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Møteprotokoll  

Brannstyret i Asker og Bærum 
brannvesen IKS 

 

 

Dato: 14.11.2019 kl. 18:00 

Sted: Asker brannstasjon - Fredtunveien 5 - 1372 Asker 

Arkivsak: 19/00023 

Møtende 
medlemmer:  

Erik Tørrisen, Marianne Rieber-Mohn, Hanne Becker Cappelen, Per Anders 
Owren, Lisbeth Sæther Storli, Jelrik Nylund-Van Berkel, Anders Martinsen, 
Ivar Eriksen 

Forfall   
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Referatsaker 

Eventuelt: 
- Protokoll fra styremøte 22.05.2019 
- Avvikling av vedtekter 
- Etterbetaling av styrehonorar 
- Julemiddag for styret 

    

 
 
  14.11.2019 
 
 
Erik Tørrisen 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

36/19 Protokoll fra styremøte 02.10.2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.11.2019 36/19 

Innstilling:  
Styret godkjenner møteprotokoll fra brannsyremøte 02.10.19. 

 

Møtebehandling 

Brannsjefen orienterte om at møteprotokollen fra 22.05.19 ikke var blitt behandlet i det 
ekstraordinære møte 02.10.19 og at det derfor ble lagt frem samtidig som protokollen fra 02.10.19. 
 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKSs vedtak:  

Brannstyret godkjenner møteprotokollene fra brannstyremøtene 22.05.2019 og 02.10.2019 uten 

merknader. 

 

37/19 ABBV`s fordelingsmodell - resultat av revisors gjennomgang 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.11.2019 37/19 

Innstilling:  
Styret tar saken til orientering. 

 

Møtebehandling 

BDO v/Morten Thuve redegjorde for ABBVs fordelingsmodell for inntekter og kostnader. 

Fordelingsmodellen ivaretar regnskapsmessige og skattemessige krav, samt gir et nødvendig skille 

mellom inntektene og kostnadene relatert til ABBVs alarmtjenester.  BDO presenterte noen punkter 

som ABBV bør vurdere i sin fordelingsmodell, som kan gi kostnadsmessige, inntektsmessige og 

skattemessige konsekvenser. 

Det ble reist spørsmål om alarmtjenestene bør skilles ut som eget aksjeselskap. BDO v/Morten Thuve 

besvarte spørsmålet med at dette ville kunne gi både fordeler og ulemper, men fordelingsmodellen 

til ABBV ivaretar regnskapsmessige og skattemessige krav. 

Styret ønsker en ny sak hvor ABBV orienterer om oppfølging av innspillene fra BDO.  

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKSs vedtak:  

Styret tar saken til orientering. 
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38/19 Økonomiplan 2020 - 2023 med handlingsplan 2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.11.2019 38/19 

Innstilling: 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fastsette ABBR’s Økonomiplan 2020-2023 slik den er 
presentert i denne sak, og vedtar brannsjefens forslag til handlingsplan for 2020. 

 

Møtebehandling 

Styret ga uttrykk for at de synes økonomiplanen og handlingsplanen gir et godt bilde av ABBVs 

virksomhet, økonomiske rammer og planer. 

Styret kommenterte at de største investeringspostene relaterer seg til nye mannskapsbiler og reiste 

spørsmål om Norsk Standard «Brannbiler» som publiseres i desember 2019 vil medføre reduserte 

investeringskostnader i forhold til tidligere anskaffelser. Sverre N. Junker har vært ABBVs 

representant i arbeidsgruppen som har utarbeidet Norsk Standard for «Brannbil». Han orienterte om 

at fremtidig arbeide med offentlige utlysingen og anskaffelsen av brannbiler vil bli betydelig enklere, 

samt at det er forventning til at leverandører vil tilby standardiserte beredskapskjøretøy som 

forhåpentligvis vil medføre noe reduserte anskaffelseskostnader. 

Styret ønsker en vurdering og plan for «miljøavtrykk» i løpet av 2 tertial 2020. 

I styremøte 22.05.19 ba brannstyret om at de «gamle vedtekter» blir avviklet da innholdet i 

vedtektene dekkes blant annet i selskapsavtalen. Brannsjefen informerte om at avvikling av 

vedtektene vil bli tatt opp i representantskapsmøte 12.12.19. 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKSs innstilling/vedtak: 

Brannstyret innbyr representantskapet til å fastsette ABBR’s Økonomiplan 2020-2023 slik den er 
presentert i denne sak, og vedtar brannsjefens forslag til handlingsplan for 2020. 
 
 

39/19 Tertialrapport 2-2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.11.2019 39/19 

 
Innstilling: 
Brannstyret tar saken til etterretning. 

 

Møtebehandling: 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKSs vedtak/innstilling:  

Brannstyret tar saken til etterretning. 
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40/19 "Vårt nye brannvesen" 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.11.2019 40/19 

Innstilling: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 

Møtebehandling 

Prosjektleder Sverre Junker, brannsjef Anne Hjort, avdelingsleder administrasjon Berit Ramstad og 

tillitsvalgte ga en muntlig orientering om prosjektet med å etablere et felles brannvesen for ABBV, 

Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. Det ble anbefalt å gjennomført en evaluering av 

prosjektet etter at «Vårt nye brannvesen er etablert». 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKSs vedtak:  

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

41/19 Dokumentasjon av brannvesenet - brannordning 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.11.2019 41/19 

 

Innstilling: 
Brannstyret tar saken til orientering. 
 

Møtebehandling 

Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKSs vedtak:  

Brannstyret tar saken til orientering. 
 
 
Eventuelt 
 

1. Styreleder informert om manglende justering av styrehonorar og at dette vil bli etterbetalt i 

desember.  

2. Styreleder inviterte styret og administrasjonen på middag da deres periode nå er over. Dato 

for middag ble satt til mandag 2. desember kl. 19:00.   
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Arkivsak
19/00044-1
Saksbehandler
Berit Ramstad

1

Behandles av Møtedato
Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS fra oktober
2019

14.11.2019

MØTE P L AN 2020 - BR ANNS TYR E T

Brannsjefens forslag til vedtak:
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret vedtar møteplan 1. halvår 2020 som foreslått

Saksutredning
Brannstyret har tidligere valgt å legge møter til onsdager for å unngå de fleste
kollisjoner som kunne forekomme på andre ukedager. Frekvensen med tre vårmøter
passer fortsatt i forhold til forventet saksmengde. I tillegg skal representantskapet holde
minimum to ordinære møter. Årsregnskapet skal avlegges av styret innen 15.02.20 og
virksomhetsrapporten skal behandles innen utgangen av april.

Følgende møteplan foreslås:

Uke 7 Torsdag 13.02.20 Asker
brannstasjon

• Styrets beretning med regnskap
2019

Uke 14 Onsdag 1.04.20 Røyken
brannstasjon

• Brannsjefens virksomhetsrapport
2019

• Foreløpig budsjett 2021
Uke 20 Onsdag 13.05.20 Hurum

brannstasjon
• Budsjett 2021
• Foreløpig langtidsbudsjett

2021-2015
• Tertialrapport 1/2020

Alle møter starter kl. 18:00 dersom ikke annet er avtalt.

