierandeler i. ABBR deltok på eierdagen i 2020 (14. september), og informerte kommunestyret der om sin 
virksomhet og drift. 

3.6.3 Administrativ dialog 

Asker kommune og ABBR har også rutinemessig og jevnlig dialog på administrativt nivå. Det er i hovedsak direktør 
for samfunnstjenester i Asker kommune som har denne dialogen opp mot administrativ ledelse i ABBR. Dialogen 
er særlig knyttet til budsjett og økonomi.  

Direktør for samfunnstjenester forteller i intervju at det er etablert tydelige administrative økonomiprosesser og 
fast praksis for dialog rundt budsjettprosessen. Direktøren har faste møter med brannsjefen og representanter fra 
Bærum kommune om budsjett, der de to kommunene kommer med sine økonomiske forventninger til selskapet 
i forkant av at budsjett fastsettes. Jf. den økonomiske situasjonen og utviklingen i kommunene, har det i de siste 
budsjettmøtene blitt stilt tydelig krav også til ABBR om effektivisering og budsjettkutt.  

Budsjettene for ABBR blir utarbeidet før kommunen utarbeider sine budsjetter, slik at budsjettinnspill vedrørende 
brann og redning skal bli korrekt.  

Videre deltar direktøren som fast observatør i representantskapsmøter i ABBR, etter ønske fra representantskapet 
selv. Direktøren opplever at dette bidrar til god dialog og godt samarbeid med selskapet.  

Han er også involvert i forberedelse av formannskapets behandling av sakene spapirer til representantskapet, som 
utarbeides av seksjon for virksomhetsstyring i kommunen, og kommer med innspill på vegne av kommunen som 
tjenestemottaker og som budsjettansvarlig for brann, redning og feiing. 

Direktøren involveres også i forhold som angår ABBR på ad-hoc/sak-til-sak-basis, samt i prosjekter som berører 
andre kommunale tjenester, som for eksempel Trygg hjemme-prosjektet (brannsikkerhetsprosjekt for eldre 
innbyggere i kommunen). Generelt vurderer direktøren at samarbeid og dialog mellom kommunen som 
tjenestemottaker og ABBR fungerer godt, og at det er etablert gode rutiner når det gjelder samarbeid mellom for 
eksempel VA og ABBR med tanke på vannforsyning, håndtering av gebyr for feiing (abonnement og forbruk) osv. 

3.6.4 Styret 

Styreleder forteller i intervju at det er jevnlig dialog mellom styret og eierkommunene. Blant annet peker han på 
at eierdialogen knyttet til budsjettprosessen er en tydelig organisert. Styret i ABBR kan ikke vedta et budsjett som 
underkjennes av kommunestyret. 

Mye av dialogen med eierkommunene ellers foregår mer uformelt gjennom styreleder, som opplyser å ha et 
veletablert kontaktnettverk og omfattende erfaring med det aktuelle selskapet, samt lang fartstid som folkevalgt 
i Asker kommune. Han mener at mer formaliserte strukturer og tilbakemeldinger/rapportering til styret om 
relevant informasjon som fremkommer i dialogen, kunne vært hensiktsmessig, og at styrets arbeid mer generelt 
med fordel kunne vært bedre skriftliggjort og dokumentert. 

3.6.5 Vurdering 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, har ikke revisjonen holdepunkter for å mene at det ikke er 
tilstrekkelig med dialog og informasjonsutveksling mellom kommunen som eier av selskapet og selskapet. Det er 
etablert både formelle og uformelle rapporteringslinjer og kontaktpunkter mellom de involverte aktørene, som 
samlet virker å gi kommunen tilstrekkelig informasjon om driften og utviklingen i ABBR. 

Revisjonen merker seg imidlertid at mye av dialogen opplyses å være av uformell art, og å gå igjennom styreleder. 
Styreleder mener selv det kunne vært hensiktsmessig med mer formaliserte strukturer for styrets arbeid, også 
knyttet til informasjonsutveksling mellom selskapet og kommunen. Revisjonen mener jevnlige eiermøter kan være 
en egnet måte i imøtekomme behovet for mer formalisert informasjonsutveksling mellom selskapet og 
kommunen. Dette er forbedringspunkt kommunen bør følge opp gjennom representantskapet.  
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4 Styret sin oppfølging av selskapet 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Er styrets oppfølging av selskapet tilfredsstillende?  

Under dette: 

• I hvilken grad har styret etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av selskapet?  

• I hvilken grad har styret hatt en tilfredsstillende oppfølging av selskapet?  

4.2 Kontroll- og revisjonskriterier 

IKS-lovens §§ 10-13 omhandler styret. I § 10 stilles det blant annet krav til antall styremedlemmer (minst tre eller 
fem), og det fremgår at aksjelovens § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder for IKSer. 

§ 11 omhandler reglene for innkalling til styremøte, og § 12 regulerer saksbehandlingen i styret. 

Styrets myndighet fremgår av § 13: 

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 føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

KS har anbefalinger knyttet til styret sitt arbeid. KS anbefaler blant annet at styret: 

• Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og 
oppgavefordeling 

• Gjennomfører en egenevaluering hvert år 

• Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal bli gitt opplæring om ansvar, 
oppgaver og rollefordeling  

• Gjennomfører egne styreseminar om roller, ansvar og oppgaver 

• Fastsetter en årlig plan for arbeidet   

• Gir en samlet fremstilling for selskapet sin styring og ledelse i en årsrapport 

I tillegg viser KS til at eier bør sikre at selskapsstyret har utarbeidet og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for 
virksomheten. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Styrearbeid  

4.3.1 Om styret 

Styret i ABBR var på revisjonstidspunktet sammensatt som vist i tabellen under: 

Tabell 2: Styrets sammensetting 

Navn Verv Kommentar KS styrevervregister 

Per Anders Owren Styrets leder Innstilt fra Asker kommune Ja 

Erik Måseidvåg Tørrissen Styrets nestleder Innstilt fra Bærum kommune Ja 

Marianne Isabel Rieber-Mohn Styremedlem  Innstilt fra Bærum kommune Ja 

Hanne Becker Cappelen Styremedlem Innstilt fra Bærum kommune Ja 

Jelrik Nylund-Van Berkel Styremedlem Innstilt fra Asker kommune Ja 

Bente Gro Herlofsen Slaatten Styremedlem Innstilt fra Asker kommune Ja 
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Frode Halgunset Varamedlem  Innstilt fra Asker kommune Ja 

Guri Størvold Varamedlem Innstilt fra Asker kommune Ja 

Jon Halvor Stridsklev Varamedlem Innstilt fra Bærum kommune Ja 

Ole Andreas Lilloe-Olsen Varamedlem Innstilt fra Bærum kommune Ikke for vervet i ABBR IKS 

Vegard Boberg Styremedlem Valgt av og blant de ansatte Ja 

Christian Hiorth Styremedlem Valgt av og blant de ansatte Ja 

Pål Kristian Klethagen Varamedlem Valgt av og blant de ansatte Ja 

Ivar Eriksen Varamedlem Valgt av og blant de ansatte Ja 

 

I eierskapsmeldingen seksjon 7.10 Styrevervregisteret står det at «Alle som påtar seg styreverv for kommunale 
selskaper skal registrere vervene på www.styrevervregisteret.no.» Styret vedtok videre i møte 13. mai 2020, sak 
10/20 at styrets medlemmer (både faste medlemmer og varamedlemmer) skal registrere seg i KS sitt 
styrevervregister. Som det går frem av tabell 2, er alle styremedlemmene registrert i KS sitt styrevervregister. Ett 
av dem er ikke registrert for vervet som styremedlem i ABBR.  

I eierskapsmeldingen seksjon 7.7 Forventinger til styrets sammensetning går det blant annet frem at «Asker 
kommune skal tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon i de styrene for kommunen har eierposisjon». Styret i 
ABBR har tre faste medlemmer av hvert kjønn. Blant varamedlemmene er det én kvinne og fem menn. 

4.3.2 Styreinstruks 

Styret i ABBR har en styreinstruks, vedtatt 13. mai 2020. Styreinstruksen er delt inn i syv seksjoner: 

I første seksjon går det frem at styreinstruksen er en selvpålagt veiledning for hvordan styret skal arbeide, og at 
instruksen skal fravikes dersom den kommer i motstrid med selskapsavtalen, vedtak i representantskapet, eller 
ufravikelige lovbestemmelser, og at den kan fravikes dersom styret vedtar dette i enkeltsaker.  

Andre seksjon definerer styrets ansvar og oppgaver. Her vises det til at styret skal følge den til enhver tid gjeldende 
lovgivning, selskapsavtalen, fullmakter, vedtak i styret og instrukser gitt fra representantskapet, samt selve 
styreinstruksen. Videre listes det i seksjon opp oppgaver og ansvarsområder som ligger til styret, inkludert (men 
ikke avgrenset til) å føre tilsyn med daglig leders ledelse, fremme forslag til budsjett og økonomiplan, avgi 
innstillinger til representantskapet, og avlegge årsberetning og årsregnskap til selskapets revisor. 

Tredje seksjon omtaler styrets saksbehandling og arbeidsform. Her går det blant annet frem at styret skal vedta 
halvårlige møteplaner, og at det skal avholdes minst to møter per halvår og ellers etter behov. Videre stilles det i 
seksjonen opp regler for inhabilitet, hvordan saker skal behandles i styret (forelegges skriftlig eller behandles på 
annen betryggende måte), hvordan møteledelse skal organiseres, at daglig leder har ansvar for saksforberedelse 
og innstilling til vedtak, regler for møteinnkalling og utsending av sakspapir (minimum én uke før møtet), og krav 
om at det skal føres protokoll over styrebehandlingen. 

Fjerde seksjon definerer styrets fullmakter; her går det frem at styret representerer selskapet utad og tegner dets 
firma, og videre at daglig leder er delegert tilsvarende fullmakt samt anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte 
budsjetter. 

Femte seksjon omhandler styrets erstatningsansvar. Her går det frem at det er tegnet styreansvarsforsikring på 
inntil NOK 15 000 000. 

Sjette seksjon går nærmere inn på daglig leders oppgaver og plikter overfor styret. Dette inkluderer (men er ikke 
begrenset til) å følge de retningslinjer og pålegg styret gir, sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover 
og forskrifter, og rapportere til styret minst tertialvis om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 

Syvende seksjon definerer regler for rullering av styreinstruksen (annethvert år i første styremøte etter at 
representantskapet har foretatt styrevalg). 

Styrelederen opplever at styreinstruksen til viss grad skildrer hvordan ulike prosesser og oppgaver styret og 
styreleder har ansvar for skal håndteres. Styreleder peker imidlertid på at man nok kunne 
skriftliggjort/dokumentert bedre flere av de prosessene som gjelder styrets arbeid, herunder for eksempel 
organisering av dialog mellom styret og eierkommunene, for eksempel i forbindelse med planlegging av nye 
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brannstasjoner, vedlikehold av brannstasjoner, temaer innen plan og bygg og samarbeid med hjemmetjenesten 
(se seksjon 3.6 for mer om informasjon og dialog mellom selskap og eier). 

4.3.3 Opplæring og egenevaluering 

Alle styremedlemmene i ABBR har deltatt i styreopplæring som både Bærum og Asker kommuner har gjennomført 
i forbindelse med eierkommunenes arbeid med å styrke egen eierskapsoppfølging. Kurset arrangert i Asker 
kommune ble gjennomført av KS Konsulent AS 12. oktober 2020. Fra kursmateriellet går det frem at styrearbeid 
var en vesentlig del av kurset. I styremøte 13. februar 2020, går det frem at styret ble invitert til tilsvarende kurs i 
regi av Bærum kommune, også dette arrangert av KS Konsulent AS. 

Videre går det i protokollen fra styremøte 13. februar 2020 frem at det i dette møtet ble arrangert styreseminar. 
Styreseminaret ble arrangert for styret og representantskapet. Fra agendaen for styreseminaret går det frem at 
blant annet lovverket som regulerer ABBR sin virksomhet og drift ble presentert, i tillegg til ROS-analyser, 
beredskapsutfordringer, brannforebyggende arbeid, økonomistatus, og det etiske reglementet.  

Når det gjelder egenevaluering av styrets arbeid, går det i eierskapsmeldingen del 1 seksjon 7.8 Forventinger til 
styret frem at Asker kommune forventer at styrene som del av sitt arbeid foretar en årlig egenevaluering av styrets 
arbeid. 

I intervju med styreleder opplyses det at dagens styre i ABBR ikke har gjennomført styreevalueringer av eget arbeid 
det siste halvannet året, men at dette er noe de ønsker og planlegger å gjøre. I forbindelse med verifiseringen av 
rapporten får revisjonen opplyst at egenevalueringen av styrets arbeid utsettes til ny brann- og redningssjef er på 
plass, etter 1. februar 2022. 

4.3.4 Vurdering 

Styret i ABBR har kjønnsbalanse i samsvar med IKS-loven § 10, men ikke kjønnsbalanse blant varamedlemmene. 
Reglene om kjønnsbalanse gjelder tilsvarende for disse, jf. IKS-loven § 10, ref. aksjeloven § 20-6 første ledd nr. 5. 
Generalforsamlingen må sørge for at styret er lovlig sammensatt. Styret blir gjennomgående vurdert å ha lang 
erfaring, relevant kompetanse og å være egnet. Alle medlemmene i styret er registrert i KS sitt styrevervregister, 
men ett av dem er ikke registrert med vervet sitt som styremedlem i ABBR. Selskapet bør sikre at vedkommende 
blir registrert også for vervet sitt i ABBR.  

Videre viser undersøkelsen at styret i ABBR har utarbeidet en styreinstruks som omhandler flere vesentlige 
momenter ved styrets virksomhet og arbeid. Her merker revisjonen seg at styreleder selv fremholder at flere av 
prosessene som gjelder styrets arbeid med fordel kunne vært skriftliggjort, og revisjonen mener selskapet bør ta 
grep for å sikre at dette blir gjort. 

