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Sammendrag 
 
 
 
 
Bestilling 

Formål 
Prosjektets formål er å kartlegge kommunens sentrale rutiner og 
virksomhetens praksis for brannvern på et utvalg av kommunens virksomheter 
 
Problemstillinger 

Kontrollutvalget 
Sak 41/20 den  
21.04.2020. 
 

1. Har kommunen utarbeidet felles sentrale rutiner som gjelder for 
kommunens virksomheter med en særskilt risiko ved brann?  
2. Kan et utvalg av virksomheter i kommunen med særskilt risiko ved brann 
dokumentere at sentrale lovkrav til brannvern og at kommunens sentrale 
rutiner er implementert i egne lokale rutiner? 
3. Er det ved utvalgte virksomheter etablert praksis for brannvern som bygger 
på egne rutiner og sentrale lovkrav til brannvern? 

 
Dokumentasjonsinnhenting 
Vi har i dette prosjektet innhentet dokumentasjon, tilpasset og endret på grunn av pandemi, på 
følgende måte: 

• Samtaler og dialog med ledelse relevante aktører i kommunen. 

• Gjennomgang av skriftlige dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området fra 
Drammen kommune sentralt. 

• Gjennomgang av de gjeldende prosedyrene, rutiner og internkontroll ved et utvalg 
særskilte brannobjekter. 

• Intervjuer ved bruk av Teams av beredskapssjef i Drammen kommune og driftssjef i 
Drammen eiendom kommunale foretak. 

 
Kommunedirektør har hatt utkast av rapporten til uttalelse. Uttalelsen datert 22.03.2021 er 
vedlagt denne rapporten. 
 
Svar på problemstillingene: 
Vår gjennomgang viser at det er etablert et rutiner for brannvern sentralt, med tydelige 
beskrivelser av oppgaver og ansvar. Det er også etablert et system for internkontroll og kontroll 
for Drammen kommune som eier av objektene, gjennom det kommunale foretaket Drammen 
Eiendom. Dette gjelder da særlig for de bygg-tekniske tiltakene som den enkelte bygning har.  
 
Forvaltningsrevisjonen viser at ansvaret for andre brannverntiltak som risikovurderinger, 
gjennomføring og evaluering av brannøvelser og andre tiltak for sikre kjennskap til brannrutiner 
ligger hos den enkelte virksomhet. Gjennomgangen av dokumentasjonen ved et utvalg objekter 
viser at dette løses ulikt. Revisjonen har ikke sett i sin gjennomgang at manglende etterlevelse av 
disse oppgavene blir registrert videre i den kommunale tjenestelinjen, som for eksempel 
manglende brannøvelser ved en virksomhet eller utilstrekkelig risikoanalyse. Det fremkommer 
heller ikke av undersøkelsen at det gjennomføres kompetansehevende tiltak eller overføring av 
informasjon innad i det enkelte kommuneområde. 
 
Dette gir en risiko for at virksomheter har manglende rutiner og kompetanse på sentrale oppgaver 
innen brannvern, og at dette ikke fanges opp og utbedres av overordnet ledelse i kommunen. Det 
er revisjonens vurdering av oppfølging av virksomhetenes brannvernrutiner og i større grad bør 
inngå i kommunens overordnete internkontroll, herunder et system for rapportering av avvik på 
disse oppgavene og et etablert ansvar for å utbedre dette.  
 
Anbefalinger 
Ut fra vår gjennomgang anbefaler VKR at kommunen ser nærmere på tiltak som kan sikre: 

➢ Tilstrekkelig kompetanse og veiledning i utarbeidelse av risikovurderinger hos den enkelte 
virksomhet 

➢ Nødvendig kunnskap om gjennomføring av brannøvelser og opplæring av ansatte 
➢ Et aktivt system for at overordnet ledelse kan avdekke og utbedre mangler ved 

brannverntiltak som ligger under ansvaret til den enkelte virksomhet 
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1. Innledning 

 Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 21.04.2020, sak 41/20, etter drøfting av forvaltningsrevisjon, vedtak 

om å slutte seg til Viken kommunerevisjon (VKR) sin fremlagte prosjektplan innen brannvern.1 

 

Som følge av pandemisituasjonen og smitteverntiltak er revisjonskriteriene endret på enkelte punkter 
i rapporten mens problemstillingene har ligget fast. Kontrollutvalget ble orientert om dette i sitt møte 
08.12.2020, sak 158/20 – revisor informerer2.  
 

 Formål og problemstillinger 
Prosjektets formål er å kartlegge kommunens sentrale rutiner og virksomhetens praksis for brannvern 

på et utvalg av kommunens virksomheter.  

Endringer i datainnsamlingen som følge av pandemi gjør at problemstilling 2, nå defineres som 

hvordan Drammen kommune som eier har sentrale rutiner og praksis på plass for et utvalg objekter, 

mens problemstilling 3 ser vi på hva virksomheten som bruker eiendommen har dokumentert av praksis 

opp mot brannvern.  

Problemstillinger: 

1. Har kommunen utarbeidet felles sentrale rutiner som gjelder for kommunens virksomheter 

med en særskilt risiko ved brann?  

2. Kan et utvalg av virksomheter i kommunen med særskilt risiko ved brann dokumentere at 

sentrale lovkrav til brannvern og at kommunens sentrale rutiner er implementert i egne 

lokale rutiner? 

3. Er det ved utvalgte virksomheter etablert praksis for brannvern som bygger på egne rutiner 

og sentrale lovkrav til brannvern? 

 

 Oppbygging av rapporten 
Rapporten svarer ut problemstillingene i hvert sitt kapittel. De tre første kapitlene beskriver 

prosjektet og avgrensninger, metodebruk og kilder til revisjonskriteriene. Kapitlene 4, 5, og 6 tar for 

seg problemstillingene. I kapittel 7 konkluderer vi opp mot problemstillingen og kapittel 8 fremmer vi 

anbefaling ut fra våre funn fra gjennomgangen.  Kapitlene 4, 5 og 6 er inndelt med et kapittel for å 

utlede revisjonskriterier (områder vi ser på), samt underkapitler for vurdering av disse. Siste kapittel 

er en vurdering opp mot problemstillingen.  

Det er til rapport lagt ved følgende vedlegg; Vedlegg 1, kommunedirektørens uttalelse og vedlegg 2, 

kortversjon av RSK1- som er krav til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 Avgrensninger 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 

problemstillingene som listes opp i kapittel 1.2. og områdene vi ser på ut fra problemstillingene og 

utleda revisjonskriterier. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte 

områdene eller temaene. Denne undersøkelsen omfatter ikke kommunale boliger som leies/disponeres 

av privatpersoner. 

 

1 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Drammen kommune – 21.04.2020 – sak 41/20  
2 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Drammen kommune – 08.12.2020 – sak 158/20 
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 Definisjoner 
 

Brannvern3 Brannvern er tiltak som skal forbygge at brann oppstår, og om dette 
ikke lykkes, ha tiltak /rutiner som kan begrense skade på liv og 
eiendom mest mulig. 

Særskilte 
brannobjekter 

Særskilte brannobjekter er bygg, områder, virksomheter osv. hvor 
brann kan medføre tap av mange liv eller stor skade på helse, miljø 
eller materielle verdier. Kommunen, ved lokalt brannvesen, fører 
tilsyn med at brannsikkerhet og klassifiserer virksomheter som 
særskilte brannobjekter. 

Tilsyn Med tilsyn menes her varslede kontroller av Drammensregionens 
brannvesen IKS og eventuelle tilsyn virksomhetene selv har 
gjennomført. 

Egenkontroll Brukes her med det brannforskrift kaller ettersyn. Med ettersyn 
menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet 
brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, for å sikre at 
funksjonen ikke svekkes som følger av driftsmessige endringer eller 
feil oppstått etter montering.   
 

Vedlikehold Med vedlikehold menes service på aktive eller passive 
brannsikringstiltak og reparasjoner /utskiftinger/ utbedring av 
avvik (feil og mangler) for at installasjonen/ konstruksjonen skal 
fungere som forutsatt.  Vedlikehold må utføres av personell som 
har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon.    
 

 
 

 Organisering  
Det er flere aktører som har et ansvar for brannvernet ved særskilte objekter. De mest sentrale i 

denne sammenhengen er beskrevet nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

Drammen kommune har 117 objekter i kategorien særskilte objekter som er følges opp av Drammen 

eiendom KF og som det gjennomføres tilsyn ved, som omfatter blant annet pleieinstitusjoner, skoler, 

barnehager, idrettshaller, boliger for flyktninger og kommunale etater. 

Drammen kommune har organisert oppfølging av objekter etter husleiemodellen. Drammen eiendom 

kommunale foretak har ansvar for oppfølgingen av objektene på vegne av Drammen kommune. 

Foretaket er eid av Drammen kommune, men fungerer som et foretak og ikke som en kommunal 

enhet.  

 

3 Er av VKR redigerte definisjoner med bakgrunn i lovverk, wikipedia og beskrivelser på nettsidene til Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Drammen kommune: Eier av særskilte objekt  

Drammen Eiendom KF (DEKF): Ansvarlige for oppfølgingen av særskilte objekt på vegne av 

eier/utleier Drammen kommune 

Kommunal virksomhet: Den virksomheten som leier/ bruker objektet 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV): Ansvar for å gjennomføre tilsyn av særskilte 

objekter i kommunen 
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2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jfr. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

Utdrag fra RSK 001 ligger i vedlegg 2.  

Gjennomgangen baserer seg på innsamlet dokumentasjon. Metoder for datainnsamling har endret seg 

og tilpasset seg pandemien underveis i prosjektet.  

Metode for dokumentinnsamling: 

• Samtaler og dialog med ledelse relevante aktører i kommunen 

• Gjennomgang av skriftlige dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området fra Drammen 
kommune sentralt. 

• Gjennomgang av de gjeldende prosedyrene, rutiner og internkontroll ved et utvalg særskilte 
brannobjekter. 