Anne Hjort
brannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Arkivsak 
20/00073-1 

 Saksbehandler 

 

Anne Hjort 

 

1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

STYRETS ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2019 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Styrets beretning og årsregnskap for 2019 for Asker og Bærum brannvesen IKS 
vedtas som fremlagt.  
 

 
 
1. Saksutredning 
I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper skal styret avlegge årsberetning og regnskap før 15. februar som skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai.  
 
Etter fire år uten omkomne eller alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum, omkom to 
personer i brann i 2019. Begge omkom i Bærum, en i en omsorgsbolig på Bekkestua og en i 
en liten enebolig på Emma Hiorth. 
 
To personer omkom trafikkulykker i Asker og Bærum i 2019. De døde i samme ulykke på 
E18 ved søndre påkjøringen fra Asker    
 
Driftsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr.5,5 mill.. Mindreforbruket er 
sammensatt men skyldes i hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader (kr. 2,3 mill.), 
økte salgsinntekter (kr. 1 mill.), økte sykelønnsrefusjoner i forbindelse med 
fødselspermisjoner (kr. 0,8 mill.), og økte renteinntekter (kr. 0,5 mill.). Asker kommune er 
fakturert for påløpte prosjektkostnader i 2019 som beløp seg til kr. 2,6 mill. Skattekostnaden i 
2019 er estimert til kr. 2,1 mill. som er kr. 0,2 lavere enn budsjettert.   

Selskapet fikk i år et negativt premieavvik på kr. 2,25 mill. som vil bli amortisert i 2020.Det er 
brukt kr.10 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2019.  

Premiefondet i KLP ble tilført kr. 3,1 mill. i renter og overskudd i løpet av 2019. 

Det står kr. 2,35 mill. på premiefondet pr. 31.12.2019.   
 
Investeringsregnskapet balanserer. Det er i 2019 innkjøpt: 

• Navigasjonsutstyr til brannbåten på Fornebu 

• Utstyr til 4 video konferanse rom 

• ATV med tilhenger og jernhest (til skogbrannberedskap) 
 
Innkjøp av skogbranncontainer og oppgradering av garderobeløsning (ren/skitten sone) på 
Isi er påbegynt, men vil ikke bli sluttført før i 2020.  



3/20 Styrets årsberetning med regnskap 2019 - 20/00073-1 Styrets årsberetning med regnskap 2019 : Styrets årsberetning med regnskap 2019

 

 
2 

 
I henhold til representantskap sak 3/19 vedr. disponering av mindreforbruk 2018, er det 
overført kr. 0,76 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.  
 

Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,9 mill. 

Bokført egenkapital pr. 31.12.2019 beløper seg til kr. 14,8 mill.  

 
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og 
gode likviditet. Mindreforbruket på kr. 5 547 073- i driftsregnskapet for 2019 anbefales 
overført til disposisjonsfond investeringer. ABBR har som beskrevet i økonomiplan 2020-
2023 et høyt investeringsbehov de neste 4 årene.   
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
STYRETS BERETNING FOR 2019 
 
1. Styrets sammensetning  
 

Styret har i 2019 bestått av: 
 

 
Leder:    Erik Tørrissen    vara:   Irina Løberg 
 
Nestleder:   Per Anders Owren   vara: Jørgen Lønø 
 
Medlemmer:   Lisbeth Sæther Storli  vara: Ingvild Tautra Vevatne 
    Jelrik Nylund-van Berkel vara: Berit Inger Øen  
    Marianne Rieber-Mohn  vara: Harald Sævareid 
    Hanne Becker Cappelen vara: Asbjørn Nilsen 
 
Ansatt representanter:  Ivar Eriksen   1.vara: Mathias Ringen Drange 
    Anders Martinsen  2.vara: Pål Klethagen 
 
 
Det har blitt avholdt 6 styremøter i 2019, hvorav ett ekstraordinært møte. (02.10.19)  
 

1. Representantskap  
Representantskapet har bestått av varaordfører Leif Frode Onarheim (leder) og varaordfører Ole 
Kristian Udnes (nestleder) i hver av eierkommunene.  Det har vært avholdt 4 representantskapsmøter 
i 2019.  
 

2. Selskapets virksomhet  
Asker og Bærum brannvesen IKS er organisert som et interkommunalt selskap.  Selskapet eies av 
Asker kommune og Bærum kommune. 
 
Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal: 
 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann,   
farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff 

og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den 

norske territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (kjøp av tjeneste)  

 
Av brannordningen for kommunene fremgår det at brannvesenet er tillagt følgende: 
 

i) sørge for Nødalarmering og utvarsling til automatiske alarmer (kjøp av tjenester fra 110-
sentral hvor Oslo brann og redningsetat er vertskommune) 

j) beredskap mot akutt forurensning, 
k) drift av brannbåt i Asker og Bærum. 

 
Følgende tilleggstjenester skal utføres av brannvesenet: 
 

 l)   mottak av og utrykning til brann-, tyveri- og tekniske alarmer 
 m)  hjelpetjenester ved akutte nødsituasjoner. 
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ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
STYRETS BERETNING FOR 2019 
 
Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for 
Asker og Bærum, samt de økonomiske rammer som kommunene tildeler.  Det skal være samsvar 
mellom brannordningens forutsetninger og ABBVs økonomiske rammer.    
 
Styret har ansvar for at brannvesenet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til 
brannordningen, og skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for selskapet og andre saker som 
behandles i representantskapet. 
 
Brannvesenet har sitt hovedkontor på Asker brannstasjon, men har også brannstasjoner plassert på 
Bekkestua, Gjettum og Fornebu i Bærum kommune.  Brannstasjonene eies av eierkommunene og 
ABBV leier stasjonene.  Brannvesenet eier undervisningslokale, containere og stålhall på et 
øvelsesanlegg ved Isi avfallsanlegg hvor tomtearealet leies av Bærum kommune. 
 
3. Brannvesenets mål og visjon  
Brannvesenet har i 2019 hatt som visjon: 
Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. 
 
Brannvesenet skal samtidig tilstrebe å nå de nasjonale målene: 

- Færre omkomne i brann 
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
- Styrke håndteringsevnen 
- Mindre tap av materielle verdier 

 
 
4. Brannstyrets arbeid i 2019  
Brannstyret har behandlet 41 saker i 2019.  
 
Av disse nevnes særlig spørsmålet om organisering av brann- og redningstjenestene i Nye Asker 
kommune som brannstyret har fulgt opp meget tett. Organiseringen har vært fast post i alle 
brannstyremøter under orienteringssaker vedrørende status i arbeidet med «Vårt nye brannvesen». 
Prosjektleder Sverre Junker og/eller brannsjefen har orientert i møtet og besvart spørsmål fra 
brannstyrets medlemmer. Ut over dette har det også vært behandlet flere vedtakssaker knyttet til 
etableringen av ABBR.   
 
I brannstyremøtet 13.02.19 ba brannstyret brannsjefen om å utarbeider et ansvarlig budsjett for 2020 i 
tett samarbeid med prosjektet, ut fra de forutsetninger som foreligger pr i dag. Styret ba om at det 
skulle bli en god behandling av ROS-analysen i neste styremøte og at det evt. ble gjennomført et 
ekstraordinært styremøte for å behandle foreløpig budsjett 2020. 
 