Undersøkelsen viser også at alle styremedlemmene i ABBR har deltatt i styreopplæring i regi av eierkommunene. 
Revisjonen noterer seg videre at det har blitt arrangert styreseminar for styret i ABBR.  

Styret gjennomfører ikke en årlig egenevaluering av eget arbeid og kompetanse. Det er både uttrykkelig forventet 
i eierskapsmeldingen som både representantskapet og styret har behandlet at slik egenevaluering finner sted årlig, 
og videre en klar tilråding fra KS at dette skjer. Årlige egenevalueringer av styrets arbeid og kompetanse er et viktig 
tiltak for å kartlegge om styret har tilstrekkelig kompetanse til å skjøtte sitt ansvar på en tilfredsstillende måte. 
Resultatet av en slik egenevaluering kan avdekke mangler i styrets kompetanse, som kan imøtekommes gjennom 
styreopplæring og/eller i valg av styremedlemmer. Revisjonen mener derfor at styret må sikre at det blir 
gjennomført årlig egenevaluering, og at det på bakgrunn av funnene i disse må vurderes om det er behov for 
styreopplæring. 

4.4 Styret sin oppfølging av selskapet   

Styrets arbeid blir gjennomgående vurdert å være godt, både av styreleder selv, brannsjef, kommunens 
eierrepresentant, og fra administrativt hold i kommunen.  

4.4.1 Styremøte 

Styret i ABBR arbeider etter en halvårlig møteplan, der tidspunktene for styremøtene er definert ut fra når man 
må ha klare vedtak i saker som skal behandles i representantskapet.  

Styreleder forteller at han før hvert styremøte diskuteres møteagenda og saksliste med brannsjefen. Det er 
brannsjefen som forbereder og innstiller på saker som behandles i styret, jf. brannsjefens stillingsinstruks (se 
avsnitt 4.4.1). Styreleder ønsker at styret på hvert møte skal ha noen brannfaglige spørsmål/tema, i tillegg til faste 
punkter knyttet til økonomi.  
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Innkallinger til og protokoller fra møtene er tilgjengelig i en møteportal på ABBR sine internettsider.6 Fra disse går 
det frem at det i styremøtene behandles saker som vedkommer styret. 

Tabell 3 gir en oversikt over styremøter for 2020 og 2021, med informasjon om innkalling og protokoll er publisert, 
hvem som var tilstede, hvem som meldte forfall, og liste over saker som var til behandling.7 

Tabell 3: Oversikt over styremøter i 2020 og 2021 

Møtedato Innkalling/ 
protokoll 

Tilstede Frafall Saksliste 

13.02.2020 Ja/ja Per Anders Owren,  
Erik Tørrisen,  
Marianne Rieber-Mohn,  
Hanne Becker Cappelen,  
Jelrik Nylund-Van Berkel, 
Bente Gro Herlofsen 
Slaatten,  
Pål Kristian Klethagen (vara),  
Christian Hiorth 
Anne Hjort,  
Sverre Junker,  
Berit Ramstad 

Vegard Boberg 1/20 - Godkjenning av protokoll styremøte 
14.11.2019 
2/20 - Møteplan 2020 - Brannstyret 1. kvartal 
3/20 - Styrets årsberetning med regnskap 2019 
4/20 - Disponering av mindreforbruk 
5/20 - Rapportering - oppfølging av 
feieleverandører 
6/20 - Avtale om overdragelse av biler m.m fra 
Asker (Røyken og Hurum) 
7/20 - Styreseminar 

02.04.2020 Avlyst 

13.05.2020 Ja/ja Per Anders Owren,  
Erik Tørrisen,  
Hanne Becker Cappelen,  
Jelrik Nylund-Van Berkel, 
Bente Gro Herlofsen 
Slaatten,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth, 
Jon Halvor Stridsklev (vara) 
Anne Hjort,  
Sverre Junker,  
Berit Ramstad 
Nils Georg Nordskag 

Marianne Rieber-
Mohn 
 

8/20 - Protokoll Brannstyret i Asker og Bærum 
brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
9/20 - Budsjett 2021 
10/20 - Styrevervregister 
11/20 - Styreinstruks 
12/20 - Delegasjon av brannfaglig myndighet - til 
Brannstyret 13.05.2020 
13/20 - Organisering av tilsyn med boliger 
14/20 - Brannsjefens virksomhetsrapport 2019 
15/20 - Regulert budsjett 2020 
16/20 - Foreløpig langtidsbudsjett 2021 - 2024 

11.06.2020 Ja/ja Per Anders Owren,  
Erik Tørrissen,  
Marianne Isabel Rieber-
Mohn, 
Hanne Becker Cappelen,  
Jelrik Nylund-Van Berkel,  
Bente Gro Herlofsen 
Slaatten,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth 

 17/20 - Møteplan 2020 - Brannstyret 2. halvår 

14.10.2020 Ja/ja Per Anders Owren,  
Marianne Isabel Rieber-
Mohn, 
Jelrik Nylund-Van Berkel,  
Bente Gro Herlofsen 
Slaatten,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth 
Anne Hjort,  
Sverre Junker 

Erik Tørrissen,  
Hanne Becker 
Cappelen  
 

18/20 - Godkjenning av protokoll Brannstyret i 
Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 
13.05.2020 
19/20 - Godkjenning av protokoll Brannstyret i 
Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 
11.06.2020 
20/20 - Krav til innsparing i perioden 2021-2024 - 
tiltaksplan ABBR 
21/20 - Behov for omfattende vedlikehold av 
reserve lift 
22/20 - Overføring av pensjonsordning fra KLP til 
Bærum kommunale pensjonskasse 

18.11.2020 Ja/ja Per Anders Owren,  Hanne Becker 
Cappelen 

23/20 - Godkjenning protokoll Brannstyret 
14.10.2020 

 
6 https://opengov.360online.com/Meetings/ABBR  
7 Listen inkluderer ikke referatsaker. 

https://opengov.360online.com/Meetings/ABBR
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Marianne Isabel Rieber-
Mohn, 
Jelrik Nylund-Van Berkel,  
Bente Gro Herlofsen 
Slaatten,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth 
Jon Halvor Stridsklev (vara) 
Anne Hjort,  
Sverre Junker,  
Berit Ramstad 

24/20 - Regulert budsjett 2021 
25/20 - Møteplan 2021 - Brannstyret 
26/20 - Økonomiplan 2021 - 2024 med 
handlingsplan 2021 

10.02.2021 Ja/ja Per Anders Owren,  
Erik Måseidvåg Tørrissen,  
Marianne Isabel Rieber-
Mohn, 
Hanne Becker Cappelen,  
Jelrik Nylund-Van Berkel,  
Bente Gro Herlofsen 
Slaatten,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth 

 1/21 - Godkjenning protokoll Brannstyret 
18.11.2020 
2/21 - Styrets årsberetning med regnskap 2020 
3/21 - Disponering av mindreforbruk 2020 
4/21 - Melding om brannvern 
Orienteringssaker 
1/21 - Prosjektleders sluttrapport "Vårt nye 
brannvesen" 
2/21 - Eierskapsmelding Asker kommune 

15.02.2021 U.off. 
Uvisst pga. u.off. saksliste og innkalling 

5/21 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. § 
13 (1) nr.1 

04.03.2021 U.off. 
Uvisst pga. u.off. saksliste og innkalling 

6/21 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. § 
13 (1) nr.1 

24.03.2021 Ja/ja Per Anders Owren,  
Bente Slaatten,  
Jelrik Nylund-van Berkel,  
Erik Tørrissen, 
Marianne Rieber-Mohn,  
Hanne Becker Cappelen,  
Christian Hiort,  
Ivar Eriksen (vara) 
Anne Hjort, 
Berit Ramstad 

Vegard Boberg 7/21 - Godkjenning protokoll Brannstyret 
10.02.2021 
8/21 - Brannsjefens virksomhetsrapport 2020 
9/21 - Foreløpig budsjett 2022 
10/21 - Disponering av mindreforbruk 
11/21 - Styrets årsberetning med regnskap 2020 

10.05.2021 U.off. 
Uvisst pga. u.off. saksliste og innkalling 

12/21 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. 
§ 13 (1) nr.1 

19.05.2021 U.off. 
Uvisst pga. u.off. saksliste og innkalling 

12.1/21 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. 
fvl. § 13 (1) nr.1 

20.05.2021 Ja/ja Per Anders Owren,  
Bente Slaatten,  
Erik Tørrissen,  
Hanne Becker Cappelen, 
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth,  
Jon Halvor Stridsklev (vara), 
Guri Størvold (vara) 
Anne Hjort,  
Berit Ramstad 

Marianne Rieber-
Mohn,  
Jelrik Nylund-van 
Berkel 

13/21 - Godkjenning protokoll Brannstyret 
24.03.2021 
14/21 - Møteplan 2. halvår 2021 - Brannstyret 
15/21 - Justert regulert budsjett 2021 
16/21 - Budsjett 2022 
17/21 - Foreløpig langtidsbudsjett 2022 - 2025 
18/21 - Oppnevning av egen klagenemd for Asker 
og Bærum brann og redning IKS 

03.06.2021 Tertialrapport 1/2021 distribuert som orienteringssak per e-post til styremedlemmene i forkant av behandling i 
representantskapet den 17.06.21. 

17.08.2021 Ja/ja Per Anders Owren,  
Jelrik Nylund-van Berkel,  
Marianne Rieber-Mohn, 
Hanne Becker Cappelen,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth,  
Bente Slaatten,  
Erik Tørrisen, 
Anne Hjort 

 19/21 - Forslag om å øremerke deler av 
mindreforbruk 2020 
20/21 - Rekruttering brannsjef 
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17.08.2021 U.off. 
Uvisst pga. u.off. saksliste og innkalling 

21/21 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. 
§ 13 (1) nr.1 

25.08.2021 Avlyst 

06.09.2021 Nei/ja Per Anders Owren,  
Erik Tørrissen,  
Bente Slaatten,  
Jelrik Nylund-van Berkel,  
Marianne Rieber-Mohn,  
Hanne Becker Cappelen,  
Christian Hiorth,  
Vegard Boberg 

 23/21 - Endringer i Brønnøysundregisteret – 
signaturrett 

09.09.2021 Ja/ja Per Anders Owren,  
Erik Tørrissen,  
Jelrik Nylund-van Berkel,  
Bente Slaatten,  
Hanne Becker Cappelen, 
Marianne Rieber-Mohn,  
Vegard Boberg,  
Christian Hiorth 

 24/21 - Tillitsvalgtsrolle for ansettelse av brannsjef 

29.09.2021 Ja/nei   25/21 - Bemanningsøkning for å håndtere 
åpningsbefaringer og avvik 

05.10.2021 Nei/nei På revisjonstidspunktet på pågikk fortsatt protokollering av dette møtet  

 

Som det går frem av tabellen, ble det avviklet fem styremøter i 2020, mens ett planlagt møte ble avlyst. Både 
innkallinger og protokoller var tilgjengelig for alle møtene avholdt i 2020.  

I 2021 hadde det på revisjonstidspunktet blitt avviklet 14 styremøter, hvorav åtte var ekstraordinære. Ett møte 
ble avlyst, og i tillegg var det planlagt ett ytterligere styremøte i november 2021. For fem av møtene foreligger det 
både innkalling og protokoll. For ett av møtene foreligger det kun innkalling, men ikke protokoll, og for ett kun 
protokoll, men ikke innkalling. For fem av møtene går det frem i møteportalen at saken som var til behandling av 
unntatt offentlighet. For disse møtene er det ikke publisert innkalling eller protokoll. Det siste styremøtet var i 
praksis en orienteringssak som ble distribuert per e-post. 

4.4.2 Instruks til daglig leder 

Brannsjefen har en stillingsbeskrivelse, datert 10. februar 2006. Stillingsbeskrivelsen er med andre ord fra ABBV, 
og ikke fra ABBR. Stillingsbeskrivelsen pålegger brannsjefen å sørge for at brannvesenet drives i overensstemmelse 
med gjeldende lover, selskapsavtalen, og styrets bestemmelser. Videre skal brannsjefen blant annet påse at 
brannvesenet løser sine oppgaver etter bestemmelsene i relevant lovgivning, at brannvesenet er bemannet med 
godt kvalifisert personell, at virksomheten drives innenfor de økonomiske rammer representantskapet har 
fastsatt, at brannvesenets ressurser utnyttes optimalt, at saker legges frem for styrebehandling, samt at styret til 
enhver tid holdes orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi, handlingsplan og 
vesentlige personalforhold. 

Brannsjefen understreker i intervju at hennes viktigste oppgave er å oppfylle eierkommunenes forpliktelser til å 
ha et brannvesen som oppfyller krav i lov og forskrift.  Videre har hun som sin oppgave og ansvar å benytte 
ressursene som eierkommunene gir til å oppfylle brannlovgivningen på best mulig måte, med mål om at 
kommunene skal være trygge sett i sammenheng med oppgavene som påhviler ABBR. I tillegg har hun det 
overordnete arbeidsgiveransvaret for ABBR sine 170 ansatte. 

I intervju kommer det frem at brannsjefen vurderer at hennes oppgaver og ansvar er tydelig kommunisert og 
definert. Hun viser blant annet til at styringssignalene fra eierne og styret er tydelige, og videre at lovgivningen 
som regulerer dette virksomhetsområdet er omfattende og avklarte. Brannsjefen vurderer rolle- og 
ansvarsdelingen mellom henne og styret som tydelig og avklart. 

4.4.3 Etiske retningslinjer 

ABBR har etiske retningslinjer. Disse er basert på de etiske retningslinjene til ABBV IKS fra 2017, og ble sist 
oppdatert 1. januar 2020. De etiske retningslinjene ble styrebehandlet i møte 14. oktober 2020 i orienteringssak 
11/20.  
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De etiske retningslinjene vektlegger blant annet redelighet, ærlighet og åpenhet, og pålegger alle ansatte å 
etterleve de nedfelte prinsippene. Retningslinjene drøfter også lojalitetsplikten ansatte har, både overfor lover, 
regler og reglement som gjelder ABBR, men også sett i forhold til vedtak som er truffet. Videre skal ansatte unngå 
personlige fordeler som kan påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak, som gaver og fordeler som 
personlige rabatter.  