• Intervjuer ved bruk av Teams av beredskapssjef i Drammen kommune og driftssjef i Drammen 
eiendom kommunale foretak. 

 
Det er foretatt gjennomgang av 10 valgte brannobjekter ut fra type og spredning på sammenslåtte 
kommuner, Tilsynssaker for disse brannobjektene ble gjennomgått med Drammensregionens 
brannvesen, i tillegg til oversendelse av dokumenter fra Drammen Eiendom KF som eiere og fra 
virksomheten som leiere.  
 
De utvalgte objektene er: 

• Mjøndalen Skole 

• Fjell skole 

• Tømmerås skole 

• Solberglia sykehjem 

• Fjell bo- og servicesenter 

• Ebbestadhallen 

• Aronsløkka barnehage 

• Bråta helse- og aktivitetssenter 

• Drammen Krisesenter 
 

Vi presiserer at det opp mot problemstillingene bare ses på områder som er fastsatt ved de utledede 

revisjonskriteriene. Våre vurderinger og konklusjoner gjelder derfor for disse avgrensede områdene.  

Vi mener at det er samlet inn tilstrekkelig dokumentasjon til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene.  

Kommunedirektør har hatt utkast av rapporten til uttalelse. Uttalelsen datert 22.03.2021 er vedlagt 

denne rapporten. 
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3. Kilder til revisjonskriterier 
Kilder revisjonskriterier:  

• Kommuneloven 

• Brann og eksplosjonsvernloven 

• Plan og bygningsloven 

• Forskrift om brannforebygging 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
i virksomheter 

• Veiledning til forskrift om brannforebygging 

• Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 
kommunen 

• Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av 
brann- og feiervesenet 

• Kommunens egne rutinebeskrivelser på området 
 

Revisjonskriterier vi har utledet fra kildene over er nærmere 

beskrevet i kapittel 4.1, 5.1, og kapittel 6.1. Vi har valgt noen områder (revisjonskriterier) vi mener er 

vesentlige for å oppfylle krav på området ut fra problemstillingen vi skal besvare. Det vil si at vår 

gjennomgang omfatter noen vesentlige krav som er gjeldende for området brannvern. Det er de valgte 

kravene vi konkluderer opp mot. 

 

4. Felles rutiner brannvern i kommunen 
Dette kapittelet omhandler problemstillingen:  

Har kommunen utarbeidet felles sentrale rutiner som gjelder for kommunens virksomheter med en 

særskilt risiko ved brann? 

Selve kapittelet er inndelt med et underkapittel med utledning av revisjonskriterier opp mot 

problemstillingen. Videre er det egne underkapitler hvor vi beskriver innhentet dokumentasjon for 

hvert revisjonskriterium med vår vurdering av dokumentasjon opp mot kravet i kriteriet. Til slutt i 

kapittelet er det et eget underkapittel hvor vi samlet vurderer ivaretakelsen av problemstillingen ut 

fra hva vi har vurdert gjennom revisjonskriteriene.  

 Utledning av revisjonskriterier felles rutiner 
Forskrift om brannforebygging slår fast at eieren av et byggverk skal ha kunnskap om kravene til 

brannsikkerhet, bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal forhindre eller begrense brann. Videre 

er det oppgitt at eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som 

gjelder for bruken av byggverket og med de egenskaper som bygget har for å forhindre eller begrense 

brann (forskrift om brannforebygging § 4 og 5). 

Videre sier forskrift om brannforebygging at det er krav om at eier av bygninger har et ansvar for å ha 

et systematisk sikkerhetsarbeid (§ 9). Dette innebærer at en virksomhet som skal fastsette mål og 

iverksette planer og tiltak for å sikre tiltak mot brann. Virksomheten plikter å ha dokumentasjon på 

hvordan de ivaretar følgende ansvar: 

Virksomhet som eier bygget, skal iverksette: 

a) enhet som gjelder for byggverket, blir overholdt 

b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og 

utstyr som kan begrense konsekvensene av brann 

c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet 

Revisjonskriterier er en 

samlebetegnelse for krav og 

forventninger som benyttes for å 

vurdere kommunens virksomhet, 

økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse osv. Sammenholdt 

med faktabeskrivelser danner 

revisjonskriteriene basis for de 

analyser og vurderinger som foretas 

samt konklusjoner som trekkes. De 

danner også grunnlaget for å kunne 

dokumentere styrker og svakheter. 
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 Felles rutiner og risikoanalyse 

Felles rutiner 
Drammen kommune har utarbeidet flere rutiner som beskriver hvilke oppgaver kommunen som eier 

har ansvar for. Drammen kommunes delegeringsreglement har følgende beskrivelse av ansvaret 

opp mot særskilte brannobjekt; 

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 

tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store 

skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første 

ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle 

forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, 

utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for 

gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. 

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn 

med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er 

gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. Kommunen kan ved 

enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de 

som er omfattet av første ledd. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift 

om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. 

Revisjonen har fått oversendt overordnede rutiner for brannvern for de tidligere kommunene Nedre 

Eiker og Svelvik. Dette inkluderer både generell instruks for brannvern, rutiner for konkrete oppgaver 

og årshjul for internkontrollansvarlig i kommunen. 

I dokumentasjonen revisjonen har gjennomgått er det også en rutine for brannvern i Drammen 

(Drammen kommune, brannvernrutiner ID1648). Denne ble sist revidert 6.2.2019, men er oppgitt å 

være gyldig fra perioden 01.01.2020-31.12.2020, altså etter kommunesammenslåingen. Denne slår fast 

at det er virksomhetsleder ved de enkelte objektene som har ansvar for at; 

• Etasje/avdeling/seksjonsansvarlige er utpekt  

• Sette seg inn i de lover og forskrifter som gjelder for brannvern  

• Dokumenterte rutiner for internkontroll av brannvern  

• Dokumenterte planer for brannvern  

• Dokumenterte operative rutiner for forebyggende tiltak, brannsikring, rømning og beredskap 

ved brann  

• Dokumentert ansvarsoversikt over oppgaver i forbindelse med brannverntiltak. (Branninstruks 

og øvelser)  

• Dokumentert årlig revisjon av rutiner, planverk og internkontroll av brannvern 

På bakgrunn av dette er det utarbeidet følgende kriterier for problemstilling 1: 

➢ Eier av skal ha utarbeidet rutiner og risikoanalyser for de bygningstekniske og 
brannvernrutiner som er nødvendige ved virksomheten 

➢ Kommunen skal ha avklart roller og ansvar for brannvernet ved særskilte 
objekter og disse skal være kjent for alle aktører 

➢ Kommunen skal ha et system for tilsyn og oppfølging av avvik, herunder det 
systematiske sikkerhetsarbeidet 
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Den samme rutinen beskriver også at alle virksomheter skal gjennomføre opplæring av nyansatte, 

øvelser tilpasset den enkelte virksomhet og evaluering av brannverntiltak.  

Risikoanalyse 
Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Drammen kommune. Denne er vedtatt i 

formannskapet 5.5.2020. Analysen bygger på mal utarbeidet av Direktoratet av samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB), og retter seg mot uønskede hendelser for Drammen kommune og som har et 

potensial for å få store konsekvenser. Analysen inneholder flere sektorer/ansvarsområder og krever 

samordning, hvilket går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære rutiner, og 

som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen. Analyserte situasjoner som omhandler brann 

generelt, er; 

• Skogbrann i området Mariås og Ebbestad 

• Områdebrann i tett verneverdig trehusbebyggelse i Tollbugata 

• Brann i Fabrikkjordet borettslag i Svelvik sentrum  

• Brann ved Air Liquide i Mjøndalen med fare for gasseksplosjon   

Videre er lagt ved tiltak for å forhindre/ dempe denne risikoen. Særlig relevante i denne 

sammenhengen er tiltakene knyttet til områdebrann i Tollbugata og brann ved Fabrikkjordet 

borettslag.  

Figur 1 Skjermklipp overordnet ROS-analyse 

 

Skjermklipp risiko og sårbarhetsanalyse 

Den inkluderer noen elementer som vedrører brann særskilt. ROS-analysen blir revidert hvert andre 
år, i tillegg at det er en del av kommunale planverket som blir gjennomgått og vedtatt hvert 4. år i 
sammenheng med kommunevalg. I tillegg har kommunen en beredskapsplan, som bør revideres årlig, 
ifølge beredskapssjef.  
 
Beredskapssjef forklarer at tiltakene beskrevet på de ulike temaene i overordnet ROS overføres til 
andre situasjoner, også utover enn det konkrete stedet og scenarioet som er oppgitt. Det viktigste er 
at kommunen har laget planer for en rekke scenarioer som krever kommunal beredskap. Det viktigste 
med tanke på en ROS- analyse er at det har blitt jobbet med slik at kommunen vet hva den skal gjøre 
ved for eksempel en brann, men at en ROS- analyse ikke har som formål å omhandle alle mulige 
scenarioer og steder det for eksempel kan oppstå brann.  
 
Videre forteller beredskapssjef at nåværende ROS-analyse er et resultat av at 3 kommuner ble 
sammenslått, og det var viktig å få inn de elementene som var gjeldende i Svelvik, Drammen og Nedre 
Eiker. Denne historikken og lokalkunnskap er viktig i arbeidet med ROS. For eksempel så er 
trehusbebyggelsen i Tollbugata inkludert i ROS på bakgrunn av både kunnskap om hvordan branner 
agerer i slike bebyggelser, etter erfaring fra Lærdal, samt kjennskap til at denne delen av byen var 
mindre berørt av bybrannen som gjør at den har en annen gateutforming enn ved Bragernes.   
Drammen kommune har også et skjema for risikovurdering. Denne tar for seg en rekke situasjoner som 

virksomheten må ta stilling til sannsynlighet for skjer, konsekvens av at det skjer og hvilke tiltak som 

kan ta ned risikoen for at det skjer.  