I brannstyremøtet 04.04.19 fikk brannstyret en muntlig orientering om arbeidet i prosjektet som 
brannstyret tok til orientering. I tillegg orienterte brannsjefen under eventuelt om at hun hadde fått et 
nytt brev fra KLP hvor de opprettholdt sin berettigelse til å si opp avtalene de har med dagens ABBV 
når selskapet mottar dagens Røyken brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV) gjennom 
en virksomhetsoverdragelse 01.01.2020. Brannstyret tok saken til orientering. 
 
I brannstyremøtet 22.05.19 ble risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende 
analyse og beredskapsanalyse behandlet. Forslaget fra brannsjefen ble anbefalt vedtatt og sendt 
representantskapet for videre behandling. Den muntlige orienteringen om fremdrift i prosjektet ble tatt 
til orientering. I dette møtet ble også budsjett 2020 og foreløpig langtidsbudsjett 2020 – 2023 
behandlet og anbefalt vedtatt.  
 
I møtet fikk også brannstyret råd fra eierkommunen om oppfølging av innspill fra KLP. Brannstyret bad 
brannsjefen melde tilbake til KLP at hun fastholder at ABBV ikke kommer til å si opp pensjonsavtalen 
med dem, og at selskapet kommer til å melde inn nye medlemmer fra dagens Røyken brann- og 
redning og Hurum brannvesen. 
 
I brannstyremøte 02.10.19 tok brannstyret orientering om prosjektet fra prosjektleder, brannsjef, 
avdelingsleder administrasjon og tillitsvalgt til orientering. De ba samtidig om at det ble gjennomført en 
evaluering av prosjektet. 
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ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
STYRETS BERETNING FOR 2019 
 
I dette brannstyremøte anbefalte brannstyret representantskapet om å vedta Økonomiplan for 2020-
2023 og vedtok handlingsplan for 2020. 
 
I tillegg ble brannstyret i dette møtet orientert om revisors gjennomgang av brannvesenets reviderte 
fordelingsmodell (modell for å fordele kostnader og inntekter mellom lovfestet oppgaver og 
markedsoppgaver. 
 
Forvaltningsrevisjonen av feie- og tilsynstjenesten har også vært en viktig og krevende sak for 
brannstyret i 2019.  
 
I brannstyremøtet 13.02.19 tok brannstyret brannsjefens høringssvar til revisjonsrapporten til 
orientering, og bad om å få en ny sak når endelig revisjonsrapport foreligger, samt å få presentert 
brannsjefens anbefaling til nye avtaler fra 2020 før det blir inngått kontrakter. 
 
I brannstyremøtet 04.04.19 fikk brannstyret den endelige revisjonsrapporten av feietjenesten. 
Brannstyret så saken som meget alvorlig. De bad brannsjefen bestille en betenkning fra KS-Bedrift 
som grunnlag for å få tilbake all urettmessig utbetaling til Feie- og tilsynstjenester AS.  
Brannstyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret ber brannsjefen igangsette prosessen med å kreve tilbake urettmessig for mye utbetalt til 
Feie- og tilsynstjenester AS 

2. Styret vedtar øvrige punkter i handlingsplanen i henhold til dette saksfremlegg.  
Dette innebærer å: 

o Endre bestemmelsen om avkortning i anbud ved utlysning for tjenesten fra 01.01.2020 
o Revidere system for kontroll av feie- og tilsynsleveranse 
o Revidere rapporteringssystem til brannsjef 
o Legge frem rapport om oppfølging av feie- og tilsynstjenesten for brannstyret hvert 

tertial 
o Vurdere krav i anbudsgrunnlaget om heldigital rapportering. Dette for å bedre 

effektivitet, og kontroll med og arkivering av tilsynsrapporter mm.  
o Brannsjefen bes vurdere konsekvensene av å i tillegg til utlysning av anbud om 

feietjenester i Asker og Bærum hver for seg, at det også lyses ut anbud for 
kommunene samlet.  

 
I brannstyremøtet 22.05.19 orienterte brannsjefen om hovedlinjene for hvor saken stod.  
Brannstyret bad om at det inngås en avtale med leverandøren om tilbakebetaling av for mye utbetalt 
innen utgangen av mai. Videre bad brannstyret om at det sjekkes med advokaten vedrørende 
ordlyden i avtaleteksten vedrørende foreldelse av tilbakebetaling samt at eierkommunene orienteres 
om hva som er gjort i saken etter at avtalene er inngått med leverandøren.  
 
I ekstraordinært brannstyremøte 02.10.19 stilte brannstyret seg bak anbefalingene fra 
anskaffelsesenheten i Bærum kommune og tildelte Kontrakt om feie- og tilsynstjenester i Bærum til 
Feieren AS og kontrakt om feie- og tilsynstjenester i Asker til Feie- og tilsynstjenester AS. I dette møtet 
tok også brannstyret en fremlagt sak om fremtidig organisering av feie- og tilsynstjenestene til 
orientering. De var tydelig og positive til å endre organiseringen og så at det kan være klare 
forebyggende og økonomiske gevinster ved at brannvesenet gjennomfører boligtilsyn selv. 
 
Brannstyret har følgende innspill når saken skal legges frem for vedtak: 
 

- Brannstyret ønsker at brannsjefen vurderer om fremdriftsplan for ny organisering av tilsyn med 
boliger kan forseres slik at vedtak fattes våren 2020 og at brannvesenet utfører boligtilsyn fra 
01.01.2021.  

- Brannstyret ønsker også en vurdering av fordeler og ulemper ved at brannvesenet også 
utfører feiedelen av tjenesten. 

 
     

Det nye brannvesenet var operativt fra 01.01.2020. 
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5. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko  
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper.  
 
Driftsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr.5,5 mill. Mindreforbruket er sammensatt men 
skyldes i hovedsak reduserte lønn og pensjonskostnader (kr. 2,3 mill.), økte salgsinntekter (kr. 1 mill.), 
økte sykelønnsrefusjoner i forbindelse med fødselspermisjoner (kr.1 mill.) og økte renteinntekter (kr. 
0,5 mill.).  Asker kommune er fakturert for påløpte prosjektkostnader i 2019 som beløp seg til kr. 2,6 
mill.. Skattekostnaden i 2019 er estimert til kr. 2,1 mill. som er kr. 0,2 mill. lavere enn budsjettert.  
 
ABBV fikk i år et negativt premieavvik på kr.2,25 mill. som vil bli amortisert i 2020. 
Det er brukt kr. 10 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2019. 
 
Premiefondet i KLP ble tilført kr.3,1 mill. i renter og overskudd i løpet av 2019. Det står kr. 2,35 mill. på 
premiefondet pr. 31.12.2019.   
 
Investeringsregnskapet balanserer. Det er i år innkjøpt: 

• Navigasjonsutstyr til brannbåten - Fornebu 
• Utstyr til 4 video konferanse rom 
• ATV med tilhenger og jernhest 

 
Innkjøp av skogbranncontainer og oppgradering av garderobeløsning (ren/skitten sone) på Isi er 
påbegynt, men vil ikke bli sluttført før i 2020.  