De etiske retningslinjene omhandler også utfordringer knyttet til interessekonflikter, og gir flere eksempler på hva 
slike interessekonflikter kan være. Videre reguleres bruk av ABBR sine maskiner, biler og annet utstyr (med 
henvisning til egne retningslinjer for dette), håndtering av fortrolige opplysninger, og det stilles opp krav til 
hvordan synspunkter og interesser skal fremmes (tjenestevei, ikke underhånden). 

4.4.4 Rapportering og dialog 

ABBR rapporterer jevnlig til styret. Selskapet rapporterer til styret på økonomi og drift hvert tertial, og årlig med 
brannsjefens virksomhetsrapport. Også ABBR sin fireårige økonomi- og handlingsplan behandles i styret og 
representantskapet hvert år. Styret rapporterer videre til representantskapet. 

Styreleder forteller at styret er særlig involvert i driften av ABBR gjennom at det følger opp selskapets 
handlingsplan, og viser til at dette er et viktig styringsdokument. Handlingsplanene, som er fireårige, er vedtatt i 
representantskapet, og viser målsettingene for de ulike områdene ABBR arbeider med, samt tiltak som er planlagt 
for å sikre at selskapet når definerte mål. Styreleder peker på at oppfølging av handlingsplanene er nøkkelen i 
hvordan styret følger opp driften i ABBR. 

Både brannsjefen og styreleder uttrykker i intervju at de har et godt samarbeid, og at både formelle 
rapporteringslinjer og den daglige dialogen dem imellom fungerer godt. Dette bidrar til å sikre at styret er godt 
informert om ABBR sin virksomhet og drift, inkludert når det gjelder eventuelle utfordringer. 

Videre kommer det frem i intervju at styret i ABBR var tett involvert både i utarbeidelsen av arbeidsprosessene for 
sammenslåingsprosessen til nye ABBR (organisering av prosjektet med prosjekt-/undergrupper mv.), og i 
oppfølging av dette arbeidet. Etter styreleders egen vurdering fungerte dette arbeidet godt, og han forteller at 
man i prosessene på en god måte fulgte opp og ivaretok de innspill og synspunkter som kom fra ansatte i de ulike 
brannvesenene i Asker, Røyken og Hurum. 

4.4.5 Vurdering 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, er det ikke identifisert særlige utfordringer i styret sin oppfølging 
av selskapet. Selskapet rapporterer jevnlig til styret, og styreleder er i løpende kontakt med brannsjefen, noe som 
samlet sikrer at styret er tilstrekkelig informert om selskapets drift og utvikling.  

Videre møtes styret i henhold til vedtatt halvårlig møteplan, i tillegg til ved behov. Undersøkelsen viser en høy grad 
av kontinuitet når det gjelder hvem som stiller på styremøtene, og videre at styret har behandlet sakene som 
styret skal behandle.  

Styret publiserer i utgangspunktet både møteinnkallinger og protokoller fra møtene sine, men undersøkelsen 
avdekker at dette ikke ble gjort for alle møtene i 2021. Styret i ABBR er ikke pålagt å føre elektronisk journal, men 
er journalføringsplikt etter offentleglova § 10. Styrepapirer er å regne som organinterne dokumenter etter 
offentleglova § 14, og er ikke journalpliktige, jf. arkivforskrifta § 9. Revisjonen mener likevel styrepapirene bør 
journalføres for å understøtte offentlighetens tillit til selskapet. 

Det er videre vedtatt en stillingsinstruks for brannsjefen, som omhandler brannsjefens viktigste oppgaver og 
ansvarsområder. Brannsjefen vurderer sine oppgaver og sitt ansvar som tydelig kommunisert og definert. 
Stillingsinstruksen er fra før opprettelsen av ABBR, og revisjonen mener på den bakgrunn at den bør behandles på 
nytt, og eventuelt revideres. Dette er særlig viktig sett i sammenheng med den pågående ansettelsesprosessen av 
ny brannsjef, da det er av betydning at styrets forventninger til brannsjefen blir tydelig kommunisert og forstått. 
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5 Internkontroll 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har selskapet etablert et tilfredsstillende system for internkontroll som omfatter: 

• Tydelige mål og virksomhetsstrategi 

• Tydelig oppgave- og ansvarsfordeling (fullmakts- og delegeringsreglement, inkludert for økonomi) 

• Kvalitetssystem 

• System og rutiner for sentrale arbeidsprosesser, inkludert: 
o Økonomi (budsjett, regnskap og rapportering)  
o Arbeidsmiljøloven (ansettelser, stillingsvern, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, varsling, verneombud, 

vern mot diskriminering) 
o Krav til HMS 
o Etikk (reglement, opplæring, praksis og evaluering) 

• Risikovurderinger (avdekke risikoområder, iverksette risikoreduserende tiltak) 

• Avvikshåndtering (system for melding av avvik, rutiner for oppfølging av avvik, kontinuerlig 
forbedringsarbeid basert på meldte avvik) 

• Kommunikasjon, informasjon og medvirkning i virksomheten 

• Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 
 
5.2 Kontroll- og revisjonskriterier 

Av lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) går følgende frem av § 14: 

«Daglig leder er ansvarlig for internkontroll med lovpålagte oppgaver som selskapet utfører på vegne av 
kommuner. Kommuneloven § 25-1 gjelder på tilsvarende måte så langt den passer» 

For virksomheter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven, gjelder forskrift om systematisk helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Av § 4 i forskriften går det frem at: 

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette 

gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som skildrer grunnprinsipper for god internkontroll. Et av de mest brukte 
rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.8 Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de 
ulike rammeverkene for internkontroll. De viktigste elementene er:  

• kontrollmiljø  
• risikovurdering 
• kontrollaktiviteter  
• kommunikasjon og informasjon  
• oppfølging fra ledelsen. 

5.3 Mål og strategi 

5.3.1 Datagrunnlag 

Økonomiplan med tilhørende handlingsplan er det viktigste styringsdokumentet for driften av ABBR. Planene er 
vedtatt av representantskapet, og inneholder målsetninger for hvert av de ulike områdene ABBR arbeider med, 
samt tiltak som er planlagt for å sikre at selskapet når de definerte målene. 

 
8 COSO: Internal Control - Integrated Framework (2013) 



Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av ABBR IKS | Internkontroll 

36 
 

Revisjonens gjennomgang av handlingsplanen for 2021 viser at ABBR har utarbeidet konkrete mål både for den 
samlede virksomheten og per avdeling/kjerneoppgave.9 Det er også definert strategier og tiltak som er nødvendige 
for at virksomheten skal kunne nå målene.  

Handlingsplanen for 2021 inkluderer nasjonale mål som følger av St. meld. 35 om brannsikkerhet,10 samt strategier 
for å nå disse. Videre er det etablert mål og strategier for blant annet: 

• å utvikle og benytte etablert system for sammenligning med andre brannvesen (benchmarking),  

• å sikre ingen branndøde og ingen storbranner,  

• utryknings- og innsatstid, 

• salg av alarmtjenester og selvstendig økonomisk drift av disse tjenestene 

• kvalitet på interne tjenester/stabstjenester 

• forebygging av ulykker, nestenulykker og helseskader (HMS) 

Hvert av punktene over er videre brutt ned i mindre delmål og arbeidsoppgaver som skal utføres innenfor hver 
avdeling for å sikre at ABBR når de aktuelle målsetningene.  

I handlingsplanen er også særskilte utfordringer for ABBR for 2021 identifisert, og det er definert tiltak og strategier 
for hvordan ABBR skal håndtere disse utfordringene. Følgende områder der det finnes utfordringer i virksomheten 
har vært prioritert i 2021: 

• Kulturbygning: Arbeid for å etablere en felles kultur for ABBR. I 2021 arbeides det med ny visjon og nye 
verdier for selskapet, samt plan for implementering av dette i det nye selskapet. 

• Effektivisering: Strammere budsjetter som følge av kutt i kommunene gjør at det må arbeides smartere 
og mer effektivt uten at det går ut over leveransene. 

• Miljø: Brannvesenet arbeider med å bli miljøfyrtårn, og må sertifisere en eller flere medarbeidere for å 
stå for dette arbeidet. 

• Feiing og tilsyn: Overtakelse av boligtilsynet fra privat feie- og tilsynsleverandør skal være gjennomført i 
løpet av året. 

• Videre utvikling av og satsing på digitalisering og robotisering. 

• Bygging av ny brannstasjon på Tofte (2021/2022). 

• Planmessig arbeid for å bedre arbeidsmiljøet. 

5.3.2 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har ABBR satt tydelige mål for virksomheten både for ABBR samlet og per avdeling, 
samt definert relevante strategier, tiltak og oppgaver for å nå de målene som er satt. Etter revisjonens vurdering 
synes de definerte tiltakene å ligge på et gunstig detaljnivå, som det er mulig for de ulike avdelingene å planlegge 
og styre sitt arbeid etter. Revisjonen mener dette bidrar til å skape en god struktur i ABBR, der målsetninger og 
arbeidsoppgaver blir sett i sammenheng på en hensiktsmessig måte. I tillegg vil revisjonen trekke frem som positivt 
at ABBR i sin handlingsplan har et bevisst forhold til organisasjonen sine utfordringer, og det i planen er definert 
strategier og tiltak for å adressere disse. 

5.4 Oppgave- og ansvarsfordeling 

5.4.1 Datagrunnlag 

Kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsloven er delegert til ABBR i egne vedtak i de to 
eierkommunene, med hjemmel i lovens § 9 fjerde ledd. Brannsjef har totalansvaret for at brannvesenet drives i 
overensstemmelse med gjeldende lover, ABBR sin selskapsavtale, Asker og Bærums brannordning og styrets 
bestemmelser. Dette omfatter ansvar for at brannvesenet løser sine oppgaver etter bestemmelsene i brann- og 
eksplosjonsvernloven, forurensningsloven, sivilforsvarsloven og arbeidsmiljøloven, samt at IKS-loven, 
forvaltningsloven og offentlighetsloven legges til grunn for virksomheten. 

Som det fremgår av seksjon 2.1, er ABBR organisert i avdelingene beredskap heltid, beredskap deltid, 
forebyggende arbeid, marked og stab. Avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder, som alle sorterer i linjen under 
brannsjefen. Det er utarbeidet instrukser og stillingsbeskrivelser for både brannsjef og de respektive 
avdelingslederne, som beskriver det ansvaret og de oppgaver som er delegert til og skal utføres innenfor hver 

 
9 Forebyggende avdeling, Beredskap heltid, Beredskap deltid, Markedsavdeling, Stab og HMS. 
10 Færre omkomne i brann, unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner, 
styrket håndteringsevne og mindre tap av materielle verdier.  
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avdeling. Instruksene/beskrivelsene inneholder også beskrivelse av myndighet som er delegert fra brannsjef til de 
ulike avdelingslederne. 

Videre er det utarbeidet egne årshjul for hver avdeling, som viser når sentrale oppgaver og aktiviteter skal utføres. 
Flere av årshjulene synliggjør også hvilke ressurser i avdelingen som skal involveres i aktivitetene.  

Innenfor økonomiområdet er det utarbeidet en egen rutine som beskriver ansvar for oppfølging av økonomi i 
ABBR. Det foreligger en fullmaktsmatrise som angir hvilke beløpsgrenser ulike roller (brannsjef, avdelingsledere 
og andre) har myndighet til å gjennomføre innkjøp innenfor, og det er også utarbeidet et eget reglement for 
attestasjon og anvisning, med oversikt over hvem som har myndighet til å attestere og anvise fakturaer på hvilke 
områder. 

5.4.2 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering synes det å være etablert en tydelig oppgave- og ansvarsfordeling i ABBR. Det kommer 
ikke frem indikasjoner i undersøkelsen som tyder på at vesentlige oppgaver eller ansvarsområder i ABBR ikke er 
hensiktsmessig plassert, fordelt og organisert, ikke er forstått blant ledere og ansatte, eller at ansvar og oppgaver 
ikke blir praktisert som forutsatt.  

5.5 Kvalitetssystem 

5.5.1 Datagrunnlag 

ABBR bruker Simployer som sitt kvalitetssystem. Systemet er delt inn i tre håndbøker; HMS-håndbok, 
personalhåndbok og kvalitetshåndbok. Hver håndbok inneholder de rutinene som er i bruk i ABBR på de tre 
områdene. I HMS-håndboken ligger rutiner for utførelse av sentrale oppgaver innen helse, miljø og sikkerhet, 
mens personalhåndboken inneholder rutiner for gjennomføring av administrative prosesser på personalsiden. I 
kvalitetshåndboken ligger ABBR sine rutiner for utførelse av sentrale oppgaver og aktiviteter innenfor 
forebyggende arbeid, beredskap og marked, samt stabsoppgaver knyttet til økonomi mv. Rutinene er gjort 
nærmere rede for i seksjon 5.6. 

I intervju blir det opplyst at ulike involverte i ABBR i hovedsak opplever at selskapet har de nødvendige rutinene 
på plass innenfor ulike områder. Organiseringen av rutinene, i ulike håndbøker i kvalitetssystemet, blir imidlertid 
vist til som ikke optimal. Det blir pekt på at det mangler en overbygning og et dokumenthierarki som setter 
håndbøkene og rutinesamlingene i system, og som gjør at man kan finne frem på en god måte og gjøre seg kjent 
med de rutinene man har behov for å gjøre seg kjent med. Det blir også vist til at det er en del overlapp mellom 
de ulike håndbøkene/rutinesamlingene (særlig mellom HMS- og kvalitetshåndbøkene), noe som kan gjøre det 
krevende å vite hvilke rutiner som egentlig er de gjeldende og som skal benyttes. 