Figur 2 Skjermklipp risikovurdering 
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Revisjonen har fått oversendt dokumentasjon fra tidligere Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune, 

for å se hvordan disse kommunene løste det før sammenslåing. Når det gjelder Nedre Eiker har 

revisjonen fått oversendt mal for risikovurderinger for kommunale bygg, samt et eksempel fra et bygg. 

Disse samsvarer med de risikovurderingsmalene som er oversendt fra nye Drammen kommune. Det har 

ikke blitt oversendt noen risikoanalyse eller eksempler på dette fra gamle Svelvik kommune, men 

risikovurderinger og ansvar for dette er omtalt i flere ansvarsmatriser.  

Beredskapssjef forklarer i intervju at alle de sammenslåtte kommunene hadde ROS- analyse før 
sammenslåing til nye Drammen. Det er også de samme folkene som jobber med dette i ny kommune. 
Denne kontinuiteten er viktig. Nye Drammen har blitt mer robust og med større fagmiljøer. Denne 
styrken har man særlig sett har vært betydelig under pandemien.    
 
Videre forteller beredskapssjef at den overordnede ROS-analysen til Drammen er basert på generelle 
temaer, men de lokale objektene må ta inn dette i sin vurdering. Det jobbes med en bevisstgjøring på 
utarbeidelsen av ROS-analyser. Det er viktig at de særskilte objektene har en god utredning av sitt 
objekt. Det har eksempelvis blitt sett på scenarioer ved blant annet Fjell bo og behandlingssenter og 
enkelte skoler. Erfaringene fra denne jobben deles med de andre objektene i samme gruppe.   
 
På spørsmål fra revisjonen i intervju svarer driftssjef Drammen eiendom at det ville være 

hensiktsmessig at virksomhetene deler analyser og risikoanalyser med hverandre, som et ledd for å 

øke kompetansen på å gjennomføre risikovurdering hos alle virksomhetene. Beredskapssjef forteller 

også at erfaringsutveksling på virksomhetsnivå, og gjennom tjenestevei, er den mest hensiktsmessige 

metoden for kompetanseutvikling. Driftssjef oppgir også at virksomhetene blir oppfordret til å søke 

opp og bruke de malene som er tilgjengelige, hos både Drammen eiendom KF og brannvesenet. 

Beredskapssjef forklarer at enhet for beredskap har en direkte dialog med kommunalsjefene om 

erfaringer og føringer ut til det enkelte objekt. Det er litt læring at man bruker 

organisasjonsstrukturen og tjenesteveien som finnes. Ny kommune har nå fire ledernivåer og det kan 

være en utfordring å sikre at informasjon kommer hele veien ned.  I denne sammenhengen er det 

imidlertid nyttige kontrollnivåer, da kontrollspennet blir uforholdsmessig stort med bare tre 

ledernivåer 
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 Ansvar og roller innen brannvern Drammen 
Drammen Eiendom KF har utarbeidet et generelt skjema som definerer hvordan oppgavene fordeler 

seg mellom utleier og leier, i dette tilfelle Drammen Eiendom KF og virksomhet. Dette skjemaet 

definerer oppgaver og ansvar for alle områder inne brannvern. Oppsummert, i tillegg til et overordnet 

og delt ansvar for å ivareta bygg i god stand og vise aktsomhet for brann, er ansvaret mellom utleier 

og leier fordelt på følgende måte. 

 

Utleier skal sørge for at 
 

Leier skal sørge for at 

- det er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i 
henhold til gjeldende regelverk om 
forebygging av brann 
 

- brannsikkerheten er tilfredsstillende 
dokumentert 

 
- det skal utarbeides og iverksette 

ordensregler og instrukser for 
forebyggende brannvern, og rednings og 
beredskapsplaner ved behov. Et spesielt 
ansvar for oppdaterte orienterings- og 
rømningsplaner 

 
- det er tilstrekkelige rømningstid for 

personer gjennom tekniske tiltak slik som 
ledesystemer, brannalarmanlegg og 
slokkeutstyr 

 
- elektroanleggets faste installasjoner er 

forskriftsmessig og at HMS- forskriftene 
er ivaretatt 

- sikringstiltak og sikringsinnretninger 
virker som forutsatt og at 
bygningstekniske brannverntiltak ikke 
forringes 
 

- å straks sette inn tiltak ved forhold som 
reduserer brannsikkerheten 

 
- rapportere til eier alle forhold som har 

betydning for brannsikkerheten 
 

- det er utarbeidet og utøves 
internkontroll sammen med 
arbeidstakerne 

 
- ansatte og ledere skal ha 

brannvernopplæring og gjennomføre 
regelmessige brannøvelser  

 
- nyansatte og vikarer skal tilstrekkelig 

informasjon om opptreden i 
brannsituasjon før de settes i arbeid 

 
- det skal utarbeides og iverksette 

ordensregler og instrukser for 
forebyggende brannvern, og rednings og 
beredskapsplaner ved behov. Et spesielt 
ansvar for oppdaterte instrukser ift. egen 
organisasjon og brukere/leietakere 

 
- det er på plass en vaktordning tilpasset 

risikoen i objektet 
 

- branninstruks og rømningsplaner er 
gjennomgått ved fremleie, både korttids 
og langtidsleie. 

 

Det er også utarbeidet en ansvarsmatrise, som en del av Tjenesteleveranseavtalen (TLA), som 
definerer alle avtaleforhold som er gjeldende mellom Drammen Eiendom KF og objektene som 
fungerer under husleiemodellen. Driftssjef i Drammen Eiendom KF forteller i intervju at det tok lang 
tid å få på plass denne etter sammenslåing til nye Drammen. Den ble ferdig i 2020, men ble nok ikke 
rullet ut til virksomhetene før sommeren 2020. Denne kommer imidlertid i tillegg til 
samordningsavtalen som DEKF har med den enkelte virksomhet. 
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Skjermbildet vist under er et utklipp av denne matrisen, med noen av punktene som gjelder 

brannvern.  

 

Figur 3 Skjermbilde ansvarsmatrise formålsbygg 

 

Kilde: Drammen kommune 2020, ansvarsmatrise formålsbygg 

Nedre Eiker hadde utarbeidet en generell branninstruks for alle ansatte i kommunen og instruks for 

brannvernsansvarlige i kommunen med klart definerte forventinger og oppgaver. Dette er 

tilsynelatende langt på vei sammenfallende med malen utarbeidet i Drammen, med enkelte ulike 

konkretiseringer og enkeltoppgaver. På samme måte hadde Svelvik kommune en oppgaveliste innen 

brannvern og egenkontroll av denne, fordelt på det de omtalte som forvalter (eier bygg) og bruker.  

Beredskapssjef forteller i intervju at Drammen er organisert etter husleiemodellen. Denne modellen 

innebærer blant annet at det er to parter i samarbeidet rundt et objekt, Drammen Eiendom som eier 

og virksomhet som leietaker. På denne måten er det tydelig avklart hvilken rolle man har ovenfor 

hverandre, og oppfølging av ulike feil og mangler må ikke gjennom ulike kommunale etater. Modellen 

er i seg selv en forenkling av ansvarsforhold. Beredskapssjef oppgir at Nedre Eiker og Svelvik hadde en 

annen modell i sin oppfølging, men at det ble vurdert som hensiktsmessig å videreføre 

husleiemodellen i ny kommune. Særlig gunstig var det at denne modellen sikrer at det løpende blir 

satt av midler til drift og vedlikehold gjennom foretaket, og at dette ikke må settes av i kommunens 

drifts- og vedlikeholdsbudsjett. Opplevelsen er også at Drammen Eiendom KF holder en bra teknisk 

standard ved de objektene de har ansvar for, som er brannforebyggende i seg selv. I denne strukturen 

er det også skapt en viss profesjonalisering av oppfølgingen av objekter, som særlig i gunstig i en 

større kommune.  

Driftssjef i Drammen Eiendom forteller i intervju at opp mot brannvern så var det ikke så store 

forskjeller mellom kommunene før sammenslåing. Alle kommunene hadde avklarte roller som hadde et 

spesielt ansvar for brannvern i særskilte objekter, som fulgte mange av de samme rolleavklaringene 

som nye Drammen har selv om det var noe annerledes organisert. Driftssjef forklarer at alle de tre 

kommunene hadde en i eiendomsavdelingen som hadde et overordnet ansvar for brannvern og 

internkontroll, og det var en variasjon om selve utførelsen av internkontroll som lå hos driftssjef eller 

hos en med særskilt ansvar. Arbeidet med samkjøring av de tre kommunene er fortsatt i gang. Nå 

legges det inn slik at det blir lik frekvens på internkontroll, uavhengig av kommune man opprinnelig 

var. Nå innføres det internkontroll 4 ganger i året på generelle bygg, og hver måned på 

sykehjemmene. 
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Driftssjef opplever at det er en større forskjell i praksis mellom virksomhetene på samme område, enn 

mellom de sammenslåtte kommunene.  

 

 Rutiner for tilsyn og kontroll ved objekter 
Ansvaret for brannvern er delt på tre pliktsubjekter, eier, bruker og kommunen. I en 

tilsynssammenheng vil det si Drammen Eiendom KF, virksomhet som bruker bygget og brannvesenet 

(Drammen kommune, rutine 7.6.1.1). 

Det ulike ansvaret for tilsyn er videre beskrevet ved at det er brannvesenet som innkaller til 

branntilsyn på eiendommer Drammen eiendom KF har ansvar for. Ved tilsyn skal Drammen Eiendom KF 

stille med driftsleder på bygget og /eller systemansvarlig for brann og IK. Videre slår rutinen fast at 

det er brannvesenet som bestemmer hyppighet av branntilsyn. Det skrives rapport av brannvesenet 

som skal lagres i DEKF sitt digitale FDV verktøy Facilit4. Eventuelle avvik skal svares innen frist. 

Dokumenter vedrørende tilsyn blir også arkivert i kommunens arkivsystem P360. 