 
I henhold til representantskap sak 3/19 vedr. disponering av mindreforbruk 2018, er det overført  
kr. 0,76 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i 
år til kr.  0,9 mill. Bokført egenkapital pr. 31.12.2019 beløper seg til kr. 14,8 mill.  
 
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og gode 
likviditet. Mindreforbruket på kr. 5 547 073,- i driftsregnskapet for 2019 anbefales overført til 
disposisjonsfond investeringer. ABBR har som beskrevet i økonomiplan 2020-2023 et høyt 
investeringsbehov de neste 4 årene.  
 
Styret vurderer selskapets økonomiske og finansielle stilling som tilfredsstillende. Styret mener at 
regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av selskapet.  
 
6. Øvrige resultater i 2019 
To personer omkom i to forskjellige branner i Bærum i 2019. Begge personene var i definerte 
risikogrupper. Vi kjenner ikke til at noen ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2019. De 
siste 4 år, før 2019 var det ingen omkomne i branner i Asker og Bærum.  
 
To personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2019. Begge personene satt i samme bil som 
kjørte inn i et vogntog, som hadde fått motorstopp på E-18. 
 
Tilsammen var det 78 (65 i 2018) bygningsbranner i Asker og Bærum i 2019. 34 (24 i 2018) av disse 
brannene var i Asker og 44 (41 i 2018) var i Bærum. De fleste brannene ble slukket raskt, og hvor vi 
bidro til at bygninger og materiell ble reddet. Eksplosjonen ved Uno-X stasjonen i Sandvika den 10. 
juni var en hendelse og innsats som medførte stor oppmerksomhet. Ingen personer omkom eller ble 
alvorlig skadet som følge av eksplosjonen, men hydrogenstasjonen ble svært skadet. Det ble også 
skader på nærliggende bygninger. 
    
Vi har, som tidligere år, gjennomført PLIVO-øvelser (pågående livstruende vold) gjennom 14 torsdager 
i løpet av høsten. Øvelsene var store og fokuserte på samhandlingen mellom politiet, 
ambulansetjenesten og brannvesenet. Oslo brann- og redningsetat deltok også på øvelsene, som ble 
gjennomført ved Sivilforsvarets skole på Grorud i Oslo. 
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Noen tall fra den nasjonale utrykningsstatistikken Bris-Ut er vist under 
 

Utrykninger 2019 2018 Endring i % 
Totalt antall utrykninger inklusiv 
avbrutte utrykninger 4682 4849 -3,44 % 
Unødige brannalarmer inklusiv 
unødig alarm fra vaktselskap 1789 1781 0,45 % 
Innbruddsalarmer 768 861 -10,80 % 
% unødige og innbrudd av 
totalt antall utrykninger 54,61 % 54,49 %   

  
Denne tabellen viser antall utrykninger i gamle Asker kommune og Bærum kommune inklusiv 
nabohjelp. Det er gledelig å se at antall unødige utrykninger til innbruddsalarmer er redusert. De fleste 
av dem er imidlertid erstattet av avbrutte utrykninger, det vil si utrykninger som er avbrutt før 
brannbilen er fremme. 
 
Forebyggende arbeid  
Å forebygge sannsynligheten for å redusere konsekvensene av brann er hovedmålet for forebyggende 
avdeling. Som i 2018 hadde vi også i 2019 særlig oppmerksomhet på komfyrbranner/kjøkkenbranner. 
Dessverre økte antall hendelser i 2019. Evalueringen av arbeidet vil forhåpentligvis gi oss svaret på 
hvorfor.  
 
Feievirksomhetene i både Asker og Bærum har begge nådd det planlagte målet for 2019. 
Treffprosenten (hvor mange som faktisk får utført tjenesten) for feieren i Asker har sunket fra 97,9% til 
93,6% på tilsyn og fra 96% til 89,5% på feiing. Årsaken til nedgangen kan være en rutineendring 
etter «Feiesaken» i 2018, som har ført til en mer reell treffprosent enn tidligere. 
Treffprosenten i Bærum har hatt en god økning på tilsyn, men en nedgang på feiing. Treffprosenten 
for feiing sank fra 96% til 85,7%. Leverandøren har ingen god forklaring på hva årsaken til dette er, 
men det kan ha noe med området feieren har arbeidet i, da det erfaringsmessig fyres lite i dette 
området. Økningen på tilsyn fra 82,1% til 94,2% er vi godt fornøyde med. Mye av årsaken til den store 
økningen er nye rutiner for varsling og overgang til bruk av SMS. 
I kontrakten med leverandørene har ABBR forventet at treffprosent for feiing og tilsyn skal være over 
90%.  
 
Antall tilsyn med virksomheter er i 2019 økt noe i forhold til 2018. Kartlegging av det enkelte objekt i 
forhold til risiko og påfølgende vurdering av hvor hyppig de skal få vår oppmerksomhet (ved for 
eksempel tilsyn) har vært i fokus. Risikokartleggingen legger grunnlaget for riktigere ressursbruk i 
fremtiden.  
 
Risikogruppene har også i 2019 fått stor oppmerksomhet i ABBV. Trygg hjemme-koordinatorene i 
begge kommuner som ble finansiert av midler fra brannløftet i 2017 er videreført i 2019. 
Videreføringen er finansiert av kommunene. Koordinatorene koordinerer arbeidet med risikogrupper 
internt i egen kommune. De fungerer også som et svært viktig bindeledd mellom kommunene og 
ABBV. 
 
Brannvernopplæring (barnehageåret 2018/2019) ble avsluttet med avslutningsshow og skuespill for 
barnehagene på Kalvøya som tidligere. Nytt i oppæringen er maskotten Brannbamsen Bjørnis som 
har erstattet tidligere figurer Eldar og Vanja. Høsten 2019 gjennomførte vi Opplevelsesdag for 1800 
nye femåringer (barnehageåret 2019/2020) fra 116 barnehager. 2300 4. klassinger fra samtlige 
barneskoler i Asker og Bærum fikk undervisning med Brannvesenets julekalender. Gjensidigestiftelsen 
og «Det store brannløftet» har sponset kalenderen med over 1 million kroner som gjelder over flere år. 
Støtten skal bidra til utbredelse og utvikling av kalenderen. I 2019 hadde kalenderen deltakelse fra 55 
brannvesen (163 kommuner) og totalt 63.500 svar fra elever på 4. – 6. trinn på 
www.brannvesenetsjulekalender.no. Nytt av året er at 10. trinn på ungdomskolene har fått tilbud om 
øvelse/undervisning. 18 skoler takket ja til og 1 975 elever mottok dette tilbudet.  Totalt på skolene ble 
6.239 elever involvert i øvelsene. 
 
Alarmtjenesten  
ABBV har valgt å redusere eiernes utgifter til brannvesenet ved å benytte «restkapasitet» i 
beredskapsavdelingen til inntektsbringende tilleggstjenester. Brannvesenet «sparer» kommunene for 
overføringer slik at ABBV kan yte en rimeligere tjeneste overfor innbyggerne i Asker og Bærum. Det er 
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hov edsakelig valgt å satse på boligalarm fra private boliger og alarmoverføring fra boligsameier som
tilleggstjeneste, da dette reduserer faren for tap av liv som er vår hovedmålsetting. ABBV tilbyr i tillegg
alarmoverføring fra bedrifter. Det å anskaffe og v edlikeholde et brannalarmanlegg øker også kundens
fokus på å forebygge brann. I tillegg øker innbruddsalarmer persontrygghet og v erdisikkerhet for våre
innbyggere.