Brannsjefen viser i intervju til at ABBR per i dag nok har i overkant mange rutiner, og at alle rutinene kanskje ikke 
er nødvendige å ha. Særlig kvalitetshåndboken og rutinene som ligger i denne blir vist til å være krevende å ha 
oversikt over og benytte seg av i praksis, da antallet rutiner er stort og detaljnivået høyt. Dette gjør også at det blir 
vanskelig å vedlikeholde rutinene på en god måte. Brannsjefen peker videre på at enkelte rutiner har blitt 
utarbeidet som følge av hendelser heller enn med utgangspunkt i en vurdering av risiko og behov, og at det er en 
viss risiko for at ABBR tidvis er i etterkant i utarbeidingen av rutiner, heller enn i forkant. Brannsjefen peker på at 
selv om det i og for seg ikke er noe feil med å utarbeide rutiner i lys av hendelser, hadde det vært bedre å være i 
forkant.  

Det blir videre vist til at både strukturelle og kulturelle grep bør tas for å forbedre kvalitetsarbeidet. På et 
strukturelt nivå blir det det pekt på at ABBR bør få på plass dedikerte ressurser som har HMS- og kvalitetsarbeid 
som hovedoppgave/en sentral del av sin jobb. Det at ABBR i dag ikke har dedikerte ressurser som følger opp dette 
i det daglige, gjør at arbeidet ikke får tilstrekkelig prioritet og fokus. På et kulturelt nivå blir det vist til at ABBR bør 
legge tydeligere føringer fra toppen når det gjelder viktigheten av systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid. At 
ledelsen kommuniserer tydelig at kvalitetsarbeidet er viktig, vil være sentralt for å sikre en kultur i virksomheten 
der relevante rutiner er kjent og blir benyttet. Hovedtillitsvalgt viser i intervju til at det i forbindelse med 
sammenslåing av brannvesenene i gamle Asker, Hurum og Røyken, var noen utfordringer med å sikre at alle 
ansatte fra de gamle brannorganisasjonene ble gjort godt nok kjent med kvalitetssystemet og hvilke rutiner som 
skulle være gjeldende etter at de tre brannvesenene var slått sammen til ett.  

5.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at ABBR har etablert et kvalitetssystem som inneholder rutiner og prosedyrer for sentrale 
arbeidsprosesser i virksomheten. Systemet er omfangsrikt, og inneholder mange rutiner. Det mangler imidlertid 
et tydelig dokumenthierarki og en organisering som viser hvordan de ulike dokumentene forholder seg til 
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hverandre, og som gjør at den enkelte ansatte kan finne frem til og gjøre seg kjent med de rutinene som er 
relevante for vedkommende med hensyn til utførelse av sine arbeidsoppgaver. Det er til dels overlapp mellom de 
ulike områdene systemet er delt inn i, i den forstand at det finnes flere rutiner for de samme oppgavene, plassert 
i ulike rutinehåndbøker.  

Etter revisjonens vurdering medfører organisering av kvalitetssystemet i ABBR risiko for at ansatte ikke har 
tilstrekkelig oversikt over de rutiner hver enkelt har behov for å kjenne til for å kunne utføre sine oppgaver, samt 
risiko for at ansatte i tilfeller der det finnes flere rutiner for samme oppgave blir usikre på hvilke rutiner som skal 
benyttes. Dette medfører igjen risiko for at arbeidsprosesser og -oppgaver ikke blir utført i samsvar med 
intensjonen. I samsvar med anerkjente krav til god internkontroll mener revisjonen at ABBR må gjennomgå eget 
kvalitetssystem, og sørge for at dette organiseres på en måte som gjør det enkelt for ansatte å holde oversikt over 
de rutinene som er relevant for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.  

5.6 System og rutiner 

5.6.1 Datagrunnlag 

ABBR har etablert rutiner for sentrale arbeidsprosesser innenfor ulike tema, og som gjelder arbeidet i avdelingene 
(se seksjon 5.5). Kvalitetssystemet som er bygget opp, inneholder rutiner for både økonomi, arbeidsmiljø, HMS og 
etikk. 

Økonomi 

ABBR har etablert rutiner for utføring av sentrale oppgaver knyttet til utarbeidelse av økonomiplan og budsjett i 
henhold til krav i IKS-loven, økonomistyring og -rapportering og regnskap, samt for innkjøp, attestasjon og 
anvisning mv. Årshjul som er utarbeidet inneholder også relevante punkter som gjelder gjennomføring av de ulike 
økonomioppgavene gjennom året. 

Arbeidsmiljø, ansettelser og stillingsvern 

ABBR har etablert en rekke retningslinjer og rutiner som knytter seg til arbeid med og oppfølging av 
arbeidsmiljølovens bestemmelser.  Dette omfatter blant annet et eget ansettelsesreglement, retningslinjer for 
rekruttering, rutiner og sjekklister for mottak og oppfølging av nyansatte, rutiner om fortrinnsrett for 
deltidsansatte til å øke stillingsandel,11 rutiner for å forebygge og håndtere vold og trusler, mobbing, diskriminering 
og konflikter, rutiner for oppfølging av sykefravær, rutiner for varsling og håndtering av varsler, rutiner for valg av 
hovedverneombud og rutiner for gjennomføring av vernerunder. Det er også etablert egne rutiner for 
gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser i virksomheten. 

Gjennomgangen viser at flere av rutinene er utarbeidet og sist revidert i 2017, altså før sammenslåingen av de tre 
tidligere brannvesenene og opprettelsen av ABBR. 

HMS 

ABBR sitt kvalitetssystem inneholder en egen HMS-håndbok, med et omfattende antall rutiner som gjelder 
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. HMS-håndboken inneholder blant annet rutiner for 
utarbeidelse av mål og handlingsplan for HMS, arbeidsmiljøutvalgets arbeid, gjennomføring av sikker jobb-analyse, 
gjennomføring av risikovurdering/-analyse av HMS-risiko i de ulike avdelingene, samt melding, oppfølging og 
håndtering av avvik. 

Det er utført dokumenterte risikovurderinger av HMS-risiko i alle ABBR sine avdelinger. 

Etikk 

I personalhåndboken i kvalitetssystemet ligger ABBR sine retningslinjer og rutiner knyttet til etikk. Det er 
utarbeidet egne etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte i virksomheten, som er behandlet og vedtatt av 
styret i ABBR. Videre er det utarbeidet rutiner for og gjennomført etikkopplæring blant alle ansatte i forbindelse 
med fellesmøter. Det er også etablert retningslinjer og rutiner som understøtter de overordnede etiske 
retningslinjene og som skal bidra til å sikre etisk atferd, herunder rutiner for bruk/disponering av biler og materiell, 
bruk av sosiale medier mv. 

Om kjennskap til og bruk av rutiner 

Som det går frem av seksjon 5.5, vurderer ulike involverte i ABBR at selskapet i hovedsak har de nødvendige 
rutinene på plass innenfor ulike områder av virksomheten, men at det kan være noen utfordringer knyttet til om 
alle ansatte kjenner til hvilke rutiner som gjelder i virksomheten i dag. Både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, 

 
11 Se kapittel 7 for mer om ABBR sine rutiner som arbeidsgiver. 



Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av ABBR IKS | Internkontroll 

39 
 

samt brannsjef og rådgiver med særlig innsikt i kvalitetssystem og rutinesamlinger viser til at det er 
forbedringspotensial når det gjelder hvor godt rutiner er kjent blant ansatte i ABBR. I intervju opplyser brannsjefen 
videre at det store omfanget av rutiner og mangelen på kjennskap til disse blant ansatte medfører at ikke alle 
etablert rutiner blir aktivt benyttet. I forbindelse med verifiseringen opplyser samtidig konstituert brannsjef at de 
etablerte rutinene er godt kjente og innarbeidet, blant annet med henvisning til at HMS-rutiner blir lagt til grunn 
ved gjennomføring av øvelser, samt at det er utarbeidet standardrutiner som følges ved innsatser og hendelser.  

I intervju med hovedverneombud kommer det frem at det oppleves å være behov for mer opplæring for ansatte 
når det gjelder system og rutiner som gjelder sentrale arbeidsoppgaver. Det blir vist til at bedre opplæring i ABBR 
sine rutiner kunne ha bidratt til at enkelthendelser der det har oppstått unødvendig uenighet om utførelse av 
oppgaver kunne vært unngått. 

Samtidig blir det opplyst i intervju at ABBR etter sammenslåingen gradvis har blitt bedre når det gjelder bruk av 
etablert rutiner, og at det er en stadig økende bevissthet i organisasjonen når det gjelder å aktivt benytte de 
rutinene og prosedyrene som finnes for sentrale oppgaver på de ulike områdene. Det blir vist til at ettersom 
kvalitetssystemet er gjort elektronisk, bruker mange ansatte nå mobiltelefonen sin for å slå opp i gjeldende rutiner. 
Den forenklede tilgangen til rutiner bidrar både til at det blir enklere å benytte rutinene i det daglig, og til å sikre 
at oppdaterte og gjeldende rutinene blir brukt.  

5.6.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at ABBR har etablert system, rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsprosesser og viktige 
elementer som inngår i driften av selskapet, inkludert arbeid med økonomi, arbeidsmiljø, HMS og etikk. Revisjonen 
mener imidlertid at det hefter noe usikkerhet ved om og i hvilken grad rutinene er tilstrekkelig kjent blant de 
ansatte, og om og i hvilken grad de blir benyttet som forutsatt. Som påpekt i avsnitt 5.5.2, medfører dette etter 
revisjonens vurdering risiko for at arbeidsprosesser og -oppgaver ikke alltid blir utført i samsvar med intensjonen. 
Dette vil igjen kunne medføre risiko for at utøvelsen av tjenestene ikke alltid vil være i samsvar med krav og 
føringer som gjelder for den operative og forebyggende brann- og redningstjenesten.  

I henhold til anerkjent praksis for god internkontroll vil revisjonen understreke at det er viktig at ABBR iverksetter 
målrettede tiltak for å adressere risikoen som er avdekket, gjennom eksempelvis opprydning i og strukturering av 
kvalitetssystem (herunder de rutiner som er utarbeidet for å gjennomføre sentrale prosesser og oppgaver), god 
informasjon og opplæring til ansatte om gjeldende system og rutiner mv. 

5.7 Risikovurderinger 

5.7.1 ROS-analyser av driften 

I forbindelse med sammenslåing av Asker, Hurum og Røyken kommune, ble det i 2019 gjennomført en felles risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS) for den nye felles brannvesen-organisasjonen ABBR, i samsvar med krav i brann- og 
eksplosjonsvernloven. Analysen skulle sikre et godt grunnlag for kommunen med tanke på å kunne ta stilling til 
hvordan menneskelige og materielle ressurser burde utnyttes i det nye brannvesenet, og hvordan disse burde 
være plassert i forhold til nåværende og fremtidige stasjonsplasseringer i kommunene.  

Som en del av arbeidet med ROS-analyser ble det også utarbeidet egne analyser knyttet til det nye brannvesenets 
evne til å håndtere ansvar og oppgaver innen både forebyggende arbeid og beredskap. De to analysene har tatt 
høyde for krav i brann- og eksplosjonsvernloven, ny og gjeldende dimensjoneringsforskrift, samt krav som 
eierkommunene stiller til forebygging og beredskap. Gjennom analysene ble det identifisert hvilken kompetanse, 
utstyr og ressurser som er nødvendig for at ABBR skulle klare å sikre tilfredsstillende forebyggende arbeid og 
beredskap. 

Av beredskapsanalysen går det frem at ABBR ved opprettelsen hadde flere utfordringer når det gjaldt å sikre 
tilfredsstillende brannberedskap. De fleste av de identifiserte utfordringene var utbedret på revisjonstidspunktet. 
Av analysen går det imidlertid frem at noen av utfordringene krever omfattende tiltak som det er urealistisk å få 
på plass på kort sikt. Noen av utfordringene må derfor adresseres med mer kortsiktige kompenserende tiltak og 
også delvis aksepteres inntil videre. Særlig gjelder dette utfordringer knyttet til tidskrav/innsatstid ved utrykning, 
samt sikring av forskriftsmessig brannvann i hele ABBR sitt ansvarsområde. Under forutsetning om at mer 
langsiktige tiltak iverksettes som planlagt, har DSB godkjent ABBR sine kompenserende tiltak, og godkjent 
brannordningen.  

Beredskapsmessig organisering, dimensjonering og responstid for ABBR er ytterligere belyst i kapittel 6. 
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5.7.2 Risikovurderinger av arbeidsprosesser 

ABBR har etter sammenslåingen ikke gjennomført helhetlige risikovurderinger knyttet til sentrale arbeidsprosesser 
som grunnlag for utforming av internkontrollen, herunder for å identifisere hvor i prosessene det er viktig at det 
foreligger skriftlige rutiner og hvor det i mindre grad er behov for dette. Revisjonen får samtidig opplyst at mange 
av rutinene som ble utarbeidet i gamle ABBV, og som har blitt videreført i ABBR, er utarbeidet på grunnlag av 
gjennomførte enkeltstående risikoanalyser/-vurderinger (for eksempel av risiko for HMS-relaterte hendelser i 
administrasjonsavdeling eller av håndtering av vold og trusler ifm. utrykninger til spesifikke utsatte adresser). Dette 
blir opplyst å gjelde for både HMS-rutiner og rutiner for standardisert gjennomføring av branninnsats og 
håndtering av hendelser. 

Som det fremgår av avsnitt 5.5.1, har enkelte rutiner i ABBR blitt utarbeidet som følge av hendelser som har 
inntruffet, og der behov for styrking av rutiner har blitt identifisert. Tilsvarende blir det gjennomført analyser av 
behov for nye rutiner på bakgrunn av innmeldte avvik. Rådgiver med særlig påkobling mot kvalitetssystem og 
rutiner opplyser i intervju at de ulike avdelingene også har ansvar for å vurdere behov for å utføre risikovurderinger 
basert på de avvikene som meldes inn, og iverksette tiltak der dette er nødvendig (slik som for eksempel 
utarbeidelse av nye rutiner). Praksis på dette området blir opplyst å variere, og ikke alle avdelinger har en 
systematisk tilnærming til dette arbeidet. 