Eier av bygget har ansvar for at det utføres kontroller på brannteknisk utstyr. Med kontroll menes å 

undersøke om en installasjon samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger og 

kravdokumentasjon. Det slås også fast at de som gjennomfører disse kontrollene skal inneha 

nødvendig og dokumentert kompetanse, samt ha kjennskap til system, regelverk og produkt. Disse 

kontrollene skal normalt utføres årlig, hvis ikke annet er avtalt mellom produsent og leverandør. En 

utført kontroll skal ende opp med en kontrollrapport som dokumenterer hva som er kontrollert, 

beskrive norm for hvordan det er kontrollert og resultatet av kontrollen med avvik eller 

anmerkninger.  

Disse kontrollrapportene skal fremvises ved brannvesenets tilsyn. Dette inkluderer rapporter på 

kontroll av: 

• brannvarsling,  

• brannslukkeutstyr, 

• ledesystem,  

• sprinkler, 

• røykventilasjon, 

• dørmagneter,  

• elektriske sluttstykker i rømningsveier.   

Eier må også kunne dokumentere avtale som ivaretar brannsikkerheten, dersom det er andre en eier 

som benytter bygget. Det skal utføres ettersyn (egenkontroll) av sikringstiltak for å sikre drift og 

eventuelt avdekke avvik mellom årskontrollene. Ettersynet skal tilpasses risiko og skal kunne 

dokumenteres.  Fokusområder skal være alt brannteknisk utstyr, rømningsveier med låsefunksjon, 

brennbart materiale, sprinkler og annen spesifikk risiko avdekket under risikoanalysen.  

Eier og virksomhet skal kunne dokumentere risikoanalyse med handlingsplan, branninstruks, 

rømningsplan, brannvernopplæring, øvelser og avviksbehandling.  Avviksbehandling skal håndtere feil 

og mangler funnet ved årskontroller, egenkontroll og gjennom ansatte som melder avvik. 

Handlingsplan for utbedring av tiltak skal dokumenteres. Brannvesenet går ofte en runde i bygget for 

verifisering. Brannvesenet ser på branntetting, branndører, skillekonstruksjoner og annet brannteknisk 

utstyr.   

I brannvernrutinen til Drammen er det også beskrevet en rekke oppgaver som virksomheten skal 

gjennomføre i forbindelse med brannvern. Vedrørende opplæring sier denne rutinen at alle 

virksomheter skal alle nytilsatte ha en gjennomgang i bygningen og av alle brannverntiltak. Dette skal 

 

4 Facilit FDVU er et IT- system som brukes til å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendom. 
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dokumenteres. Rutinene slår også fast at avvik skal rapporteres, men dette er ikke spesifisert i rutinen 

på hvilken måte, som vist i skjermklippet under. 

Figur 4 Skjermklipp brannvernrutine Drammen 

 

Revisjonen fikk oversendt en oversikt over meldte avvik og uønskede hendelser som ble registrert i 

internkontrollsystemet, EQS, i 2019. Dette var til sammen 7 registrerte saker av ulik karakter, som vist 

i matrisen under.  

Tabell 1 Matrise registrerte avvik 

Meldings-
ID 

Tittel Registrert Lukket Tilordnet enhet 

71490 Avvik: brann dører 13.12.2019 27.12.2019 32121 Hamborgstrøm helse- 
og omsorg, avd Hotvedt 

71397 Avvik: Esker i rømningsvei 05.12.2019 10.12.2019 52501 Vann og avløp, 
kundeservice 

70839 Avvik: Lite slokkeutstyr, 3. 
etasje 

04.11.2019 20.11.2019 52501 Vann og avløp, 
kundeservice 

70838 Avvik: Rømningsveier, 3. 
etasje 

04.11.2019 20.11.2019 52501 Vann og avløp, 
kundeservice 

70416 Avvik: Kaffetrakter i kantina 
var på. 

12.10.2019 16.10.2019 34121 Marienlyst helse- og 
omsorg, Strømsø bo- og 
servicesenter avd B 

70620 Uønsket hendelse: 
Branntilløp på kjøkkenet v 
kultursalen, Kulturskolen, 2. 
etg. 

24.10.2019 
 

53000 Kultur 

 

Oversikten over viser at det rapporteres få avvik gjennom EQS. Enhet ansvarlig for håndtering av 

avviket er både tekniske enheter og virksomheten selv, alt etter hva avviket gjelder.  

Drammen Eiendom presiserer i en faktagjennomgang av rapport at avvik på byggtekniske 

brannverninstallasjoner på kommunens eiendommer som DEKF drifter og forvalter har ikke, og skal 

ikke, meldes inn i EQS. Virksomhetene skal melde dette inn til DEKF, enten direkte selv via en 

Helpdesk funksjon i Facilit eller til driftsleder som oppretter avviket. 

Drammen kommune har noen eksterne innleieforhold hvor DEKF ikke har noe ansvar for drift og 

vedlikehold, og da heller ikke noe ansvar for brannvern fra et eier perspektiv. Dette gjelder blant 

annet Hamborgstrøm helse- og omsorg som nevnt i matrisen over. 

Gjennomførte tilsyn av brannvesen 
I samarbeid med Drammen brann- og redning (DRBV) har revisjonen gjennomgått dokumentasjonen 

tilhørende tilsyn fra DRBV på 10 særskilte brannobjekter. Det ble forklart at tilsyn gjort av DRBV i all 

hovedsak er gjennomgang av dokumentasjon, samt noen stikkprøver (verifikasjoner) på stedet.  

Saksgangen i et tilsyn fra brannvesenet er 

• Varsel om tilsyn 
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• Tilsyn 

• Sluttrapport med eventuelle avvik og merknader 

• Tilbakemelding til eier/bruker om at oversendt handlingsplan for retting av avvik er 

tilfredsstillende 

• Nytt tilsyn for å bekrefte at avvik er utbedret 

• Avvik lukkes hvis utbedret 

Revisjonen får opplyst at det fra 2016 er ny praksis for tilsyn av særskilte brannobjekter. Tidligere ble 

det gjennomført tilsyn hos alle objekter rutinemessig hvert år. Nå gjennomføres tilsyn i større grad av 

en risikovurdering i forkant, selv om enkelte objekter fortsatt har tilsyn hvert år og de fleste hvert 

andre år. Funn fra tidligere tilsyn spiller inn i den risikovurderingen som legges til grunn for 

tilsynsbesøk. 

Et tilsyn av DRBV omfatter noen faste kontrollpunkter; gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, 

internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og branntekniske tegninger. I tillegg gjennomføres 

stikkprøvekontroll av enkelte elementer for å sjekke om rutiner følges opp i praksis. Ved alle tilsynene 

var det sendt ut varsel om tilsyn, beskrivelse av hva tilsynet omfatter og lovhenvisninger.  

Tabell 2 Matrise på tilsyn av brannvesenet 

Objektnavn/ 
tilsynsdato 

Avvik Anmerkning / 
andre forhold 

Oppfølging av tilsyn 

Aronsløkka 
barnehage 
31.10.2019 

Eier kunne ikke vise til eller 
dokumentere at 
bygningsdeler, installasjoner 
og utstyr i byggverket som 
skal oppdage brann eller 
begrense konsekvensene av 
brann, blir kontrollert og 
vedlikeholdt slik at det 
fungerer som forutsatt. 
 

Eier må oppdatere 
risikoanalysen. 

Drammen Eiendom KF gir 
tilbakemelding om at 
kontroll av anlegg er 
gjennomført med 
tilhørende rapport fra 
kontroll. 
 
DRBV bekrefter 
dokumentasjon på 
utbedring av avvik. Tilsyn 
avsluttet. 

Bråta bo og 
behandlingssent. 
18.02.20 

Ingen avvik Kunne vært bedre 
samordning 
mellom de ulike 
virksomhetene i 
bygget med tanke 
på informasjon, 
internkontroll og 
rutiner 

Ingen oppfølging nødvendig 

Drammen 
brannstasjon 
10.01.2020 

Ingen avvik Ingen 
anmerkninger 

Ingen oppfølging nødvendig 

Drammen 
krisesenter 
02.03.2018 

Ingen avvik Ingen 
anmerkninger 

Ingen oppfølging nødvendig 

Ebbestad 
idrettshall 
16.10.2019 

Eier har ikke utarbeidet 
handlingsplan for å ivareta feil 
og mangler som beskrevet i 
kontrollrapport 

Eier anbefales og 
sjekke innhold i 
nøkkelsafe og 
utarbeide en 
risikoanalyse for 
arrangementer. 

Tilbakemelding fra Svelvik 
kommune ved hoved-
brannvernsansvarlige med 
frister for lukking av avvik. 
 
DRBV vurderer 
handlingsplan for lukking 
av avvik som 
tilfredsstillende. Ønsker 
dokumentasjon på at avvik 
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er utbedret etter at frist 
for dette utløper. 
 
Svelvik kommune 
oversender dokumentasjon 
på utbedring av avvik. 
 

Fjell skole 
18.12.2018 

Ingen avvik Risikovurdering 
kan vurderes 
oppdateres. 

Ingen oppfølging 
nødvendig. 

Fjell bo- og 
aktivitetssenter 
14.09.20 

1) Virksomhet som eier 
byggverket har ikke iverksatt 
rutiner for å avdekke, rette 
opp og forebygge mangler ved 
bygningsdeler, installasjoner 
og utstyr som skal oppdage og 
varsle brann. Eier kan ikke 
dokumentere det systematiske 
sikkerhetsarbeidet.  
 
2) Eier kunne ikke vise til og 
dokumenter kjennskap til 
kravene for brannsikkerhet 
som gjelder for bygget 
 
3) Bruker av bygget har ikke 
sørget for at bruken samsvarer 
med kravene til 
brannsikkerhet som gjelder 
for byggverket. Bruker har 
ikke sørget for at 
rømningsveiene opprettholder 
sin funksjon. 

Det finnes ingen 
nøkkelsafe som vil 
kunne gi lettere 
tilgang for 
nødetater. 

Frist for tilbakemelding om 
hvordan avvikene skal 
utbedre. 