Markedsav delingen har ansv ar for kundebehandling og de administrative oppgav ene i forbindelse
med driften av alarmtilbudet. Avdelingen har i tillegg hatt ansv aret for å planlegge og implementere
prosessen med å overføre RBR og HBV sine alarmkunder til det nye brannvesenet, tilsammen 665
alarmkunder (241 bedrifter, 34 boligsameier og 390 boligkunder).

Pr 31.12.2019 hadde ABBV 2416 boligkunder, 104 boligsameier med til sammen 5175 boenheter med
alarmoverføring og 999 bedriftskunder. 2019 ga en god økonomisk v ekst fra året før og et godt
resultat for brannv esenet.

Nøkkeltall fra driftsregnskapet 2019:
- Omsetning på 30,3 mill hvorav

o 24,9 mill er abonnementet, en økning på kr 975.000,- (4% v ekst, 1% over budsjett)
o 5,4 mill er gebyr for unødig utrykning (kr 36.000,- lavere enn 2018)

- Resultat før skatt: 9,4 mill
- Resultat etter skatt: 7,3 mill.

Vår beregninger viser at vi sparer kommunene for 16,5 mill i overføring til brannvesenet.

Driftsregnskapet til alarmtjenesten blir belastet med alle direkte og indirekte kostnader hv or
lønnskostnader utgjør den største posten.

7. Personalet og likestilling
Pr. 31.12.2019 har selskapet 127,5 faste stillingshjemler. 123,5 stillinger er besatt av fast ansatte. Det
er flere konstitueringer i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen og sammenslåingen 01.01.2020.
Ledige stillinger og stillinger med ansatte i permisjon dekkes opp av vikarer.

Det totale sykefraværet i 2019 var 3,5 %. Målsetningen for ABBV er et samlet sykefravær på 3,2 %.
Sammenlignet med tidligere år er dette en reduksjon, hvor sykefraværet for 2017 var 5,2 % og 2018
på 3,6%.
Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største sykefrav æret i ABBV. Det oppgis i liten grad at
sykefraværet er arbeidsrelatert.

Diagrammet viser sykefravær per av deling i ABBV for 2019 totalt. Egenmeldingene inngår i «Fravær
% korttid».
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* Andel egenmeldt frav ær av korttidsfraværet i %

De siste årene fordeler sykefraværet seg som vist på diagram under:

Av selskapets ansatte er 22,75% kvinner, og dette er en økning fra 2018 (19,53 %).

Selskapets styre tilfredsstiller krav ene til representasjon av begge kjønn i henhold til Lov om
interkommunale selskaper § 10.

ABBV har fokus på mangfold, og i 2018 ble det nedsatt et underutvalg av AMU, Mangfolds-utvalget.
Utv alget har som oppgav e å identifisere og følge opp likestillingstiltak og hindre diskriminering, men
også å øke bevisstheten om fordelene ved mangfold på arbeidsplassen. Utv alget består av
hov edv erneombudet og HR-rådgiver i ABBV.
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7. Organisasjon og ledelse  
Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets 
virksomhet.  Selskapet har gode rutiner på HMS- og kvalitetsdokumentasjon. 
 
Styret er meget fornøyd med det arbeidet som er gjort i forbindelse med integrering av Røyken brann 
og redning og Hurum brannvesen i Asker og Bærum brann og redning. 
 
 
Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS - Asker 14.02.2020 
 
 
 
 
                                              __________________________    
Erik Tørrisen       Per Anders Owren 
styreleder      nestleder 
 
 
 
 
________________________   ___________________________ 
Lisbeth Sæther Storli    Jelrik Nylund-van Berkel 
fast medlem      fast medlem 
 
 
 
 
________________________   ___________________________ 
Marianne Rieber-Mohn    Hanne Becker Cappelen 
fast medlem      fast medlem 
 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Ivar Eriksen      Anders Martinsen 
fast medlem      fast medlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Anne Hjort 
brannsjef 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
  

  
 

 
 

DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2019 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 5 547 073, 
overføres til disposisjonsfond investering. Investeringsregnskapet balanserer.  
 
 
 

Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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RAPPORTERING - OPPFØLGING AV FEIELEVERANDØRER 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret ser det ikke som hensiktsmessig å sanksjonere ytterligere på nåværende 
tidspunkt, men vil vurdere dette ved eventuelt nye funn i ny kontraktsperiode.   
 
1. Saksfremlegg: 
Brannstyret har, etter revisjon av feie- og tilsynstjenesten i 2019, bedt om en jevnlig 
rapportering om oppfølging av feieleverandører.  
 
I løpet av 2019 ble vi oppmerksomme på en ny kontrollmulighet i KomTek. Kontrollen 
avdekker avvik på registrert arbeid kontra faktisk utført arbeid. Da vi fant noen 
feilregistreringer, besluttet vi å kontrollere alt registrert arbeid i 2019. Kontrollen gjøres ved å 
hente data fra Komtek med en funksjon/rapport som heter «Kontroll historisk feiing/tilsyn».  
  
Nå har vi kontrollert hele 2019, og rapportert funnene til leverandørene. Leverandørene har 
fått mulighet til å forklare uregelmessighetene i registreringene, og alle feilføringer er 
avregnet og tilgodehavende er tilbakebetalt ABBV. 
 
Hovedsakelig gikk feilene ut på: 

- Dobbeltregistrering (bruker/system feil) 
- Feilregistrering (brukerfeil) 
- Besøkt adresser flere ganger på et / to år uten registrert behov for dette (rutinesvikt) 
- Føringer ved boligselskaper (system- /rutinefeil) 

 
  
Vi har ingen grunn til å tro at feilføringene er gjort systematisk for å oppnå økonomisk 
gevinst. Hovedargumentene for dette er at omfanget er lite, samt at feilregistreringene går 
begge veier (både i ABBV sin favør og i leverandørenes favør).  
ABBR vil fortsette med denne type kontroll av leverandørene månedlig inn i nye kontrakter. 
Vi ser allerede at det har hatt en effekt. De to siste månedene har det vært svært lite til ingen 
feil ved kontroll. 
Leverandørene har informert oss om at de har begynt å kontrollere seg selv (samme type 
rapport hentes ut av leverandør i forkant av månedsrapporteringen til ABBR), for å hindre 
slike feilregistreringer. I tillegg er det gitt opplæring til alle ansatte som utfører registreringer 
hos leverandørene. 
 