I intervju viser brannsjefen til at ABBR har et mål om å gjennomføre risikoanalyser med fokus på utvikling av 
kvalitetsarbeidet i virksomheten, men at dette inntil videre ikke har blitt fulgt opp. Rådgiver med særlig påkobling 
mot kvalitetssystem og rutiner opplyser i intervju at det mangler et samordnende ledd som følger opp og ser til at 
risikoanalyser som skal gjennomføres på bakgrunn av avviksmeldinger, faktisk blir utført og dokumentert, og at 
eventuelle rutiner blir utarbeidet i lys av funn i disse analysene.  

5.7.3 Vurdering 

Undersøkelsen viser at ABBR har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser som gjelder viktige deler av driften, 
med særlig fokus på forebyggende arbeid og beredskap. ABBR gjennomfører også analyser av interne 
arbeidsprosesser og forhold, gjerne i etterkant av inntrufne hendelser og avvik, for å vurdere behov for å iverksette 
tiltak for å redusere risikoen for/forhindre at tilsvarende hendelser/avvik gjentar seg. 

Tidligere ABBV hadde etablert praksis for gjennomføring av enkeltstående risikoanalyser/-vurderinger som 
grunnlag for utforming av rutiner. Helhetlige risikovurderinger av egne arbeidsprosesser som legges til grunn for 
utforming av internkontrollen i ABBR har imidlertid i liten grad blitt gjennomført etter sammenslåingen. Etter 
revisjonens vurdering bør ABBR gjennomføre risikovurderinger av de sentrale arbeidsprosessene som utføres i de 
ulike avdelingene, samt benytte funn i vurderingene som grunnlag for oppbygning av kvalitetssystem og utforming 
av rutiner som skildrer hvordan arbeidsprosessene skal utføres. Dette vil etter revisjonens vurdering bidra til at 
rutinene er mest mulig hensiktsmessig utformet med tanke på de oppgavene som skal gjennomføres. Denne 
tilnærmingen kan også bidra til å identifisere eventuelle overflødige rutiner og prosedyrer, slik at det store 
omfanget av rutiner og prosedyrer reduseres til et tilstrekkelig og mer treffende nivå (jf. de opplysninger som 
kommer frem i undersøkelsen om at omfanget av rutiner er stort og vanskelig for ansatte å holde oversikt over). 

5.8 Avvikshåndtering 

5.8.1 Datagrunnlag 

ABBR sitt kvalitetssystem Simployer inneholder en egen avviksmodul, som ansatte skal benytte til å melde inn 
uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på materiell eller personell. I intervju 
blir det pekt på at enkelte forhold ved systemet ikke fungerer optimalt. Det blir vist til at det samme systemet blir 
brukt til flere ulike formål, og at det ikke skilles mellom avviksmeldinger, forbedringsmeldinger, driftsmeldinger og 
varsler om kritikkverdige forhold. Det er ikke mulig å filtrere de ulike sakstypene på noen god måte, eller ta ut 
hensiktsmessige rapporter som viser avvik, forbedringsmeldinger mv. hver for seg. Dette gjør det krevende å holde 
god oversikt over meldte avvik, og å bruke disse til å identifisere hvor de største utfordringene og 
forbedringspotensialet ligger. I intervju blir det vist til at ABBR har vurdert å bytte avvikssystem, men at det ikke 
er aktuelt å avvikle dagens system før et bedre system er på plass.  

Det er utarbeidet skriftlige rutiner i ABBR for avviksmelding og håndtering av avvik. Rutinene beskriver hva som 
utgjør et avvik, hvor avvik skal meldes inn og hvordan mottatte avviksmeldinger håndteres, samt hvordan avvik 
skal benyttes til læring for virksomheten. 

Når det gjelder kultur for å melde avvik som grunnlag for systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid, opplyser 
brannsjefen at det over tid har vært fokus på å få ansatte til å melde avvik i dette systemet, både gjennom å gi 
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opplæring i bruk av avvikssystemet, og med å kommunisere tydelig at det er et ønske at det meldes avvik. Dette 
har man lykkes med, i den forstand at det meldes mange flere avvik enn tidligere. 

Sentrale intervjuede personer opplyser videre at de har inntrykk av at ansatte i ABBR føler seg tryggere på å melde 
avvik nå enn de gjorde tidligere, da det å melde avvik for mange før ble forbundet med noe negativt. Det oppleves 
som at det i dag er større aksept og forståelse i organisasjonen for at avviksmeldinger bidrar til å redusere risikoen 
for at uønskede hendelser gjentar seg, og at det er god kultur med lav terskel for å melde både avvik og 
forbedringsmeldinger. 

5.8.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at ABBR gjennom kvalitetssystemet Simployer har etablert et system for melding av avvik, 
samt rutiner for hvordan avvik skal meldes inn og hvordan de skal håndteres. Det kommer også frem i 
undersøkelsen at det har vært en økning i antall avvik som blir meldt i avvikssystemet. 

Likevel fremkommer det i undersøkelsen at avvikssystemet blir vurdert av ABBR å være lite egnet til å dekke ABBR 
IKS sine behov, blant annet fordi det er vanskelig å skille avvik fra forbedrings- og driftsmeldinger, samt varsler. 
Systemet inneholder heller ikke hensiktsmessige funksjoner for å hente ut rapporter over avvik, som kan brukes i 
systematisk forbedringsarbeid i virksomheten. Revisjonen merker seg i den forbindelse at selskapet vurderer å 
bytte til et avvikssystem som i større grad dekker de behovene ABBR har når det gjelder oppfølging av avvik.  

I lys av de funnene som kommer frem i undersøkelsen, vil revisjonen understreke viktigheten av å ha et system for 
melding og håndtering av avvik som understøtter og bidrar til det kontinuerlige forbedringsarbeidet i 
virksomheten. Det at avvik ikke blir meldt inn øker risikoen for at svakheter i system og organisasjon ikke blir 
avdekket og derfor heller ikke rettet. Mangel på god funksjonalitet i systemet til å hente ut rapporter, gjør det 
videre vanskeligere å identifisere mønstre i de avvikene som er meldt inn, og dermed avdekke og håndtere 
utfordringer i organisasjonen som ikke nødvendigvis blir identifisert i forbindelse med oppfølging av hvert enkelt 
avvik.  

Etter revisjonens vurdering er det derfor viktig at ABBR fortsetter arbeidet med å sikre et system som bidrar til at 
avvik som oppstår blir meldt inn og rettet, og at avvikene som blir meldt inn blir sett i sammenheng/analysert som 
en del av virksomhetens kontinuerlige forbedringsarbeid. 

5.9 Kommunikasjon, informasjon og medvirkning  

5.9.1 Datagrunnlag 

ABBR har etablert flere samhandlingsarenaer som skal sikre ansattes medvirkning i utforming av internkontrollen 
i virksomheten. Dette omfatter tillitsmannsutvalget, medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget. Både 
tillitsmannsutvalget og medbestemmelsesutvalget er arenaer for samhandling mellom ABBR som arbeidsgiver og 
de ulike fagforeningene som organiserer de ansatte (Brannkorpsforeningen/Fagforbundet, Brannforbundet/Delta 
og NITO), mens arbeidsmiljøutvalget ivaretar samhandling og medvirkning i et bredere perspektiv (her deltar 
hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste, hovedtillitsvalgt, avdelingssjef for beredskap, brannsjef og en 
representant fra HR). Både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud opplyser i intervju at det i utgangspunktet er 
etablert tilstrekkelig med samhandlingsarenaer for å kunne sikre ansattes medvirkning i innføring og utøving av 
virksomhetens internkontroll. 

I intervju kommer det samtidig frem at medvirkningen fra ansatte ikke alltid blir opplevd å fungere tilfredsstillende, 
på tross av tilgangen til de samhandlingsarenaene som er etablert. Blant annet blir det vist til at det kan være 
vanskelig for ansatte som deltar på disse arenaene å nå frem med sine synspunkter, og at det er etablert en sterk 
kultur og oppfatning i ABBR for hvordan arbeidsoppgaver skal utføres og hvilke rutiner som bør gjelde, som det 
kun i begrenset grad er mulig å påvirke. Som et eksempel viser hovedtillitsvalgt i intervju til at det er ønskelig med 
enda sterkere medvirkning fra ansatte i utformingen av kvalitetssystem og internkontroll i ABBR.  

Brannsjefen viser på sin side til at ABBR gjennom de ulike utvalgene i stor grad drøfter og rådfører seg med de 
ansatte i ulike spørsmål og prosesser, herunder når det gjelder internkontroll, og at det har vært tradisjon for en 
forholdsvis omfattende medvirkning fra ansatte. Brannsjefen viser til at dette i noen tilfeller har resultert i en 
praksis der medvirkningsprosessene blir krevende, og der selv mindre, praktiske spørsmål blir gjenstand for større 
drøftinger. Brannsjefen viser videre til at det kunne vært mer hensiktsmessig å involvere de ansatte i mer 
prinsipielle spørsmål som så satte retning på praksis, heller enn at den daglige praksisen til stadighet skal diskuteres 
med alle. Brannsjefen peker på at det er behov for at ABBR i tiden fremover foretar en tydeligere grenseoppgang 
mellom ledelse og medvirkning, slik at man finner en modell der medvirkning skjer på en effektiv måte som bidrar 
til en god internkontroll. 



Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av ABBR IKS | Internkontroll 

42 
 

I intervju viser flere sentrale involverte til at det i ABBR har vært et forventningsgap mellom hvor stor medvirkning 
ledelsen vurderer at det er fornuftig å legge opp til, og hvor involvert ansatte/ansattes organisasjoner ønsker å 
være. Det blir pekt på at det ikke er foretatt en tydelig nok avklaring av roller og ansvar, og at det heller ikke har 
blitt kommunisert tydelig nok i organisasjonen hva som er hensikten med ansattes medvirkning i utformingen av 
virksomhetens internkontroll og hvordan dette er ment å fungere. Det blir vist til at dette har ført til en opplevelse 
blant enkelte av at medvirkningsprosessene i praksis er skinnprosesser, der ansatte bes om å bidra inn i en prosess 
uten at de opplever at dette faktisk påvirker utfallet av prosessen. 

Når det gjelder arbeid med kommunikasjon og informasjon om kvalitetssystem og internkontroll har ABBR 
utarbeidet en egen strategi for internkommunikasjon, som gir føringer for både hva som skal kommuniseres, hvor 
og hvordan det skal kommuniseres og hvem som har ansvar for å sikre at det blir formidlet tydelig informasjon til 
ansatte om blant annet kvalitetssystemet og innholdet i dette. 

Om ansattes medvirkning i forbindelse med sammenslåingsprosessen av ABBR 

I intervju blir det gjennomgående vist til at involvering av og medvirkningen fra ansatte i forbindelse med 
prosessen for sammenslåing av de tre brannvesenene i gamle Asker, Hurum og Røyken kommuner var 
omfattende. Ansatte og tillitsvalgte var involvert i alle relevante arbeidsgrupper, og tillitsvalgte var representert 
på alle nivåer i prosjektet inklusiv i den ledende styringsgruppen. Flere peker på at arbeidet med sammenslåing 
fungerte godt, og at ABBR i disse prosessene klarte å følge opp og ivareta innspill og synspunkter som kom fra 
ansatte i de ulike brannvesenene i Asker, Røyken og Hurum på en god måte. 

Det blir i intervju vist til at de tre tidligere brannvesen-organisasjonen hadde nokså ulike kulturer, men at dette 
ble forsøkt ivaretatt ved å gi de to mindre brannvesenene tydelige roller i sammenslåingsprosessen slik at de ikke 
bare skulle bli slukt av tidligere ABBV og at nye ABBR ikke skulle være identisk med ABBV, bare med flere ressurser 
og lokasjoner. Det blir videre pekt på at man gjennom prosessen nok ikke lyktes godt nok med å håndtere alle 
sider av dette, noe som har bidratt til en del uro internt i ABBR i ettertid. 

5.9.2 Vurdering 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, er det revisjonens vurdering at ABBR har etablert arenaer og 
rutiner for å legge til rette for medvirkning fra ansatte i viktige prosesser i virksomheten, herunder når det gjelder 
utforming av internkontrollen i ABBR IKS. Revisjonen har videre ikke holdepunkter for å mene at ABBR ikke i 
tilstrekkelig grad har sørget for slik medvirkning fra ansatte. 

Samtidig kommer det i undersøkelsen frem indikasjoner på at det råder ulike oppfatninger i organisasjonen rundt 
hvordan ansattmedvirkning i ABBR er organisert, hva som er hensikten med medvirkningen og hvor stor grad av 
innflytelse ansatte har og skal ha på utfallet fra ulike prosesser de medvirker i. Det fremkommer også indikasjoner 
på at måten medvirkning i de sammenslåtte selskapene tradisjonelt har vært praktisert, har gitt utfordringer når 
det gjelder omfanget av medvirkning fra ansatte og forventinger til hva medvirkningen innebærer. Etter 
revisjonens vurdering har de ulike oppfatningene av og forventningene til ansattmedvirkning som eksisterer i 
ABBR, medvirket til de arbeidsmiljøutfordringer og den uro som har vært i organisasjonen, både i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen og gjennom de første driftsårene.  

Revisjonen mener det vil være hensiktsmessig at ABBR tydelig avklarer og kommuniserer i organisasjonen hva 
medvirkning fra ansatte innebærer, hva som er formålet med den og hvordan den er organisert med hensyn til 
blant annet roller, ansvar og myndighet til å treffe beslutninger, og hvilke prosesser og situasjoner medvirkning 
fra ansatte står sentralt i. Dette for å redusere de spenningene som har vært i ABBR og for å bidra til å bedre 
arbeidsmiljøet i organisasjonen (se også seksjon 6.4). 