Mjøndalen skole 
27.11.2018 
 

Ikke dokumentasjon på om 
ledesystemet har hatt en 
regelkontroll 

Opplæring av 
flere 
nøkkelpersoner, 
revidering av 
branninstruksen 
og risikovurdering. 

Handlingsplan for lukking 
av avvik utarbeidet av 
Eiendomsavdeling i Nedre 
Eiker kommune. 
 
 
Ingen dokumenter for 
lukking av tilsyn eller 
tilfredsstillende 
tilbakemelding fra DRBV. 

Tømmerås skole 
22.01.2018 

1) Virksomheten har ikke 
kartlagt farer og problemer, 
og tatt dette inn i en 
risikovurdering.  
 
2) Virksomheten har ikke mål, 
planer eller tiltak for å sikre 
byggerverket mot brann. 
Mangel på øvelse og 
opplæring. 

Eier må ha rutiner 
for egenkontroll 1 
gang i måneden, 
samt daglig sjekk 
av brannsentral. 

Videre oppfølging ikke i 
oversendt dokumentasjon. 
 
 
 
Nytt tilsyn fra 6.5.2020 har 
imidlertid virksomheten 
dokumentert utbedring av 
funn fra 2018. 

Solberglia bo-
aktivitetssenter 
18.02.10 

Eier har ikke sørget for 
oppgradering av 
sikkerhetsnivå i byggverk 

Risikovurdering og 
varslingsinstruks 

Handlingsplan sendt fra 
Drammen Eiendom KF. 
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Melding om 
tilfredsstillende 
tilbakemelding på tilsyn fra 
DRBV. 

 

Oppfølging av avvik etter tilsyn og kontroll 

Kommunens rutiner slår fast at det skal utføres ettersyn (egenkontroll) av sikringstiltak for å sikre 
drift og eventuelt avdekke avvik mellom årskontrollene. Ettersynet skal tilpasses risiko og skal kunne 
dokumenteres.  Fokusområder skal være alt brannteknisk utstyr, rømningsveier med låsefunksjon, 
brennbart materiale, sprinkler og annen spesifikk risiko avdekket under risikoanalysen. Eier og 
virksomhet skal kunne dokumentere risikoanalyse med handlingsplan, branninstruks, rømningsplan, 
brannvernopplæring, øvelser og avviksbehandling.  Avviksbehandling skal håndtere feil og mangler 
funnet ved årskontroller, egenkontroll og gjennom ansatte som melder avvik. Handlingsplan for 
utbedring av tiltak skal dokumenteres (rutine 7.6.1.1.).  

 
Driftssjef i Drammen eiendom KF forklarer i intervju at alle avvik som bli avdekket gjennom de ulike 
tilsyn og kontroller blir registrert hos dem, Avvik som registreres fra brannvesenet etter tilsyn blir 
dokumentert i tilsynsrapporten som blir oversendt DEKF og den enkelte virksomhet. Dokumentet 
registreres i systemet til Drammen Eiendom, Facilit. Driftssjef som har objektet i sin portefølje, får 

imidlertid beskjed om de avvikene. Avvik som angår bygningstekniske ting tar Drammen Eiendom, men 
avvik som går på virksomhetenes egne internkontrollrutiner rettes opp av virksomhetene selv.   
 

Ifølge kommunens egne rutiner skal virksomhetsleder ved slutten av hvert kalenderår revidere rutiner, 

planverk og internkontroll av brannvern i sin virksomhet. Det er utarbeidet en rekke kontrollspørsmål 

for dette revisjonsarbeidet, som skal sikre en helhetlig gjennomgang av brannvernrutinene. Denne 

revideringen skal gjennomføres sammen med brannvernansvarlig, verneombud og eventuelle andre 

ansatte, ifølge rutinen.  

 

Rapporter etter eksterne årskontroller av installasjoner ved objektene sendes til Drammen Eiendom. 
Små avvik blir rettet fortløpende, mens større avvik blir det laget handlingsplan for retting av avvik.   
Det er en diskusjon om hyppigheten på denne kontrollen av enkelte installasjoner. DEKF legger seg i 
utgangspunktet på årlig eksternkontroll ved de fleste objektene.    
 

 Revisjonens vurdering 
Revisjonen har i dette kapittelet sett på om det er utarbeidet felles rutiner for brannvernet ved 

særskilte objekter. Revisjonen har lagt til grunn at kommunen skal ha utarbeidet rutiner for 

brannvern, gjennomført risikoanalyser og et system for kontroll av brannverntiltak, samt en oppfølging 

av avvik fra disse kontrollene.  

Revisjonens gjennomgang viser at Drammen kommune som eier av objekter har på plass et system for 

oppfølging av disse på et overordnet nivå. Det er utarbeidet felles rutiner for hvordan brannvernet 

skal ivaretas og dette er tatt inn i en rekke beskrivelser av oppgaver og ansvarsfordeling, fra 

overordnet nivå og ned til den enkelte virksomhet. Dette er etter revisjonens vurdering positivt.  

Drammen kommune har på plass en helhetlig risikoanalyse, hvor det er tatt inn vurderinger av hvordan 

beredskapen i kommunen skal agere ved noen gitte scenarioer. Disse vurderingene omhandler i liten 

grad særskilte brannobjekter. Branntilsyn har imidlertid tidligere påpekt utfordringer med Spiralen 

som en helt særegen tunnel og særskilt brannobjekt. Den er nå oppgradert. Drammen kommune har 

gjort tilgjengelige maler for risikovurderinger som alle kan ta i bruk i arbeidet med risikoanalyser for 

sin virksomhet. En gjennomgang av 10 tilsyn gjennomført av brannvesenet viser imidlertid at 

manglende eller ikke oppdatert risikovurdering er et gjentagende avvik. På bakgrunn av dette er det 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

18 
Drammen kommune   |   2021   | Brannvern 

etter revisjonens mening et forbedringspotensial ved hvordan kommunen sikrer at den enkelte 

virksomhet har kjennskap til og kompetanse om risikoanalyser. 

Kontroll og tilsyn av brannvern gjennomføres av flere aktører. Det er Drammensregionens brannvesen 

IKS som gjennomfører tilsyn av særskilte brannobjekter. I tillegg har Drammen eiendom KF et ansvar 

for kontroll av branninstallasjoner og innhente dokumentasjon av objektenes egenkontroll av bygget. 

Drammen Eiendom KF får inn feil med det bygningstekniske opp mot brannsikkerhet (avvik) fra alle 

instanser og det er beskrevet hvem som har ansvar for å lukke de ulike typene avvik. Samlet sett gir 

dette et inntrykk av et etablert system for å sikre drift og vedlikehold av bygg-teknisk brannvern ved 

særskilte objekter eid av kommunen.  

Når det gjelder andre branntiltak, som faller under virksomhetenes internkontroll, er det mindre 

tydelig hvordan dette ivaretas og følges opp sentralt. Det er utarbeidet en rutine som gjelder alle 

virksomheter i Drammen som tydeliggjør et ansvar for å gjennomgå egne brannvernrutiner, men ut ifra 

dokumentasjonen revisjonen har fått tilgang til, er det ikke et system for å rapportere mangler og 

rette dette hos overordnede myndigheter i kommunen. Sagt med andre ord, rutiner slår fast at 

virksomhetene skal evaluere egne branntiltak, men ingen dokumentasjon på at dette gjøres i praksis 

og hvem som har ansvar for å følge opp at det skjer. Sett i sammenheng med at brannvesenets tilsyn 

også avdekker mangler på det systematiske sikkerhetsarbeidet ved enkelte virksomheter, er det 

revisjonens mening at rapportering og oppfølging av brannvern i større grad bør inngå i kommunens 

overordnede ansvar for internkontroll på tvers av virksomhetene.  

5. Rutiner og internkontroll ved et utvalg objekter 
Problemstillingen som skal besvares i dette kapittelet er; 

Kan et utvalg av virksomheter i kommunen med særskilt risiko ved brann dokumentere at sentrale 

lovkrav til brannvern og at kommunens sentrale rutiner er implementert i egne lokale rutiner? 

Selve kapittelet er inndelt med et underkapittel med utledning av revisjonskriterier opp mot 

problemstillingen. Videre er det egne underkapitler hvor vi beskriver innhentet dokumentasjon for 

hvert revisjonskriterium med vår vurdering av dokumentasjon opp mot kravet i kriteriet. Til slutt i 

kapittelet er det et eget underkapittel hvor vi samlet vurderer ivaretakelsen av problemstillingen ut 

fra hva vi har vurdert gjennom revisjonskriteriene.  

Dette betyr hvordan Drammen kommune, ved Drammen eiendom KF, har dokumentert sine rutiner for 

et utvalg objekter.  

 Utledning av revisjonskriterier 
Drammen kommune har som eier en rekke plikter i sin oppfølging av brannvern ved særskilte objekter. 

Det er eiers ansvar å ha oversikt over de brannverntiltak som er gjeldende ved det enkelte objekt, 

samt kunne dokumentere sitt systematiske sikkerhetsarbeid ved disse objektene (forskrift om 

brannforebygging §4-5).  

Drammen kommune har, som vist i forrige avsnitt, definert det som eiers ansvar å avtale samordning 

mellom eier og bruker (Drammen kommune 2020, ansvarsmatrise). 
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 Gjennomgått dokumentasjon 
Revisjonen har fått oversendt dokumentasjonen på eiers dokumentasjon ved 10 særskilte 

brannobjekter. En oversikt over hva denne dokumentasjonen omfattet er gjengitt i matrisen under. 

Mer inngående beskrivelser vil bli gitt i kapittelets underkapitler. 