ABBR ser det ikke som hensiktsmessig å sanksjonere ytterligere, men vil vurdere dette ved 
eventuelt nye funn i ny kontraktsperiode.   
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Se omfanget i tabellene under: 
  
 
Asker: 

Antall feil favør ABBV 18 

Antall feil favør FT 218 

Totalt registrerte feiinger 5862 

Totalt registrerte tilsyn 6639 

Antall feil registreringer  236 

Antall registreringer 12501 

Differanse 12265 

Prosent riktig ført 98,11 

Prosent feilføringer 1,89 

  

Kostnader NOK 

Totale kostnader i favør FT kr 46 766 

 
 
Bærum: 

Antall feil favør ABBV 137 

Antall feil favør Feieren AS 18 

Totalt registrerte feiing 10486 

Totalt registrerte tilsyn 8147 

Antall feil registreringer 2019 155 

Antall registreringer 18633 

Differanse 18478 

Prosent riktig ført 99,17 

Prosent feilføringer 0,83 

 
  

   

Kostnader NOK 

Totale kostnader i favør 
Feieren AS kr 28 639 

  
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Funn kontroll historisk 2019 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV DRIFTSMIDLER OG 
EIENDELER FRA ASKER KOMMUNE 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Avtale om overdragelse av driftsmidler og andre eiendeler fra Asker kommune til Asker og 
Bærum brann og redning IKS inngås. 
 
 

1. Saksfremlegg 
I følge intensjonsavtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune og selskapsavtalen 
for Asker og Bærum brann og redning, som er inngått mellom Asker kommune og Bærum 
kommune, skal driftsmidler og eiendeler overføres til Asker og Bærum brann og redning IKS.  
 
Alle driftsmidler og eiendeler i Hurum brannvesen og Røyken brann og redning skal i 
henhold til nevnte avtaler overføres vederlagsfritt og uten heftelser til Asker og Bærum brann 
og redning IKS med virkning fra 1. januar 2020. 
 
Selv dette står i intensjonsavtalen er det utarbeidet en egen avtale om overdragelse av 
driftsmidler og andre eiendeler. Avtalen følger vedlagt. 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Avtale om overdragelse av driftsmidler og eiendeler - Asker kommune ABBR 
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       Avtale  

om 

overdragelse av driftsmidler og andre eiendeler 

fra 

Asker kommune 

til 

Asker og Bærum brann og redning IKS 

 
1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
Hurum kommune og Røyken kommune er slått sammen med Asker kommune med virkning fra 1. 
januar 2020. Fellesnemda for nye Asker kommune vedtok den 23. februar 2018 å dekke den nye 
kommunens brannordning ved å videreføre det interkommunale samarbeidet med Bærum 
kommune, gjennom Asker og Bærum brannvesen IKS. Beslutningen bygget på inngått 
intensjonsavtale «Felles interkommunalt brannvesen» mellom fellesnemda i nye Asker kommune og 
Bærum kommune. Sammenslåingen av Asker og Bærum brannvesen IKS, Hurum brannvesen og 
Røyken brann og redning, medførte navneendring til Asker og Bærum brann og redning IKS fra 1. 
januar 2020. 
 
2 OVERFØRING AV EIENDELER OG DRIFTSMIDLER 
 
I følge intensjonsavtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune og selskapsavtalen for Asker 
og Bærum brann og redning, som er inngått mellom Asker kommune og Bærum kommune, skal 
driftsmidler og eiendeler overføres til Asker og Bærum brann og redning IKS.  
 
Alle driftsmidler og eiendeler i Hurum brannvesen og Røyken brann og redning skal i henhold til 
nevnte avtaler overføres vederlagsfritt og uten heftelser til Asker og Bærum brann og redning IKS 
med virkning fra 1. januar 2020. 
 
Asker kommune skal holde Asker og Bærum brann og redning IKS skadesløs for kostnader, krav og 
ansvar som knytter seg til perioden før 1. januar for de eiendeler som overføres. 
 
3 DIVERSE BESTEMMELSER 
 
Eventuelle avgifter og tilhørende kostnader ved eierskifteoverføringer til Asker og Bærum brann og 
redning IKS dekkes ved tildelte prosjektmidler fra Asker kommune til gjennomføring av 
sammenslåingen av Asker og Bærum brannvesen IKS, Hurum brannvesen og Røyken brann og 
redning. 
 
Avtalen er undertegnet i to likelydende eksemplarer, hvor hver part beholder ett eksemplar.  
 
Asker, 13. februar 2020 
 
 
 
Asker og Bærum brann og redning IKS                                             Asker kommune 
 
 
Anne Hjort                   Ragnar Fuglum 
Brann og redningssjef                                                                          Direktør for samfunnstjenester 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

STYRESEMINAR 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret vedtar program for styreseminar. 
 
 

1. Saksfremlegg 
 
ABBR arrangere styreseminar for brannstyret og representantskapet 25. februar kl. 12:00 –
19:00. Vedlagt følger forslag til program for seminaret. 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Styreseminar 2020 
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Styreseminar 25.02.20 kl. 12:00 – 19:00 

 

12:00 -12:15 Velkommen v/styretsleder Per Anders Owren 

12:15 – 13:30 Lovverk v/brannsjef Anne Hjort 

• Brann og eksplosjonsvernloven 

• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

• Forskrift om brannforebygging 

13:30 – 13:45 Pause 

13:45 – 14:15 ROS-analyse med forebyggende og beredskapsanalyse, dokumentasjon av brannvesen, 

selskapsavtale v/brannsjef Anne Hjort 

(kort presentasjon for de som ikke var med i styret og Rep. skap i 2019) 

14:30 – 14:45 Beredskapsutfordringer v/beredskapssjef Sverre Junker 

14:45 – 14:15 Hvordan arbeider vi med brannforebygging v/koordinator forebyggende Ole Johan 

Rygh 

15:15 – 15:45 Pause 

15:45 – 16:15 Økonomistatus v/avdelingsleder administrasjon Berit Ramstad 

16:15 – 17:45 Brannvesenets alarmtjenester v/avdelingsleder marked Hilde Bakken 

17:45 – 18:30 Visjon, verdier og etisk standard (Etisk reglement) v/brannsjef Anne Hjort 

18:30 – 19:00 Diskusjon og spørsmål 

 

 



1/20 Til Brannstyremøte 13.02.2020

 

 
Arkivsak 
20/00072-1 

 

1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

ORIENTERINGSSAK TIL BRANNSTYREMØTE 13.02.2020 
ENKELTVEDTAK TILSYN OG BRUKSNEKTELSE 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering. 
 
 

1. Saken gjelder 
Vedlagt følger enkeltvedtak om tilsyn og umiddelbar bruksnektelse for Vaterlandsveien 
39D, Nordfær AS. Vedtaket er fattet på bakgrunn av ulovlig etablering av overnatting i 
næringslokale som vurderes som meget risikabel i forhold til brann. 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Vaterlandsveien 39 D - 3470 Slemmestad  Enkeltvedtak tilsyn og bruksnektelse  
(unntatt offentlighet) 
Tilbakemelding fra huseier (unntatt offentlighet) 
Tilbakemelding fra ABBR (unntatt offentlighet) 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Vaterlandsveien 39 D - 3470 Slemmestad  Enkeltvedtak tilsyn og bruksnektelse 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Uttalelse til enkeltvedtak 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1
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Orienteres om i  Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJON UTFØRT AV 
BÆRUM KOMMUNE 2019  OM KOMMUNALE SELSKAPERS 
PRAKTISERING AV OFFENTLIGHET 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 
2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) mottok 03.05.2019 varsel om «oppstart av 
forvaltningsrevisjon av kommunale selskapers praktisering av offentlighet». De ønsket 
oversendelse av følgende dokumentasjon innen 22.05.2019: 
  
- De 20 sist mottatte innsynskrav, og av disse eventuelle vurderinger av merinnsyn, avslag og 

klagesaker  

- Journal for januar og februar 2019  

- Redegjørelse for hvordan selskapet praktiserer offentleglova og arkivloven  

 
Eksisterende dokumentasjon ble oversendt innen fristen. Det ble sendt ut en foreløpig 
rapport til høring før endelig rapport ble lagt frem (vedlagt). Funn som ble avdekket hos 
ABBV var feilaktig og-/eller mangelfull behandling av innsynsbegjæringer. Det ble derfor 
utarbeidet en ny rutine for håndtering av innsynsbegjæring (vedlagt). 
 