Når det gjelder informasjon og kommunikasjon fra ledelsen til ansatte om ABBR sin internkontroll, er det 
revisjonens vurdering at det er etablert rutiner som legger opp til hensiktsmessig formidling av informasjon for å 
sikre at internkontrollen er kjent og forstått. Som det fremgår av seksjonene 5.5 og 5.6, er imidlertid ikke alle 
relevante internkontrollkomponenter i ABBR nødvendigvis kjent blant alle ansatte (herunder etablerte rutiner for 
gjennomføring av arbeidsoppgaver innenfor sin avdeling). Som det fremgår av seksjon 5.8, foreligger det også 
forbedringspotensial når det gjelder melding av avvik som grunnlag for ytterligere forbedring av virksomheten. 
Begge forholdene medfører risiko for at kvaliteten i de arbeidsoppgaver ABBR har ansvar for svekkes. Etter 
revisjonens vurdering er det derfor viktig at ABBR i det videre sikrer tydelig informasjon til ansatte om innretning 
av virksomhetens internkontroll, og krav og forventninger til ansatte når det gjelder kjennskap til og bruk rutiner, 
avvikssystem mv. 
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5.10 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 

5.10.1 Datagrunnlag 

Ledelsen i ABBR har ikke etablert noen form for helhetlig, systematisk oppfølging og gjennomgang av hvorvidt den 
internkontrollen som er etablert i virksomheten fungerer hensiktsmessig, eller om det er behov for å gjøre 
tilpasninger og endringer. Brannsjefen peker i intervju på at ledelsen i ABBR dermed ikke har noen tydelig samlet 
oversikt over hvilke rutiner som er i aktiv bruk, hvilke deler av internkontrollsystemet som bør utbedres, hvilke 
risikoanalyser som bør gjennomføres, eller på hvilke områder og temaer det er meldt flest avvik. Brannsjefen viser 
til at et viktig forbedringsområde for ABBR i tiden fremover vil være å få etablert en helhetlig tilnærming og 
oppfølging, som gir ledelsen grunnlag for å kunne iverksette en mest mulig treffsikker og hensiktsmessig 
internkontroll.  

5.10.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at ABBR ikke har etablert rutiner eller praksis for å jevnlig gjennomgå internkontrollsystemet, 
verken på ledelsesnivå eller på andre nivåer i organisasjonen.  

Revisjonen vil påpeke at jevnlig systematisk gjennomgang av internkontrollsystemet er et sentralt premiss for å 
sikre at de nødvendige komponentene i internkontrollen er på plass, at de fungerer og at internkontrollen justeres 
og utvikles i samsvar med de behovene virksomheten har. På bakgrunn av dette er det revisjonens anbefaling at 
ABBR etablerer rutiner og praksis som sikrer at slik gjennomgang blir gjennomført, både på overordnet nivå, per 
avdeling og for hver av de sentrale komponentene som inngår i ABBR sitt internkontrollsystem (inkl. mål og 
strategi, oppgave- og ansvarsdeling, risikovurdering av arbeidsprosesser, system og rutiner for sentrale oppgaver, 
avvikshåndtering og kommunikasjon og informasjon om internkontroll). 
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6 Beredskap, dimensjonering og 
responstid 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

I hvilken grad bidrar internkontrollen som er etablert til å sikre at selskapet opptrer i samsvar med krav til 
beredskapsmessig organisering, dimensjonering og responstid?  

6.2 Kontroll- og revisjonskriterier 

Beredskapsmessig organisering og dimensjonering er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 første, andre og tredje ledd sier: 

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver 

etter loven på en effektiv og sikker måte. 

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det 

kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og 

beredskapsmessige arbeidet. 

Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets 

oppgaver på en forsvarlig måte. 

Av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen12 § 2-4 går videre følgende frem: 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller 

i samarbeid med annen kommune. 

Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være koordinert med kommunens 

analyser på andre områder. 

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som fatter vedtak 

etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler 

om samarbeid skal følge dokumentasjonen. 

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens 

minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Datagrunnlag 

6.3.1 Før etableringen av ABBR 

I forbindelse med sammenslåingsprosessen til nye Asker kommune, gjennomførte Agenda Kaupang i 2017 en 
utredning av mulige brannordninger for den nye kommunen. Formålet med utredningen var å fremskaffe 
kunnskapsgrunnlag om mulige organisasjonsmodeller for å ivareta kravene til en forsvarlig brannordning for nye 
Asker kommune. I utredningen ble tre ulike organisasjonsmodeller gjennomgått og vurdert, blant annet med 
hensyn til hvordan de ulike modellene ville kunne ivareta gjeldende krav i regelverk til dimensjonering og 
beredskap. Dagens ordning (sammenslåing av ABBV, RBR og HBV, med fortsatt samarbeid med Bærum kommune) 
var en av de tre ordningene som ble vurdert, og som ble funnet å tilfredsstille kravene i regelverket. I henhold til 
krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, er ordningen oppsummert og dokumentert i 
eget dokument («Brannordningen»), som er et av de sentrale styringsdokumentene for ABBR. 

Tidligere ABBV fikk i 2019 gjennomført en tjenesteanalyse (benchmarking) der brannvesenets tjenester, kvalitet 
og kostnadseffektivitet ble sammenliknet med syv andre store brann- og redningsbrannvesen13 i Norge. Analysen 
viste at ABBV drev kostnadseffektivt og forskriftsmessig, med gode resultater på de fleste kvalitetsindikatorer 

 
12 Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. FOR-2002-06-26-729. Sist endret: FOR-
2015-08-24-1076 fra 01.11.2015. 
13 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, Drammensregionens brannvesen IKS, Rogaland brann og redning IKS, Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS, Vestfold interkommunale brannvesen IKS, Bergen brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 
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sammenliknet med snittet for de øvrige brannvesenene. I intervju blir det gjennomgående vist til at 
kvaliteten/standarden på de tjenestene som ABBV leverte var svært høy, og at dette vurderes å ha blitt videreført 
inn i ABBR. 

I tjenesteanalysen fra 2019 ble det vist til at noen av de gode resultatene i tidligere ABBV kan skyldes blant annet 
geografiske forhold (korte kjøreavstander i et tettsted), sosioøkonomiske forhold (mange ressurssterke 
innbyggere, økonomisk solide kommuner, færre storkommuneutfordringer) og branntrygg bygningsmasse 
(påkostede boliger med god brannsikring, mange kontorbygg, lite industri, få svært gamle bygg). Flere av disse 
forklarende årsakene har blitt endret/påvirket som følge av sammenslåingen til ny kommune og felles brannvesen 
gjennom ABBR. Det geografiske området ABBR har ansvar for å dekke har blitt betydelig utvidet, og 
befolkningssammensetningen ser dermed annerledes ut enn hva den gjorde i gamle Asker og Bærum kommuner. 
I tillegg har ABBR etter sammenslåingen også beredskapsansvar for den verneverdige tette trehusbebyggelsen i 
Holmsbu i gamle Hurum kommune, noe som har gitt nye utfordringer både brannfaglig og med tanke på innsatstid 
(jf. avsnittene over). 

I 2019 ble det også gjennomført en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for den nye felles brannvesen-
organisasjonen ABBR (se også seksjon 5.7). Gjennom analysene ble det avdekket flere utfordringer når det gjaldt 
å sikre tilfredsstillende brannberedskap i hele ABBR sitt ansvarsområde, herunder enkelte utfordringer som krever 
omfattende tiltak som det er urealistisk å få på plass på kort sikt. Noen av utfordringene må derfor adresseres med 
mer kortsiktige kompenserende tiltak og også delvis aksepteres inntil videre (utfordringer knyttet til 
tidskrav/innsatstid ved utrykning, samt sikring av forskriftsmessig brannvann i hele ABBR sitt ansvarsområde).  

Det er i forbindelse med undersøkelsen ikke avdekket andre utfordringer eller mangler ved ABBR sin håndtering 
og etterlevelse av krav til beredskapsmessig organisering, dimensjonering og responstid. 

6.3.2 Etter etableringen av ABBR 

ABBR har iverksatt en rekke kortsiktige tiltak for å kompensere for de utfordringene som ble identifisert i den 
nevnte felles risiko- og sårbarhetsanalysen i 2019. Samtidig arbeides med å få på plass langsiktige tiltak som 
håndterer utfordringene fullt ut. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har gjennomgått ABBR sine 
kompenserende tiltak for å håndtere de aktuelle utfordringene, og at direktoratet har vurdert disse som 
tilfredsstillende inntil videre for å ivareta krav til innsatstid og brannvannsdekning.14 

I oktober 2020 ble det utarbeidet en evalueringsrapport av sammenslåingsprosessen av de tre brannvesen-
organisasjonene til ABBR. I denne fremgår det at en betydelig andel av ansatte både i beredskapsavdelingen 
(heltid) og forebyggende avdeling opplever at kvaliteten på tjenesteleveransene har gått ned etter 
sammenslåingen til ABBR. Det blir blant annet vist til at beredskap i noen deler av ABBR sitt geografiske 
ansvarsområde oppleves å være svekket som følge av behov for å styrke beredskap i andre områder 
(sideforflytning etter geografisk utvidelse).  

Samtidig får revisjonen opplyst at ABBR har arbeidet systematisk og målrettet for å begrense unødvendig 
sideforflytning og hindre distriktsmessig svekking av beredskapen. Det blir opplyst at det etter sammenslåing til 
ABBR er gjort flere grep for å sikre god brannberedskap i hele området til det nye sammenslåtte brannvesenet. 
Dette omfatter blant annet ny brann- og redningsbåt og -bil til Tofte brannstasjon, etablering av skogbrannreserver 
i Tofte, overføring av moderne vanntankbil og redningsbil til Røyken brannstasjon (fra lokasjoner i Asker og 
Bærum), nye ATV-er og ny RIB ved Røyken brannstasjon, høy kapasitet på reservekjøretøy til brann og redning 
mm. I tilknytning til dette opplyser konstituert brannsjef at brannberedskapen i ABBRs ansvarsområde følgelig 
oppleves å være vesentlig styrket, særlig i distriktene tilhørende Tofte og Røyken brannstasjoner. 

Som det fremgår av kapittel 5 om internkontroll i ABBR, er det avdekket enkelte svakheter og mangler i ABBR sitt 
kvalitetssystem og i den internkontrollen som er etablert. Det er ikke identifiserte formelle mangler i 
internkontrollen som er satt i sammenheng med de utfordringene ABBR har med hensyn til overholdelse av krav 
til innsatstid og sikring av forskriftsmessig brannvann, eller som blir opplyst å gjøre det krevende for ABBR å sikre 
en tilfredsstillende løsning av sentrale brannoperative oppgaver. 

Drøftingen om ansattes medvirkning i utforming av internkontrollen i ABBR i seksjon 5.9, viser at det har vært uro 
i forbindelse med sammenslåingen av ABBV, RBR og HBV til ABBR. Sammenslåingsprosessen blir videre opplyst å 
ha påvirket virksomhetens arbeidsmiljø og organisasjonskultur negativt. I evalueringsrapporten av sammenslåings-
prosessen som ABBR har utarbeidet, kommer det frem at utfordringene med kultur og arbeidsmiljø er større i 

 
14 Brev fra DSB til ABBR Svar på tilbakemelding om innsatstid i brannordning- Asker og Bærum brann og redning IKS (29. april 2020). 



Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av ABBR IKS | Beredskap, dimensjonering og responstid 

46 
 

enkelte avdelinger enn i andre, og at det synes å være noe variasjoner i hvor godt ansatte trives og føler seg 
ivaretatt i ABBR som avhenger av hvilket brannvesen de ansatte opprinnelig kom fra.  

I evalueringsrapporten blir det vist til at organisasjonskulturen i brannvesenet er preget av raske beslutninger, 
høyt tempo og i noe mindre grad planlegging og strategisk arbeid. Videre vises det til at dette i praksis medfører 
en reaktiv tilnærming til arbeid med arbeidsmiljø, kultur og organisasjonsutvikling, hvor man gjerne agerer i siste 
liten eller arbeidet nedprioriteres fordi det alltid er noe som haster mer. Mer fokus på arbeidsmiljø og 
kulturbygging i organisasjonen blir pekt på som et viktig læringspunkt for ABBR fra sammenslåingsprosessen, uten 
at utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og organisasjonskultur i rapporten blir satt i direkte sammenheng med 
håndtering og etterlevelse av krav til beredskapsmessig organisering, dimensjonering og responstid, eller 
tjenestekvalitet for øvrig.  

6.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det er noen utfordringer knyttet til ABBR sin beredskap og dimensjonering. Disse er 
identifisert gjennom ROS-analyser og annet analysearbeid gjennomført både av ABBR selv, og av innleide 
konsulenter. Selskapet har iverksatt kortsiktige tiltak for å kompensere for de identifiserte utfordringene, og 
arbeider med å få på plass langsiktige tiltak som håndterer dem fullt ut. 

De identifiserte utfordringene knyttet til beredskap og dimensjonering er etter det revisjonen har grunnlag for å 
tro ikke et resultat av mangler i selskapet sin internkontroll; selskapet har tydelig definerte mål, etablerte strategier 
for å nå disse, og oppgaver og ansvar er tydelig fordelt og praktiseres som forutsatt. 

Undersøkelsen viser imidlertid også at sammenslåingsprosessen har hatt noen negative konsekvenser for 
arbeidsmiljøet i ABBR. Vi har ingen indikasjoner på at dette har hatt vesentlige konsekvenser for hvordan ABBR 
har løst sine kjerneoppgaver, og det har heller ikke kommet frem informasjon som tyder på at 
arbeidsmiljøutfordringene så langt har hatt vesentlige konsekvenser for ABBR sin beredskapsmessige organisering, 
dimensjonering og responstid, selv om noen ansatte rapporterer om redusert tjenestekvalitet innenfor noen 
områder etter sammenslåingen. 

Revisjonen vil understreke at vedvarende arbeidsmiljøutfordringer kan medføre en risiko for svekket kvalitet på 
tjenestene, og i ytterste konsekvens medføre at krav i regelverk ikke blir overholdt. Særlig vil dette kunne gjelde 
for avdelinger der arbeidsmiljøet er relativt sett svakere enn i andre avdelinger, eller på bestemte geografiske 
lokasjoner der ansatte opplever å ikke ha blitt godt nok inkludert og hørt i forbindelse med sammenslåing. Det er 
derfor viktig at selskapet følger opp identifiserte læringspunkt som gjelder arbeidsmiljø og organisasjonskultur.  
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7 Selskapets arbeidsgiverpolitikk 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

Har selskapet etablert en hensiktsmessig arbeidsgiverpolitikk i samsvar med eventuelle føringer fra Asker 
kommune, og blir denne praktisert som forutsatt? 
 