Tabell 3 Matrise med dokumentasjon fra eiere 
    

Objekt Roller og ansvar Eksterne årskontroller Internkontroll 

Mjøndalen 
skole 

Samordningsavtale Kontrollrapport Honeywell, 
årskontroll nødlys Bravida. 
Branndokumentasjon Alfa, 

Internkontrollskjema på 
gjennomførte aktiviteter i 
Facilit 

Fjell skole Samordningsavtale Utbedringsrapporter og 
vedlikeholdsrapporter 
Firesafe, kontrollrapport 
Honeywell 

Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter i Facilit 

Aronsløkka 
barnehage 

Samordningsavtale Vedlikeholdsrapporter Firesafe Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter i Facilit 

Drammen 
Krisesenter 

Samordningsavtale Vedlikeholdsrapporter Firesafe Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter i Facilit 

Ebbestadhallen 
 

Vedlikeholdsrapporter 
Honeywell og VD brann 

Egenkontrollskjema  

Tømmerås 
skole 

Samordningsavtale Kontroll nødlysanlegg A.M 
Lassen AS, vedlikehold 
håndslokkere VD brannvern 

Egenkontrollskjema 

Brandengen 
flerbrukshall 

Samordningsavtale Årskontroll Honeywell Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter5 i Facilit 

Solberglia bo- 
og 
servicesenter 

Samordningsavtale Kontroll nødlys Jamotek, 
kontroll håndslokkere og 
brannslanger ALFA, kontroll 
brannalarm Siemens 

Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter i Facilit 

Fjell bo- og 
servicesenter 

Samordningsavtale Kontroll nødlys Honeywell. 
Tilsynsrapport nødlysanlegg 
TEGG/ Pettersen med 
konklusjon om 2 avvik, anlegg 
av eldre dato og trenger 
oppdatering. 

Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter i Facilit.  

 

5 Drammen Eiendom KF informerer i mail at plan for internkontroll for flerbrukshallen ikke ble lagt inn i Facilit før 

et stykke ute i 2020, etter ferdigstillelse av flerbrukshallen i 2019. 

På bakgrunn av dette er det utarbeidet følgende kriterier for problemstilling 2: 

➢ Eier av objekt (kommune) skal ha utarbeidet retningslinjer og ansvarsfordeling 
mellom eier og leier 
 

➢ Eier skal kunne dokumentere kontroll av objektenes fysiske brannverntiltak  
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Utbedringsrapport fra Firesafe 
med 7 utbedringspunkter. 

Bråta bo- og 
servicesenter 

Samordningsavtale Rutinekontroll sprinkleranlegg 
Assemblin, brannalarm og 
nødlys kontroll Nortek og 
kontroll håndslokkere og 
brannslanger ALFA brannvern. 

Internkontrollskjema på 
gjennomførte 
kontrollaktiviteter i Facilit. 

 

 Eiers beskrivelser av roller og ansvar 
Revisjonen legger til grunn i denne undersøkelsen at eier skal ha tydeliggjort hvordan oppgavene for 

brannvern fordeler seg mellom bruker og eiere av objektene. I den dokumentasjonen som har blitt 

sendt over fra Drammen Eiendom KF har de fleste objektene en samordningsavtale. Denne avtalen 

beskriver de oppgaver som gjelder for objektene, i samsvar med beskrivelser av rollefordelingen 

beskrevet under kapittel 5.3. Denne avtalen omfatter oppgavene: 

• Plikt til internkontroll (leier) 

• Dokumentasjon av sikkerhet (utleier) 

• Opplæring og brannøvelser (leier) 

• Instrukser og planer  

o Instrukser ift. egen organisasjon og brukere/leietakere (leier) 

o Orienterings- og rømningsplaner (utleier) 

• Vakt eller annen overvåkning (leier) 

• Branntekniske installasjoner (utleier) 

• Fremleie (leier) 

• Kontroll av elektroanleggets faste installasjoner (utleier) 

• Internkontroll på eget utstyr leietager har løst (leier) 

 

Figur 5 Skjermklipp samordningsavtale 

 

 

Alle samordningsavtalene er signert av virksomhetssjef for leiersiden og driftssjef fra Drammen 

eiendom fra utleier.  

 Eiers kontroll av brannverntiltak ved objektene 
Som vist i beskrivelser av ansvarsfordeling, har eier av objektene et ansvar for å ha kontroll over de 

brannverntiltak som er installert i bygget. Dette innebærer at det skal gjennomføres kontroll av at 

brannalarmanlegg, slokkeutstyr og lignende er kontrollert og vedlikeholdt. Drammen eiendom KF har 

en plan for vedlikehold for alle de objektene revisjonen har gjennomgått dokumentasjonen til. Planen 

er lagret i DEKF sitt FDV system Facilit. Som vist i skjermklippet under, beskriver denne planen hvem 
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som er ansvarlig for å gjennomføre kontrollen hos Drammen Eiendom KF, antall kontroller som er 

utført og frekvens på fremtidige kontroller.  

 

Figur 6 Skjermklipp plan for kontroll 

 

Drammen Eiendom KF oppgir i epost til revisjonen at det ikke er gjennomført eksterne årskontroller på 

nød-/ledelys på alle bygg. Dette er imidlertid tatt inn i de rammeavtalene for elektrikertjenester og 

vil bli inngått avtale med snarlig. Kontroll av nød-/ledelys vil da følge de frekvensene som er pålagt 

ifølge Drammen Eiendom. Det fremgår av dokumentasjonen at det er en rekke kontroller og 

tilsynsaktivitet som gjennomføres av eksterne selskaper ved objektene. Ut ifra oversendt 

dokumentasjon blir rapporter fra disse innhentet og lagret av Drammen Eiendom KF. 

 
Driftssjef ved Drammen Eiendom KF forteller i intervju som gjelder branninstallasjonene ved den 
enkelte virksomhet at det er Drammen Eiendom som har et ansvar for å informere om installasjonene 
og hvordan de funker. Det er ikke per nå en rutinemessig brannrunde sammen med brannvernansvarlig 
ved virksomheten, men det har blitt snakket om at dette skal innføres fremover. Det er nok ikke 
gjennomførbart med årlige runder, men det kunne blitt gjort i noen gitte frekvenser ut ifra bygning og 
virksomhet. Dette kom også som et innspill fra brannvesenet.   
 

 Revisjonens vurdering 
Revisjonen har i dette kapittelet søkt å belyse i hvilken grad Drammen kommune, ved Drammen 

Eiendom KF, ivaretar sitt ansvar for ansvarsfordeling og kontroll av brannverntiltak ved et utvalg 

objekter. 

Det fremgår ut fra vår gjennomgang at Drammen Eiendom KF kan fremvise at de har skriftlige avtaler 

om ansvarsforhold, som er gjennomgått med virksomhet, for de fleste av virksomhetene. På samme 

måte kan de dokumentere at de innhenter årskontroller og rapporter på branntekniske installasjoner 
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ved alle objektene revisjonen har sett på. På bakgrunn av dette er det revisjonens vurdering at 

Drammen kommune, ved Drammen Eiendom KF, kan dokumentere en god kontroll på oppfølgingen av 

særskilte objekter og de ulike installasjonene. Av forbedringspunkter vil allikevel revisjonen peke på 

at opplæring av branninstallasjoner, i form av brannvernrunder med brannvernansvarlige ved de ulike 

objektene, kunne vært hensiktsmessig, også i generelt kompetansehevende perspektiv.  

6. Dokumentert praksis ved et utvalg objekter 
Dette kapittelet omhandler problemstillingen; 

Kan et utvalg av virksomheter i kommunen med særskilt risiko ved brann dokumentere at sentrale 

lovkrav til brannvern og at kommunens sentrale rutiner er implementert i egne lokale rutiner? 

Selve kapittelet er inndelt med et underkapittel med utledning av revisjonskriterier opp mot 

problemstillingen. Videre er det egne underkapitler hvor vi beskriver innhentet dokumentasjon for 

hvert revisjonskriterium med vår vurdering av dokumentasjon opp mot kravet i kriteriet. Til slutt i 

kapittelet er det et eget underkapittel hvor vi samlet vurderer ivaretakelsen av problemstillingen ut 

fra hva vi har vurdert gjennom revisjonskriteriene.  

 Utledning av revisjonskriterier 
Forskrift om brannforebygging har skissert en rekke plikter for bruker av en bygning, også der det er 

andre som er eier. Bruker skal også ha et ansvar for et systematisk sikkerhetsarbeid for bygget. 

Forskrift § 12 beskriver følgende ansvar for brukere av en bygning. Bruker plikter å dokumentere 

hvordan de ivaretar disse pliktene. 

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for 

å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette: 

a) rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder 

for byggverket 

b) rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket 

c) rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og 

ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann 

d) rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om 

hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann 

e) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. 

Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av 

virksomhetens bruk av byggverket. 

I rutinebeskrivelsen av tilsyn og egenkontroll i Drammen kommune slås det fast at; 

Det skal utføres ettersyn (egenkontroll) av sikringstiltak for å sikre drift og eventuelt avdekke 

avvik mellom årskontrollene. Ettersynet skal tilpasses risiko og skal kunne 

dokumenteres.  Fokusområder skal være alt brannteknisk utstyr, rømningsveier med låsefunksjon, 

brennbart materiale, sprinkler og annen spesifikk risiko avdekket under risikoanalysen. Eier og 

virksomhet skal kunne dokumentere risikoanalyse med handlingsplan, branninstruks, 

rømningsplan, brannvernopplæring, øvelser og avviksbehandling.  Avviksbehandling skal håndtere 

feil og mangler funnet ved årskontroller, egenkontroll og gjennom ansatte som melder avvik. 

Handlingsplan for utbedring av tiltak skal dokumenteres.  Dersom det er flere forskjellige 

virksomheter i ett bygg, kan det være krav til samordning jf. § 6 internkontrollforskriften. 
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 Gjennomgått dokumentasjon 
Matrisen under er en sammenfatning av den dokumentasjonen som hvert enkelt objekt har oversendt. 

Denne dokumentasjonen og sorteringen er utgangspunktet for den nærmere gjennomgangen under 

hvert kriterium som følger i kapittelet.  