 
3. Brannsjefens vurdering 
Brannsjefen mener avvik fra revisjonsrapporten er lukket ved utarbeidelse av prosess- og 
rutinebeskrivelse av innsynsbegjæringer og er gjort kjent og tilgjengelig for organisasjonen i 
kvalitesthåndboken Simployer. 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Vedlegg:  
ABBR Offentlighet og innsyn P360 - rutinebeskrivelse 
Rapport om kommunale selskapers pratisering av offentlighet - Forvaltningsrevisjon 
12.august 2019  
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Ask er og Bær u m b r an n og r ed n in g I KS

Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

Innsyn
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Ask er og Bær u m b r an n og r ed n in g I KS

Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

Innhold
Hensikt:..........................................................................................................................................................2
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Meroffentlighet.........................................................................................................................................5

Postliste.....................................................................................................................................................6

Generelle regler om behandling av innsynskrav...........................................................................................6
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Innsyn etter forvaltningsloven ................................................................................................................... 10
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Hensikt:

Rutinene skal sikre at Asker og Bærum brann og redning IKS (heretter kalt ABBR) følger prinsippet om
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Ask er og Bær u m b r an n og r ed n in g I KS

Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

offentlighet og meroffentlighet samt at innbyggernes rett til innsyn i forvaltningens dokumenter
ivaretas.

Offentlighetsprinsippet er begrunnet i:

• Dem okrat ihensyn
• Kont rollhensyn
• Ret tssikkerhet shensyn
• I nformasjonsfrihet

Offent leglova fastslår at alle dokum enter i utgangspunktet er offent lige og at
enhver kan kreve innsyn i forvaltningens dokumenter. Fra den generelle
bestem melsen om offent lighet er det im idlert id gjor t noen unntak begrunnet i:

• Grunnleggende offent lige interesser
• Grunnleggende pr ivate interesser
• Effekt ive beslutningsprosesser i forvaltningen

Forvaltningsloven og personopplysningsloven gir ret t t il innsyn for henholdsv is
parten og den regist rer te.

Virkeområde
Denne rut inen gjelder behandling av krav om innsyn i ABBR et ter

• Offent leglova (Lov av 2006-05-19 om ret t t il innsyn i dokum ent i offent leg
verksem d

• Forvaltningsloven Lov av 1967-02-10 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker

• Personopplysningsloven Lov av 2000-04-14 om behandling av
personopplysninger

Det kan ikke st illes krav t il form at t il den som fremm er krav om innsyn et ter
offent leglova. Derm ed kan kravet komm e t il ABBR gjennom e-post post@abbr.no,
den enkelte saksbehandlers e-postadresse, t il postadresse Kat rineåsveien 20, 3440
Røyken, telefon, sm s, personlig fremm øte osv.
Rut inen gjelder for alle ansat te i ABBR som mot tar krav om innsyn.

Ansvar
Br an n sj e fen har det overordnede ansvaret for at offent lighet , m eroffent lighet og
innsynskrav blir behandlet et ter gjeldende lovverk og interne rut iner.

Ar k i var er ansvarlig for at krav om innsyn behandles i sam svar m ed regler og
rut iner. Ark ivar er også ansvar lig for å sikre at offent lighet , m eroffent lighet , unntak
for taushetsbelagte opplysninger et ter leves i kvalitetssikr ing av journalfør ing og
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Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

post lister som skal publiseres på ABBR` s net tsider daglig i samsvar med gjeldende
regelverk og rut iner.

Av d e l in g sled er e er ansvar lig for å sikre at offent lighet , m eroffent lighet , skjerm ing
av taushetsbelagte opplysninger og innsynskrav blir utøvd i sam svar m ed gjeldende
regler. Avdelingsledere er ansvar lig for at reglene og rut inene for det te er kjent og
et ter leves i sin v irksom het .

Hv er en k el t m ed ar b eid er er ansvar lig for å gjøre seg kjent med, og følge, de t il
enhver t id gjeldende regelverk for innsyn, offent lighet , m eroffent lighet , skjerm ing
av taushetsbelagte opplysninger sam t rut iner for behandling av innsynskrav.

Ved behov for j uridisk bist and ved behandling av innsynskrav kontakter
Arkivansvar lig i samsvar med Brannsjefen ret te instans. Det te kan f.eks. være KS
Bedr ift , j urist i en av eierkom munene

Offentlighet og meroffentlighet
Offent leglova fastslår at alle dokum enter i utgangspunktet er offent lige og at
enhver kan kreve innsyn i forvaltningens dokumenter. Fra den generelle
bestem melsen om offent lighet er det im idlert id gjort noen unntak

Plikt t il å skjerm e taushetsbelagte opplysninger:

Opplysninger som er undergit t lovbestem t taushetsplikt , j fr . off l. § 13 skal unntas
fra offent lighet .

Forvaltningslovens § 13 nr. 1 pålegger en plikt t il å bevare taushet om det m an får
vite om noens "personlige forhold" .

Hva som er personlige forhold er hjemlet i personopplysningslovens § 2 og
omfat ter :

• rasem essig og etnisk bakgrunn, polit isk religiøs og filosofisk oppfatning

• helseforhold

• seksuelle forhold

• at en person har vært siktet , t iltalt eller døm t for en st raffbar handling

• medlem skap i fagforening
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Ask er og Bær u m b r an n og r ed n in g I KS

Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

Adresse, bopel eller liknende er ikke å regne som personopplysning med m indre det
røper et klient forhold. Røpes et slikt forhold skal opplysningen skjermes.

Personnum mer er ikke å regne som personlig forhold m en det følger av off l § 26 at
personnum mer, kontonumm er mv ikke skal publiseres på internet t og da heller ikke
på post lister .

Det følger også av forvaltningslovens bestem melse om taushetsplikt §13 nr 2 at
tekniske innretninger og frem gangsm åter samt dr ifts- eller forretningsforhold som
det vil være av konkurransemessig betydning å hem meligholde av hensyn t il den
som opplysningen angår, skal unntas.

Vær oppmerksom på at det er opplysninger som er unntat t . Dokumentet for øvrig
kan være offent lig.

Opplysninger som kan skjermes:
Det gjøres unntak for dokumenter som er utarbeidet for den interne
saksforberedelse j f offent leglova §14.

Det gis også m ulighet for unntak av opplysninger som blant annet har betydning for
nasjonale sikkerhetsinteresser, visse budsjet tsaker, det offent liges
forhandlingsposisjon, opplysninger om kont rollt iltak og opplysninger som kan let te
gjennomfør ing av st raffbare handlinger i offent leglova §§ 20-24.