7.2 Kontroll- og revisjonskriterier 

I Asker kommune sin eierskapsmelding, del 1, kapittel 7, går følgende frem under seksjon 7.1 Lønnspolitikk og 
arbeidsgiverpolitikk: 

Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være 

lønnsledende. Bonus- og incentivordninger bør unngås. 

Asker kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer innen HMS, rekruttering, lederutvikling, mangfold, kompetanseutvikling 

m.m. Kommunen forventer at selskapene har en god arbeidsgiverpolitikk og at denne blir utført på en systematisk og 

betryggende måte. 

7.3 Datagrunnlag 

Som det fremgår av revisjonskriteriene over, er det gjennom Asker kommune sin eierskapsmelding, del 1, kapittel 
7, formulert en forventning om arbeidsgiverpolitikk i de selskapene kommunen har eierskap i. I 
eierskapsmeldingen står blant annet følgende: 

Asker kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer innen HMS, rekruttering, lederutvikling, mangfold, kompetanseutvikling 

m.m. Kommunen forventer at selskapene har en god arbeidsgiverpolitikk og at denne blir utført på en systematisk og 

betryggende måte. 

Eierskapsmeldingen til Asker kommune ble behandlet som orienteringssak 3/21 i representantskapet til ABBR i 
møte 29. april 2021, og i styret som orienteringssak 2/21 i møte 10. februar (se avsnitt 3.3.1). Verken 
representantskapet eller styret i ABBR har gitt direkte føringer til ABBR om at kommunens arbeidsgiverpolitikk skal 
praktiseres i selskapet. Dette kommer blant annet frem i intervju med brannsjefen, som forteller at det ikke har 
blitt formidlet til ABBR fra noe nivå eller organ at Asker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal gjelde for ABBR. 

Asker kommunes arbeidsgiverpolitikk er ment å gi kommunens politikere, ledere, medarbeidere og 
tillitsvalgte/verneombud en felles målsetning og retning når det gjelder kommunens rolle som arbeidsgiver, og 
inneholder også et sett med verdier som skal fungere som rettesnor for hva medarbeidere og ledere skal leve 
etter i hverdagen og hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Videre er det i arbeidsgiverpolitikken definert 
fem ulike hovedmål, med tilhørende innsatsområder det skal arbeides med for å bidra til at målene i 
arbeidsgiverpolitikken blir nådd. Som arbeidsgiver skal Asker kommune satse på de følgende syv innsatsområdene:  

• Medarbeiderskap og lederskap 

• Etikk og samfunnsansvar 

• Innovasjon og digitalisering 

• Rekruttering og beholde arbeidskraft 

• Kompetanseutvikling 

• Arbeidsmiljø og nærværsarbeid 

• Mangfold og inkludering 

Hvert av områdene er videre brutt ned i mindre arbeidsmål og føringer, som ledere og ansatte har ansvar for å 
følge opp og etterleve. Eksempelvis går det under medarbeiderskap frem at alle kommunens medarbeidere skal 
opptre profesjonelt og ansvarsbevisst når de utfører arbeidet sitt, samt opptre med respekt og forståelse i relasjon 
til innbyggere, kollegaer og ledere. Under lederskapsområdet forventes det (som eksempel) av kommunens ledere 
at de skal utnytte handlingsrom, angi retning og mål, gi tillit og utøve synlig og tydelig ledelse, samt tilrettelegge 
for samhandling på tvers, i og utenfor egen virksomhet.  

Som det går frem av avsnitt 5.6.1, har ABBR etablert rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsgiveroppgaver, som 
for eksempel ansettelse, stillingsvern, oppsigelse, mv. I intervju med brannsjefen kommer det imidlertid frem at 
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ABBR ikke har utarbeidet noen egen skriftliggjort arbeidsgiverpolitikk, som definerer hvilke verdier som skal ligge 
til grunn for hvordan ABBR skal opptre som arbeidsgiver og som setter felles mål og retning for leder- og 
medarbeiderskapet i selskapet. 

7.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune gjennom eierskapsmeldingen har en forventning om at ABBR skal etablere 
en arbeidsgiverpolitikk. Det er ikke spesifisert at denne skal være i samsvar med Asker kommune sin egen 
arbeidsgiverpolitikk. Selv om eierskapsmeldingen har vært behandlet som orienteringssak både i 
representantskapet og i styret til ABBR, har brannsjefen ikke blitt instruert til eller fått signaler om å utarbeide en 
arbeidsgiverpolitikk for ABBR, og selskapet har derfor ikke etablert dette. 

ABBR har etablert rutiner og prosedyrer som omhandler sentrale arbeidsgiveroppgaver som ansettelse, 
stillingsvern, oppsigelse mv., og som støtter opp under flere av de arbeidsmålene og innsatsområdene som følger 
av Asker kommune sin arbeidsgiverpolitikk. Det er imidlertid ikke definert verdier, mål og områder som skal 
fungere styrende og samlende for utviklingen av ABBR som kompetanseorganisasjonen, tilsvarende det som finnes 
for Asker kommune. 

Dersom Asker kommune mener at ABBR skal utarbeide en egen arbeidsgiverpolitikk, må denne føringen 
tydeliggjøres gjennom styringslinjen, slik at representantskapet vedtar at styret skal følge dette opp, og at styret 
på sin side instruerer brannsjefen. Et slikt krav fra kommunen til ABBR kan med fordel inngå i en eierstrategi, jf. 
avsnitt 3.3.2. 
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8 Konklusjon og anbefalinger 

Eierskapskontrollen med forvaltningsrevisjon av ABBR viser at Asker kommune har etablert en eierstyring 
og -oppfølging av ABBR som oppfyller sentrale krav i regelverket og i stor grad samsvarer med relevante 
anbefalinger. Også styret sin oppfølging av selskapet er i det alt vesentlige i samsvar med aktuelle lovkrav og beste 
praksis. Videre har ABBR etablert internkontroll som dekker flere av de sentrale elementene og grunnprinsippene 
i anerkjente standarder for å sikre god styring og kontroll med egen virksomhet. 

Samtidig avdekker undersøkelsen flere svakheter i Asker kommune sin eierstyring. Blant annet har ikke kommunen 
en eierstrategi for ABBR, og det gjennomføres heller ikke jevnlige eiermøter mellom selskapet og eierne. Videre 
viser undersøkelsen at nominasjons- og valgprosessen av styremedlemmer i ABBR med fordel kan formaliseres og 
forbedres. Dagens praksis har ikke ført til vesentlige utfordringer, men både manglende retningslinjer for 
valgnemndas arbeid og manglende begrunnelse for nominasjon og styrevalg øker risikoen for mangler i styrets 
kompetanse, noe som i sin tur kan ha negative konsekvenser for ledelsen av selskapet og i siste instans for 
selskapets virksomhet. Styret har på sin side forbedringspotensial når det gjelder skriftliggjøring av rutiner for eget 
arbeid. I tillegg viser undersøkelsen at styret ikke oppfyller sentrale anbefalinger fra KS. Blant annet gjennomfører 
ikke styret årlig egenevaluering av eget arbeid, og har derfor ikke et systematisk grunnlag for å vite om styret 
mangler viktig kompetanse. 

Det er i undersøkelsen også avdekket flere svakheter og mangler i den internkontrollen ABBR har etablert. ABBR 
har ikke gjennomført helhetlige risikovurderinger av egne arbeidsprosesser som grunnlag for utforming av 
internkontrollen (herunder for å identifisere hvor i prosessene det er viktig at det foreligger skriftlige rutiner og 
hvor det i mindre grad er behov for dette), og det gjennomføres heller ikke jevnlige systematiske gjennomganger 
av internkontrollen for å vurdere om denne er hensiktsmessig utformet og fungerer etter intensjonen. ABBR 
mangler dessuten et avvikssystem som kan brukes på en effektiv måte for å sikre kontinuerlig forbedring av 
internkontrollen. Det at internkontrollen ikke er utformet med utgangspunkt i kjent risiko og at det ikke 
gjennomføres regelmessige evalueringer av om den fungerer etter hensikten, medfører risiko for at de rutiner og 
kontroller ABBR har etablert ikke i tilstrekkelig grad er utformet på en måte som bidrar til å sette selskapet i stand 
til å ivareta eierkommunene sine plikter og oppgaver innen brann- og ulykkesberedskap og brannforebyggende 
arbeid. Revisjonen vil i forlengelsen av dette også peke på viktigheten av at ABBR sikrer at ansatte er kjent med de 
rutinene som er etablert og som er relevante med hensyn til å kunne utføre sentrale arbeidsoppgaver på en 
forsvarlig og forskriftsmessig måte. 

I undersøkelsen kommer det videre frem at ABBR ikke har etablert en egen arbeidsgiverpolitikk. Gjennom 
eierskapsmeldingen har Asker kommune uttrykt en forventning om at ABBR skal etablere en arbeidsgiverpolitikk, 
men brannsjefen har ikke blitt tydelig instruert til eller fått signaler fra verken representantskapet eller styret om 
å utarbeide en arbeidsgiverpolitikk for ABBR. Dersom Asker kommune mener at ABBR skal utarbeide en egen 
arbeidsgiverpolitikk, må denne føringen tydeliggjøres gjennom styringslinjen, slik at representantskapet vedtar at 
styret skal følge dette opp, og at styret på sin side instruerer brannsjefen. 

På bakgrunn av funnene i undersøkelsen, har revisjonen utarbeidet anbefalinger til tiltak til både Asker kommune 
og selskapet. 

Revisjonen anbefaler at Asker kommune: 

1. Utarbeider en eierstrategi for ABBR, og vurdere å gjøre dette i fellesskap med Bærum kommune for å sikre 
felles føringer. 

2. Vurderer ordningen med at gruppelederne innstiller på styremedlemmer til formannskapet. 
3. Utarbeider retningslinjer for formannskapets arbeid som kommunens valgnemnd. 
4. Begrunner nominasjoner til styreverv skriftlig. 
5. Gjennomfører jevnlige eiermøter med ABBR. 
6. Etablerer valgkomité, og nedfelle i selskapsavtalen at slik valgkomité skal brukes i forbindelse med styrevalg. 
7. Utarbeider retningslinjer for valgkomitéens arbeid. 

Revisjonen anbefaler at ABBR: 

1. Ytterligere formaliserer styrets arbeid, særlig med henblikk på informasjonsutveksling mellom selskapet og 
eierne. 
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2. Gjennomfører årlig egenevaluering av styrets arbeid og kompetanse. 
3. Vurderer behovet for styreopplæring i lys av resultatene fra egenevalueringen. 
4. Sikrer at styret oppfyller kravene til kjønnsbalanse, inkludert blant varamedlemmene 
5. Sikrer at innkallinger og protokoller fra styremøter blir journalført. 
6. Gjennomgår og eventuelt reviderer stillingsinstruksen til brannsjefen. 
7. Gjennomfører helhetlige risikovurderinger av de sentrale arbeidsprosessene, som grunnlag for utforming av 

internkontrollen, herunder oppbygning av kvalitetssystem og utforming av rutiner for sentrale 
arbeidsoppgaver. 

8. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kjennskap til relevante rutiner og prosedyrer for sentrale 
arbeidsprosesser, herunder: 

a. Organiserer kvalitetssystemet slik at det blir enkelt for ansatte å holde oversikt over rutiner. 
b. Sikrer god informasjon til ansatte om kvalitetssystem og hvor de finner relevante rutiner. 

9. Viderefører arbeidet med å sikre et hensiktsmessig system for melding og håndtering av avvik. 
10. Avklarer og kommuniserer tydelig for organisasjonen hva ansattmedvirkning i ABBR innebærer, herunder hva 

som er formålet med den og hvordan den er organisert med hensyn til blant annet roller, ansvar og 
beslutningsmyndighet. 

11. Etablerer rutiner for regelmessig evaluering av den etablerte internkontrollen, for å sikre at denne fungerer 
etter hensikten og møter virksomhetens behov. 

12. Følger opp identifiserte læringspunkt og iverksetter målrettede tiltak for å styrke arbeidsmiljø og 
organisasjonskultur. 
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: Høringsuttalelser 

Høringsuttale fra kommunen 
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Høringsuttale fra selskapet 
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: Revisjonskriterier 

Kommuneloven 

Kommuneloven § 26-1 stiller krav om at kommunen minst en gang i valgperioden skal utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Denne eierskapsmeldingen skal inneholde kommunen sine 
prinsipper for eierstyring, oversikt over eierinteressene til kommunen, samt hvilke formål kommunen har med 
sine eierinteresser. 

Kommuneloven § 25-1 inneholder også bestemmelser om kommunens internkontroll: 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.  

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

 

Lov om interkommunale selskap 

Lov om interkommunale selskap (IKS-loven) omhandler selskap der alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner 
eller interkommunale selskap. Ifølge IKS-loven § 4 første ledd skal interkommunale selskap ha skriftlig selskaps-
avtale vedtatt av hvert enkelt kommunestyre. IKS-loven § 4 tredje ledd fastsetter minimumskrav til hva 
selskapsavtalen skal inneholde: selskapets foretaksnavn, deltakere, selskapets formål, kommune der selskapet har 
hovedkontor, tallet på styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til å gjøre andre ytelser overfor 
selskapet, hver deltakers eierandel i selskapet (og ansvarsandel dersom den avviker fra eierandelen), tallet på 
medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker utnevner. Alle deltakere i 
det interkommunale selskapet skal ha minst en representant i representantskapet (jf. IKS-loven § 6 første ledd).  

§ 7 i IKS-loven regulerer representantskapets myndighet. Der står det at: 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen

skal behandles i representantskapet. 

 

IKS-loven § 13 fastsetter styrets myndighet: 

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 føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

IKS-loven § 14 andre ledd omhandler daglig leder: «Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.» 