Tabell 4 Matrise over dokumentasjon fra leier 

Objekt Brann-
øvelser 

Opplæring ansatte Oversikt over 
branntiltak 
ved bygget 

Egenkontroll Risiko-analyse Roller og ansvar 
beskrevet 

Mjøndalen 
skole 

Evaluering av 
brannøvelse, 
signatur 
brann-
øvelser,  
1 gang 2020 

Kursagenda Handlingsplan 
med tiltak for 
utbedringer 
på en rekke 
branntiltak 

Handlingsplan 
med 
utbedrings-
punkter for 
ulike 
branntiltak, 
gjennomgang 
av nødlys 

Risikoanalyser 
gjennomført 
for mulige 
hendelser, 
garderobe, 
gymsal, 
rullestolbruker, 
tavlerom, 
tekniske rom, 
utvendig, 
ventilasjons-
anlegg 

Delvis i 
beredskaps-
plan. Denne 
omfatter ikke 
brann. 

Fjell skole Gjennomført 
1 gang 2020 

Brannvern-
opplæring uke 35 

Orienterings-
plan 
brannalarm-
anlegg, 
rapport 
Firesafe, 
Multiconsult 
rapport om 
nybygg 

Rapport 
Firesafe. 
Skjemaer for 
egenkontroll 
og avvik.  Ikke 
fylt ut. 

Rapport 
Firesafe, 
beredskaps-
plan, 
risikoanalyse i 
forbindelse 
med nybygg 
Multiconsult 

Dokumentasjon 
Firesafe 

Aronsløkka 
barnehage 

Rutiner av 
brannøvelser 
og evaluering 
av disse, 
rapport 
brannøvelse 

Eksempel på 
sjekkliste 
brannrutiner hos 
nyansatt (signert) 

Nei. Sjekkliste 
signert 
oktober 2020 

Rutiner for 
brannsikkerhet 
inneholder 
gjennomgang 
av potensielle 
risikoer og 
tiltak mot 
dette. 

Brannvern-
rutiner fra 
Drammen 
kommune 

Brandengen 
skole og 
flerbrukshall 

Brannøvelser 
i årshjulet til 
brannvern-
ansvarlig, 1 
hvert halvår. 

Opplæring av 
nyansatte beskrevet 
i årshjul og 
internkontroll 

Månedlig 
brannvern-
runder 
 

Egenkontroll-
skjema 
 

Risikovurdering 
for 2019/2020. 
Bare et punkt 
som 
omhandler 
brann. 

Brannvern-
leders oppgaver 
beskrevet i 
årshjul. 
 

På bakgrunn av dette er det utarbeidet følgende kriterier for problemstilling 3: 

 

➢ Brukerne av objektene skal ha dokumenterte og regelmessige risikoanalyser ved 

sitt objekt 

➢ Brukerne av objektene (virksomhet) skal kunne dokumentere egenkontroll av 

brannverntiltakene 

➢ Brukerne av brannobjektet skal dokumentere brannverntiltak ut fra vurdert 

risiko.   
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Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon fra brukere av Ebbestadhallen, til tross for gjentatte 

purringer og avklaringer med oppgitte kontaktpersoner. Når det gjelder Fjell bo- og behandlingssenter 

har ikke denne institusjonen blitt purret på etter første forespørsel, på grunn av den krevende 

situasjonen rundt covid-19 ved tidspunktet for datainnsamling. 

 

 Objektenes gjennomførte risikoanalyse 
I den dokumentasjonen revisjonen har fått oversendt fra de utvalgte objektene, er det i varierende 

grad gjennomført risikoanalyser for potensielle brannfarer. Ved flere av objektene er det utarbeidet 

en risikoanalyse for hele virksomhetens drift, som skolene, hvor vurderingene opp mot brann er 

beskrevet i noen punkter. Andre av objektene i utvalget har utarbeidet en egen matrise for brann. 

For sykehjemmene synes det i større grad å være utarbeidet risikovurderinger som omfatter en rekke 

mulige scenarioer og tiltak for å dempe risikoen for disse. Skjermklippet under er fra Solberglia 

sykehjem sin risikoanalyse. Denne analysen omfatter for eksempel både branntekniske elementer, som 

 

Bråta bo- og 
behandlings 
Senter 

6 
brannøvelser 
i løpet av 
året, fordelt 
på dag og 
natt-
bemanning. 
 
4 av disse 
med 
evakuering. 
Konkrete 
datoer satt i 
årsplan. 

Brannrunder med 
ansatte 2x per år, 
nyansatte ved 
oppstart. 
 
Praktisk øvelsesdag 
med ALFA 
brannvern/brannve
sen. 
 
Brannteorikurs 1x 
året av 
brannvesenet. 

Regelmessige 
brannrunder. 

Handlings-
planer 

Risikovurdering 
utarbeidet for 
både dag og 
natt. 
Vurderingene 
videreført i 
handlingsplan. 

Ansvars-
fordeling 
mellom ulike 
avdeling 
beskrevet.  
Bråta har en 
branngruppe 
med alle de 
med ansvar for 
sine områder. I 
tillegg er 
brannvern-
ansvar definert i 
handlingsplan. 

Solberglia 
sykehjem 

Brannøvelser 
x 2 hvert år. 
 
 

Brannrunde og 
brannrutine signert. 
 
 
 

Rutiner for 
brannrunder 
gjennomføres 
hver vakt. 
 

Eget tilsyn 
gjennomført. 
 
Brannrunder 
hver vakt. 
 
Avvikshåndter
ing via EQS. 

Omfattende 
risikoanalyse, 
inklusive risiko 
for manglende 
kunnskap hos 
ansatte 

Beskrevet i 
brannrutiner, 
revidert etter 
eget tilsyn. 

Tømmerås 
skole 

Brannøvelser 
x 2 i året 
 

Gjennomgang av 
brannrutiner ved 
skolestart 

Sjekkliste for 
brannsikring 

Månedlig 
egenkontroll, 
skjema 
oversendt 
med 
anmerkninger 
på 
ledelys/nødlys 
og skilting 

Risikoanalyse 
med to punkter 
som vedrører 
brannsikkerhet. 

Branninstruks 
for personalet 
og 
branninstruks 
for brannvern-
ansvarlig 

Interkommunal
krisesenter 

Brannøvelse 
gjennomført 
juni 2020, 
signert av 
ansatte 

Handlingsplan med 
beskrivelser av 
ansvar innen 
brannvern, instruks 
brannalarm og 
brannvernansvarlig. 

Døgn- og 
månedlig 
gjennomgang 
av bygg 

Sjekkliste 
signert 
månedlig, 
døgnlige 
sjekkliste for 
nattvakt 

Nei Rolle-
beskrivelser for 
brannvern-
ansvarlig og 
brannvakt 

Ebbestadhallen Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt 

Fjell bo og 
behandlingssen
ter 

Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt Ikke mottatt 
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merking av dører og en vurdering av hva manglende kunnskap og kjennskap hos de ansatte vil kunne 

skape av konsekvenser ved en eventuell brann.   

 

Figur 7 Skjermklipp risikovurdering Solberglia sykehjem 

 

 

Til sammenligning så har Drammen Eiendom KF oversendt ulike risikoanalyser de har utarbeidet for en 

rekke typer av særskilte objekter, herunder skoler, barnehage, rådhus, tilpassede boliger med mer. 

Her brukes malen som vist i tidligere avsnitt og følgende punkt vurderes rutinemessig ved alle typer 

objekter. 

 

 

Figur 8 Skjermutklipp risikovurdering av DEKF 

 

 

To av objektene i utvalget hadde ikke inkludert en risikovurdering i sin dokumentasjon.  
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 Objektenes egenkontroll 
Det legges til grunn i undersøkelsen at brukere av objektene skal ha et system for egenkontroll av 

branntiltak, og at dette dokumenteres. Gjennomgangen av dokumentasjonen til objektene viser at 

alle har en form for egenkontroll, men at det løses på ulike måter og med ulikt omfang. 

Dokumentasjonen revisjonen har gjennomgått viser at de objektene som har beboere, da gjerne 

sårbare grupper, har rutiner for regelmessige sjekk av brannverntiltakene. Dette er blant annet 

knyttet til enkelte vakter i løpet av et døgn i tillegg til overordnede runder månedlig. Her er det også 

eksempler på at virksomheten har sjekklister med signering på at dette blir gjennomført etter den 

frekvensen rutinene beskriver. For andre typer objekter, skole, barnehage og flerbrukshaller, viser 

rutinebeskrivelser at det foretas månedlige brannrunder av brannvernansvarlig.  

Revisjonen har fått oversendt maler for sjekkliste av egenkontroll, utarbeidet av Drammen Eiendom 

KF. Denne synes bare å bli tatt i bruk ved noen av objektene i utvalget. Andre har laget en 

handlingsplan for virksomheten, som også inkluderer en gjennomgang av branntiltakene. Et av 

objektene, Solberglia sykehjem, har også gjennomført et eget tilsyn på brannvernrutiner, med 

påfølgende avvik og oppfølgingspunkter.  

Når det gjelder kontroll av installasjoner som sprinkleranlegg, nødlys og brannslukkerapparat, gjøres 

dette gjennomgående av eksterne selskaper eller leverandører branntiltakene. Drammen kommune 

Eiendom KF har, som vist tidligere, en samlet oversikt over hvilke aktører og frekvensen på kontrollen 

som gjennomføres ved det enkelte objekt.  

 

 Brannøvelser og opplæring av ansatte 
Alle objektene gjennomgått i denne sammenhengen kan vise til at det gjennomføres brannøvelser ved 

sin virksomhet. Ved de fleste objektene er dette nedfelt i årshjulet til virksomheten generelt og 

brannvernansvarlig spesielt. Frekvensen på brannøvelsene varierer fra virksomhet til virksomhet. 

Skolene, flerbrukshallen og barnehagen i utvalget oppgir å gjennomføre brannøvelser 1 gang i 

halvåret. Solberglia sykehjem har 2 brannøvelser i året, mens Bråta bo- og behandlingssenter har 6 

brannøvelser i året fordelt på dag og natt, hvorav 4 av disse er med evakuering av beboere. I 

dokumentasjonen til krisesenteret fremgår det at de hadde en brannøvelse i 2020. Noen av objektene 

har med i sin dokumentasjon at det har vært en evaluering av brannøvelsen i etterkant, og noen har 

sendt ved dokumentasjon at de ansatte har signert på at de har deltatt på øvelsen.  