Samme paragraf fjerde ledd, pålegger daglig leder ansvar for internkontroll: «Daglig leder er ansvarlig for 
internkontroll med lovpålagte oppgaver som selskapet utfører på vegne av kommuner. Kommuneloven § 25-1 
gjelder på tilsvarende måte så langt den passer». 

I lov om interkommunale selskap § 18 går det frem at Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for 
kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og forventet 
økonomisk resultat av driften. Budsjettvedtaket er endelig når det er vedtatt av representantskapet, men styret 
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må straks melde til representantskapet om vesentlige endringer i inntekter og utgifter i forhold til det som er 
budsjettert, jf. § 19. Lov om interkommunale selskap § 18 tredje ledd om årsbudsjettet ble opphevet fra 1. januar 
2014. Før 2014 var det en presisering i loven om at dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, 
er budsjettet ikke endelig før budsjett er behandlet av kommunene (etter kommuneloven § 45 nr. 4). 

Representantskapet skal også ifølge § 20 en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Økonomiplanen skal 
omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver, under dette investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. 

Arbeidsmiljøloven 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, aml.) har blant annet som formål (§ 1-1) å 
sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en arbeidssituasjon som er helsefremmende og meningsfylt, og gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Loven skal bidra til å sikre trygge ansettelsesforhold og 
likebehandling i arbeidslivet, legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers 
forutsetninger og livssituasjon, samt gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne selv kan ivareta og utvikle 
sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 
myndighet. 

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 

Lovens kapittel 2 stiller opp plikter til både arbeidsgiver og arbeidstaker; der arbeidsgiver plikter å sørge for at 
bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt, skal arbeidstaker medvirke ved utforming, 
gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal 
også delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet, og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som 
blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstaker er videre forpliktet til å bruke påbudt 
verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, underrette arbeidsgiver og 
verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller 
mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte 
arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse. 

Lovens kapittel 3 omhandler virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, og § 3-1 nr. (1) stiller blant annet krav om at 
arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten 
for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, med nærmere spesifiserte krav. 

Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 

Lovens kapittel 4 stiller krav til både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. I § 4-1 nr. (1) går det frem at 
«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.» Kapittelet inneholder 
flere paragrafer med regler om hvordan dette skal sikres. Blant annet står det i § 4-2 nr. (1) at «Arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av 
arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av 
dem.» I samme paragraf nr. (3) står det at «Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for 
arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og 
kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.» 

Aml. § 4-3 stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. I paragrafen går det blant annet frem at arbeidet skal 
legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas og skal søkes utformet slik at det gir mulighet 
for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. Videre står det at arbeidstaker, så langt 
det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. § 4-4 stiller 
krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Blant annet skal fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige 
forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, 
sikkerhet og velferd. 

Verneombud og AMU 

Kapittel 6 og 7 regulerer hhv. verneombudsrollen og arbeidsmiljøutvalg. Det er blant annet krav om at det skal 
være verneombud om virksomheter med flere enn 10 ansatte, og kapittel 6 inneholder nærmere krav om 
verneombudets rolle og oppgaver. For virksomheter med flere enn 50 ansatte, skal det etableres 
arbeidsmiljøutvalg. Kapittel 7 inneholder nærmere regler om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og rolle. 
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Varsling 

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Det er 
arbeidsmiljøloven definerer hva som er et kritikkverdig og som regulerer hvordan varsel skal følges opp. 

I arbeidsmiljøloven § 2 A-1 står det følgende om arbeidstakers rett til å varsle og hva som menes med et 
kritikkverdig forhold: 

1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har 
også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i 
virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan 
innebære 
a) fare for liv eller helse 
b) fare for klima eller miljø 
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
d) myndighetsmisbruk 
e) uforsvarlig arbeidsmiljø 
f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet 
her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

Ifølge arbeidsmiljøloven § 2 A-6 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, å ha rutiner 
for intern varsling. Disse rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift og veileder 

Brann- og eksplosjonsvernloven15 fastsetter plikter til å forebygge brann og eksplosjoner, samt sentral og lokal 
organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernarbeidet (jf. § 2). Kapittel 3 i brann- og 
eksplosjonsvernloven omhandler kommunen sine plikter og fullmakter. Lovens § 9 fjerde ledd fastsetter at to eller 
flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen, og at kommuner gjennom avtale kan overlate brannvesenets 
oppgaver og leiing helt eller delvis til en annen kommune eller virksomhet. 

Beredskapsmessig organisering og dimensjonering er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 første, andre og tredje ledd sier: 

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver 

etter loven på en effektiv og sikker måte. 

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det 

kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og 

beredskapsmessige arbeidet. 

Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets 

oppgaver på en forsvarlig måte. 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen16 § 2-4: 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller 

i samarbeid med annen kommune. 

Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være koordinert med kommunens 

analyser på andre områder. 

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som fatter vedtak 

etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler 

om samarbeid skal følge dokumentasjonen. 

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens 

minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. 

 
15 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
LOV-2002-06-14-20. 
16 Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. FOR-2002-06-26-729. Sist endra: FOR-
2015-08-24-1076 fra 01.11.2015. 
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DSB har utarbeidet en veileder til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen publisert juli 2015.17 
Veilederen viser til at dokumentasjonen skal skildre kommunens/regionens brannvern, dvs. brannvesenets 
størrelse, organisasjon og utstyr. Brannordning dekker krav om dokumentasjon: 

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning 

oppfylles alene eller i samarbeid med andre. Brannordning (krav i tidligere lov) oppfyller forskriftens krav til dokumentasjon 

av brannvesenet. 18 

Veilederen viser videre til krav til risiko- og sårbarhetsanalyse: «Dimensjonering av kommunens brannvesen skal 
baseres på kartlagt risiko og sårbarhet og de standardkrav/minimumskrav forskriften setter for forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver.» 19 Veilederen utdyper: 

Dokumentasjonen skal vise hvordan brannvesenets beredskap svarer på kartlagt risiko og sårbarhet og eventuelle mangler. 

Dokumentasjonen skal vise om kommunen har økt beredskapen for å dekke opp en uakseptabel risiko og sårbarhet i 

kommunen, eller om det er dekket opp gjennom forebyggende eller beredskapsmessige tiltak i risikoobjektene.20 

Dimensjonering og lokalisering av beredskap er hjemlet i forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen kap. 5. I § 5-1 første ledd står det at samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, der minst 4 
skal være kvalifisert som utrykningsledere. Et vaktlag skal minst bestå av 1 utrykningsleder og 3 
brannkonstabler/røykdykkere (jf. § 5-2 første ledd). Vaktberedskap etter innbyggertall i tettsteder går frem av § 
5-3, og tallet på vaktlag etter innbyggertall i tettsteder går frem av § 5-4. Beredskap for høyderedskap eller tankbil 
går frem av § 5-6, og krav til overordnet vakt går frem av § 5-6. 

KS sine anbefalinger for god eierstyring 

KS har fastsatt 21 anbefalinger for god eierstyring og selskapsledelse i kommunal sektor.21 Under er et utvalg av 
anbefalingene: 

Anbefaling 3: «For å styrke det kommunale eierskapet anbefales det at kommunestyret eller fylkestinget får tid til 
kompetanseutvikling eksempelvis ved å avholde eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte tidlig i perioden.» 

Anbefaling 4: «Kommunestyret eller fylkestinget bør årlig få en rapport om tilstanden (økonomi, spesielle forhold 
osv.) for selskapene.» Slik rapportering bør inngå i eierskapsmeldingen, jf. kommuneloven § 26-1. Det blir pekt på 
at loven sine krav om innholdet i eierskapsmeldingen er minimumskrav, og at eierskapsmeldinga kan være mer 
omfattende og innholdsrik. Videre anbefaler KS at 

Det bør også utarbeides en felles eierskapsmelding med andre medeiere hvis kommunen eller fylkeskommunen er medeier 

i flere selskaper sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner. En slik eierskapsmelding vil sikre felles føringer fra 

eierne der det er mulig. 

Anbefaling 5: «Kommunestyret eller fylkestinget skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet.» 

Anbefaling 6: «KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog med 
selskapet.» Slike eiermøter er: 

ikke lovregulert og er en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak, men hvor både eieren og selskapet kan ha gjensidig 

informasjonsutveksling, forventningsavklaringer og drøfte generell utvikling og rammevilkår for virksomheten. 

Anbefaling 7: «Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret eller 
fylkestinget oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet.» Med andre ord 
anbefaler KS at kommunestyret som hovedregel bør utnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentant i 
eierorganet. Dette blant annet for å forenkle samhandlinga og kommunikasjonen mellom kommunestyret og 
eierorganet. 

Anbefaling 8: «Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens 
eller fylkeskommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker.» I samme anbefaling blir det understreket 
at det er representantskapet i et IKS som fastsetter budsjett, økonomiplan og regnskap. Videre går det fram i 
anbefalingen at revisor ikke er pliktig til å møte i representantskapet, men anbefaler å følge aksjeloven på dette 

 
17 DSB: Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Publisert juli 2015. Link: 
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-organisering-og-
dimensjonering-av-brannvesen/#innledende-bestemmelser  
18 DSB: Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Juli 2015. § 2-4 Dokumentasjon. 
19 DSB: Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Juli 2015. § 2-4 Dokumentasjon. 
20 DSB: Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Juli 2015. § 2-4 Dokumentasjon.  
21 KS: Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2020). 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-organisering-og-dimensjonering-av-brannvesen/#innledende-bestemmelser
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-organisering-og-dimensjonering-av-brannvesen/#innledende-bestemmelser
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punktet, som i § 7-5 fastsetter at: «Revisor skal delta i generalforsamlingen når de saker som skal behandles, er av 
en slik art at dette må anses som nødvendig.» 

Anbefaling 9: «Eier bør gjennom selskapets eierorgan sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskapets formål og virksomhet. Vurder også spørsmål om habilitet i valg av styremedlemmer. Det 
anbefales at selskapet sikrer opplæring av styremedlemmene.» KS peker videre på at kommunen som eier også 
har et ansvar for å sørge for at styret i selskapet samlet sett har den kompetansen som trengs. KS anbefaler at 
styret bør ha kompetanse innen økonomi, organisasjon, markedet selskapet opererer i, faglig innsikt, og interesse 
for selskapets formål. KS understreker at styreverv er personlige, som betyr at styremedlemmer bare 
representerer seg sel – ikke parti, enkeltkommuner, eller andre interessenter – og at de skal ivareta selskapet sine 
interesser til det beste for alle eierne. 

Anbefaling 10: «Det bør fastsettes i vedtektene eller selskapsavtalen at valg av styrer i eller fylkeskommunalt eide 
selskaper bør skje ved bruk av valgkomité. Det bør lages retningslinjer som regulerer komitéens arbeid.» Med 
andre ord anbefaler KS at det bør være nedfelt i selskapsavtalen at man benytter valgkomité. KS anbefaler videre 
at valgkomiteen sin sammensetting bør reflektere eierdelene i selskap med flere eierkommuner, at det bør 
utarbeides retningslinjer som regulerer valgkomiteen sitt arbeid, at valgkomiteen bør begrunne sine forslag, og 
for å sikre kontinuitet bør ikke hele styret bli skiftet ut samtidig. 

Anbefaling 11: «Eierorganet bør uavhengig av organisasjonsform tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon i styret. 
Kjønnsbalansen bør sikres både blant de faste medlemmene til styret og blant varamedlemmene.» KS peke òg på 
at IKS-loven § 10 stiller kav om balansert kjønnsrepresentasjon i styret. IKS-loven § 10 viser til aksjeloven § 20-6, 
som inneholder nærmere regler om kjønnsbalanse i styrer. 

Anbefaling 13: «Styremedlemmer i morselskapet bør som hovedregel ikke sitte i styret til et datterselskap». Denne 
anbefalinga er mellom anna grunngjeve med at det er viktig å unngå rolleblanding og dobbeltroller i 
konsernforhold. 

Anbefaling 14: «Det anbefales at det oppnevnes varamedlemmer til styret i selskaper. Ordningen med numeriske 
varamedlemmer bør benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.» KS anbefaler også at 1. varamedlem 
blir invitert til styremøtene for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 

Anbefaling 16: «Kommunen eller fylkeskommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en 
prinsipiell diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av 
styrehonorar.» I et IKS er det representantskapet som fastsetter godtgjøring til styremedlemmene.  
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: Sentrale dokumenter og 
litteratur 

Lov og forskrift 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
LOV-2018-06-22-83 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). LOV-1999-01-
29-6 

• Justis- og beredskapsdepartementet. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). LOV-2002-06-14-20 

• Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. FOR-2002-
06-26-729. 

• Forskrifter til brann- og eksplosjonsvernloven 

• Justis- og beredskapsdepartementet. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 
LOV-2006-05-19-16 

• Kulturdepartementet. Forskrift om offentlege arkiv. FOR-2017-12-15-2105 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• KS. Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020). 

• DSB: Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2015). 

• COSO: Internkontroll – et integrert rammeverk (2013) 

Dokumenter fra kommunen 

• Asker kommunes eierskapsmelding 2020 (vedtatt av kommunestyret 10. november 2020) 

• Mal for eierstrategi 

• Eierbrev til selskapene Asker kommune har eierskap i (sendt 10. februar 2021) 

• Div. kursmateriell om eierstyring og styrearbeid 

Dokumenter fra selskapet 

• Selskapsavtale for ABBR IKS (1. januar 2020) 

• Styreinstruks (13. mai 2020) 

• Instruks daglig leder (10. februar 2006) 

• Diverse opplæringsmateriell knyttet til styreopplæring 

• Diverse stillingsinstrukser for ulike roller i ABBR 

• Innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter i 2020 og 2021 

• Innkallinger og protokoller fra styremøter i 2020 og 2021 

• HMS-håndbok 

• Personalhåndbok 

• Kvalitetshåndbok 

• Etiske retningslinjer (1. januar 2020) 

• Diverse brev fra DSB 
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