Annen opplæring av de ansatte kan leses ut av en rekke ulike dokumenter. Signerte gjennomgang av 

brannvernrutiner for nyansatte, signerte lister for alle ansatte ved gjennomgang av rutiner, 

oversendelse av rutiner per e-post til alle ansatte, brannvernopplæring på internkurs/ fagdager, 

teorikurs i regi av brannvern og beskrivelser av roller og ansvar.  

Revisjonen bemerker i intervju med driftssjef i Drammen Eiendom KF at gjennomgangen av 

dokumentene viser at det er forskjeller på hvordan de ulike virksomhetene øver på brann og 

evakuering. Driftssjef forklarer at DEKF ikke har lagt noen føringer for hvordan virksomhetene velger å 

øve på brannvern og hvor de skal legge seg i antall og gjennomføring. Men det er i planen fremover at 

systemansvarlig for brann og internkontroll ved Drammen Eiendom KF skal kunne gi råd og veiledning 

til den enkelte virksomhet i dette arbeidet. Denne kompetansen ligger jo ikke nødvendigvis i 

virksomhetene. Det er ingen kurs og opplæring som gjennomføres sentralt for virksomhetene i regi av 

DEKF. 

 

 Revisjonens vurdering 
Revisjonen har i dette kapittelet sett på hva 10 utvalgte objekter kan dokumentere av 

brannvernrutiner, og dermed kunne si noe om praksis ved disse objektene. 
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Gjennomgangen viser at nær alle objektene kan fremvise dokumentasjon for egenkontroll, opplæring 

av ansatte og risikovurderinger. Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike objektene på alle 

disse områdene. Selv om revisjonen har forståelse for at rutiner, praksis og risikovurderinger bør 

tilpasses virksomhetens størrelse og kompleksitet, er det allikevel revisjonens vurdering at det er 

grunn til å se nærmere på om alle objekter har tilstrekkelig kompetanse og praksis for brannvern. 

Revisjonen begrunner dette ut fra følgende funn fra gjennomgangen.  

Den oversendte dokumentasjonen viser at det er variasjoner i hvilken grad objektene har gjennomført 

risikovurderinger og hvilket omfang disse vurderingene har. Ingen av objektene i utvalget hadde 

benyttet seg av kommunens maler for risikovurdering i sin analyse. Sett i sammenheng med at 

Drammen kommune legger til grunn at virksomhetene selv er ansvarlige for å gjennomføre lokale 

analyser for risiko, og at dette dermed ikke gjøres på mer overordnet nivå, er det viktig at 

virksomhetene har en tilstrekkelig kvalitet på dette arbeidet. 

Når det gjelder opplæring av ansatte og brannøvelser viser gjennomgangen at dette løses ulikt, også 

ved virksomheter som er sammenlignbare. Dette er også, ifølge sentrale instrukser og rutiner, 

virksomhetenes ansvar å ha et system for. Men det fremkommer ingen dokumentasjon som viser noen 

opplæring og kurs av brannvernansvarlige ved virksomhetene.  

Virksomhetene som bruker objektene er delegert det daglige og praktiske ansvaret for de branntiltak 

som skal utføres av de som oppholder seg der, som brannøvelser, frie rømningsveier og opplæring av 

ansatte. Det er revisjonens inntrykk at det ikke er etablert et system for å rapportere feil eller 

mangler i disse oppgavene og at dette da heller ikke følges opp av overordnete ledelse i kommunen. 

 

 

7. Konklusjon 
VKR skulle i denne gjennomgangen kartlegge kommunens sentrale rutiner for brannvern og 

ansvarsfordeling og hvordan dette er implementert og fulgt opp i praksis. Dette er gjort ved å se på 

dokumentasjon for brannvern ved et utvalg objekter, for både Drammen Eiendom KF som eier og 

virksomhetene som leier av bygget.  

Følgende problemstillinger ble definert og formulert: 

1. Har kommunen utarbeidet felles sentrale rutiner som gjelder for kommunens virksomheter 

med en særskilt risiko ved brann?  

2. Kan et utvalg av virksomheter i kommunen med særskilt risiko ved brann dokumentere at 

sentrale lovkrav til brannvern og at kommunens sentrale rutiner er implementert i egne 

lokale rutiner? 

3. Er det ved utvalgte virksomheter etablert praksis for brannvern som bygger på egne rutiner 

og sentrale lovkrav til brannvern? 

Vår gjennomgang viser at det er etablert rutiner for brannvern sentralt, med tydelige beskrivelser av 
oppgaver og ansvar. Det er også etablert et system for internkontroll og kontroll for Drammen 
kommune som eier av objektene, gjennom det kommunale foretaket Drammen Eiendom. Dette gjelder 
da særlig for de bygg-tekniske tiltakene som den enkelte bygning har.  
 
Forvaltningsrevisjonen viser at ansvaret for andre brannverntiltak som risikovurderinger, 
gjennomføring og evaluering av brannøvelser og andre tiltak for sikre kjennskap til brannrutiner ligger 
hos den enkelte virksomhet. Gjennomgangen av dokumentasjonen ved et utvalg objekter viser at 
dette løses ulikt. Revisjonen har ikke sett i sin gjennomgang at manglende etterlevelse av disse 
oppgavene blir registrert videre i den kommunale tjenestelinjen, som for eksempel manglende 
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brannøvelser ved en virksomhet eller utilstrekkelig risikoanalyse. Det fremkommer heller ikke av 
undersøkelsen at det gjennomføres kompetansehevende tiltak eller overføring av informasjon innad i 
det enkelte kommuneområde. 
 
Dette gir en risiko for at virksomheter har manglende rutiner og kompetanse på sentrale oppgaver 
innen brannvern, og at dette ikke fanges opp og utbedres av overordnet ledelse i kommunen. Det er 
revisjonens vurdering av oppfølging av virksomhetenes brannvernrutiner og i større grad bør inngå i 
kommunens overordnete internkontroll, herunder et system for rapportering av avvik på disse 
oppgavene og et etablert ansvar for å utbedre dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Anbefaling 
 
Ut fra vår gjennomgang anbefaler VKR at kommunen ser nærmere på tiltak som kan sikre: 

➢ Tilstrekkelig kompetanse og veiledning i utarbeidelse av risikovurderinger hos den enkelte 

virksomhet 

➢ Nødvendig kunnskap om gjennomføring av brannøvelser og opplæring av ansatte 

➢ Et aktivt system for at overordnet ledelse kan avdekke og utbedre mangler ved brannverntiltak 

som ligger under ansvaret til den enkelte virksomhet 

 

Drammen, den 23. mars 2021. 
 
 
Torkild Halvorsen 

  
 
 
Gjermund Røren 

leder forvaltningsrevisjon 
 

 forvaltningsrevisor 

Hanne Ingeborg Tømte 
forvaltingsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør av 22.03.2021 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 
   

 

    VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 
Postboks 4197 
3005 DRAMMEN 

Dato: 
Saksnr.: 
Deres ref.: 

22.03.2021 
20/37615-9 

 

 

 

Oversendelse av forvaltningsrevisjon på tema Brannvern i Drammen kommune – rapport 

til rådmannens uttalelse 

Rådmannen har fått oversendt en forvaltningsrevisjonsrapport fra Viken kommunerevisjon IKS. Rapporten 
gjelder for Drammen kommune og tar for seg Brannvern i den nye kommunen. Rådmannen anser dette som 
en viktig rapport etter at de tre kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker gikk sammen og dannet en 
ny kommune. Brannvern er et tema som må følges opp i tilstrekkelig grad. 

Kommunen oppfatter at rapporten gir et godt bilde av status for dette arbeidet. 

Rapporten har kartlagt kommunens sentrale rutiner og virksomhetens rutiner og praksis for brannvern på et 
utvalg av kommunens virksomheter. Kommunen oppfatter at mye er på plass og noe arbeid og kvalitetssikring 
gjenstår. Selv om rapporten ikke tar for seg alle virksomhetene i kommunen, gir funnene et viktig grunnlag og 
læringspunkter for videre arbeid. 

Som ny kommune er det viktig å få bistand til å gjennomgå svært viktige områder som brannvern. Dette gjelder 
både for publikum og for kommunen som organisasjon. Brannvern er et område som prioriteres. Dette er det 
viktig at alle virksomheter har gode rutiner for. Kommunen vil ta med seg rapporten og bruke den til videre 
tiltak innen virksomhetsstyring og den blir et viktig bidrag for videre kunnskapsbasert utvikling av kommunen. 

Med hilsen 

Sten Petter Aamodt 
Beredskapssjef 

Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift 

Rådmann 

Nærstab rådmann og          Postadresse                  Besøksadresse              Telefon +4732040000 

Internkontrollere 

Organisasjonsnummer       Postboks 7500                    Engene 1                                kommunepost@drammen.kommune.no 

                                                            3008 DRAMMEN                 3015 Drammen 

mailto:kommunepost@drammen.kommune.no
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon6 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i 

forvaltningsrevisjon. (Det ble i 2020 vedtatt en ny standard, men gammel gjelder da dette prosjekt 

startet før denne ble vedtatt tatt i bruk). 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 

1-5 Innledning   26-30 Metode og data  

6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  

12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  

18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  

20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og 
kvalitetskontroll  

22-25 Revisjonskriterier     
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan 

for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant 

metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter 

arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for 

disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom 

det er nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende 

oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med 

administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt 

gjennomføring.  

 

6 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet 

som har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 

rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) 

slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet 

i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være 

relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet 

innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis 

eller tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal 

konkludere i forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. 

Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 

formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 

løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig 

som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger 

og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 

at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 

revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

 

Avdelingskontor - Follo 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

 

Avdelingskontor - Hallingdal 

Besøksadresse: Alfarvegen 177, 3540 Nesbyen 

mailto:post@vkrevisjon.no