Unntak i anset telsessaker er hjemlet i offent leglova § 25. Søkerlister er offent lige.
Vær oppmerksom på at anset telsesavtaler og brut tolønn ikke kan unntas.

Meroffentlighet
Finner du hjem mel for at du kan unnta opplysninger pålegger offent leglova deg å
vurdere om opplysningen allikevel skal være offent lig, § 11 om meroffent lighet .

Husk også at det er opplysninger, ikke hele dokum enter som er unntat t fra
offent lighet .

I njur ierende om tale

ABBR kan mot ta av og t il dokum enter hvor en person om tales på en m åte slik at
det nærm est m å karakteriseres som injur ierende. Det te kan være st raffbart i
henhold t il st raffelovens §§ 246 og 247 samt at det kan ut løse erstatningsansvar
overfor den som fremset ter slike beskyldninger i et brev t il ABBR. Medvirkning t il
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Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

fremset t ing av slike beskyldninger ramm es også. Dersom ABBR legger ut et slik t
dokum ent , kan det bet raktes som medvirkning t il frem set telse av beskyldninger.
ABBR kan derm ed komm e i et st raffe- og erstatningsansvar.

Det vil normalt ikke være grunnlag for å unnta et slikt dokument et ter offl. § 13.
Dokum entet vil bli regist rer t og kom m e på den offisielle post list e over innkom ne
dokum enter. Eventuelt innsyn i dokumentet vil skje ved at det kreves innsyn og gis
medhold i innsynskravet .

Postliste
• ABBRpubliserer daglig offentlig postjournal på sine nettsider fra saksbehandlingssystemet

Public360

• Inngående post publiseres etter kl. 12 dagen etter registrering

• Utgående post publiseres etter kl.12 to dager etter ekspedering/utsending

• Dokumenter som av personvernhensyn eller åndsverkbestemmelser ikke skal publiseres er:

• Arkivdeler hvor ordningsprinsippet (klassering) er navn eller personnummer/ fødselsnummer.
For eksempel; personalsaker i sikker sone

*Avvik for publiseringsdato og tidspunkt kan forekomme ved f.eks sykdom eller annet fravær i

Administrasjonsavdelingen.

Generelle regler om behandling av innsynskrav
Innsynskrav skal behandles slik at den som fremset ter krav om innsyn får ret t
dokum entasjon t il ret t t id og på r ikt ig m åte.

Hovedregelen om allm enhetens innsynret t finnes i offent leglova § 3:

«Saksdokument , j ournalar og liknande register for organet er opne for
innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskr ift med heim el i lov. Alle
kan krevje innsyn i saksdokument , journalar og liknande register t il organet
hos vedkomm ande organ.»

Hovedregelen om partens innsynsret t f innes i forvaltningsloven § 18:

«En part har ret t t il å gjøre seg kjent med sakens dokum enter, for så v idt
ikke annet følger av reglene i §§ 18 t il 19»



2/20 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019  om kommunale selskapers praktisering av offentlighet - 20/00090-1 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019  om kommunale selskapers praktisering av offentlighet : ABBR Offentlighet og innsyn P360 - rutinebeskrivelse

Ask er og Bær u m b r an n og r ed n in g I KS

Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

Hovedregelen om den regist rer tes innsynsret t i egne personopplysninger finnes i
personopplysningsloven § 18:

«Enhver som ber om det , skal få v ite hva slags behandling av
personopplysnin ger en behandlin gsansvar lig foretar …

Dersom den som ber om innsyn er regist rer t , skal den behandlingsansvarlige
opplyse om

a) hvilke opplysninger om den regist rer te som behandles …»

1 Innsyn etter offentleglova
Offent lighetspr insippet er grunnleggende for ABBR` s virksom het og legger t il ret te
for allmennhetens innsyn i brannvesenets saksdokumenter.

Alle dokumenter som er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som
dokum entasjon, skal j ournalføres og kunne fremvises t il publikum på forespørsel.

ABBR publiserer polit iske saksdokumenter og protokoller på internet t .

Offent lig post journal gir en oversikt over inn- og utgående dokumenter i
saksbehandlingssystemet Public360(heret t er kalt P360) . Journalposter med
dokum enter som er unntat t offent lighet , er merket med aktuell lovhjemm el.

* Kr av om in n syn i d o k u m en t er f r a p o st l i st en p å n et t gjøres ved at publikum
følger linken «best ill». Kravet sendes t il brannvesenets postmot tak og behandles av
arkivansvar lig og- / eller i sam svar m ed aktuell saksbehandler .

* Gjelder når v i har ansaffet innsynsløsning- innen utgang av 2020?

Saker der det ikke er tvil om at dokumentet er offent lig sendes det te t il oppgit t
epostadresse og saken er avslut tet . Komm er kravet om innsyn på annen måte
behandles det på sam me måte av arkivansvar lig.
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Er det tv il om dokumentet i sin helhet kan utgis, videresendes kravet t il
saksbehandler for vurdering og eventuell sladding.

Dok u m en t er p å p o st l is t en som in n eh o ld er o pp ly sn in g er som er u n n t a t t f r a
o f f en t l ig h e t kan ikke best illes via innsynsløsningen. Her m å den som krever
innsyn notere seg saknum mer og eventuelt dokum entnum mer og henvende seg t il
komm unen m ed krav om innsyn i enkeltdokument eller i sakens dokumenter. Et
slikt krav skal allt id behandles av saksbehandler .

Krav om innsyn i dokumenter som ikke er på postliste

ABBR` s arkivplan inneholder oversikt over arkiv og system som inneholder
dokum enter det kan kreves innsyn i et ter offent leglova. Det er ikke anledning t il å
begrunne unntak fra innsyn med at dokum entet ikke er j ournalfør t , på den annen
side er post listen en forutsetning for at publikum skal kunne vite hva som kan
et terspørres. Husk også veiledningsplikt en.

Krav om innsyn i disse dokumentene behandles i ut gangspunktet av ark ivansvar lig
som vil rådføre seg m ed fagavdelinger og jur ist ved behov. Det er Arkivansvar lig i
sam råd m ed Brannsjefen som skal kontakte ret te j ur idiske instans. Det er ikke
anledning t il å kreve skr ift lighet ved slikt innsyn men prakt iske hensyn t il korrekt
beskrivelse av kravet gjør at vi oppfordrer t il skr ift lighet .

Et slikt krav om innsyn blir j ournalført av prakt iske hensyn, blant annet for å kunne
følge t idsbruk og ha oversikt i saksbehandlingen.

Tidsfrist
Krav om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold (offent leglova §29) og innen
t re arbeidsdager. Kan kravet ikke behandles innen t re arbeidsdager skal det gis et
foreløpig svar, j f. fv l. § 11 a, før ut løpet av de t re dagene. I foreløpig svar skal det
angis når henvendelsen vil kunne bli besvart og årsaken t il at kravet ikke kan
besvares t idligere skal oppgis. Dersom foreløpig svar ikke er git t innen fem
arbeidsdager, skal det te regnes som et avslag som kan påk lages, j f. offent leglova §
32.

Journalføring
Avslag på krav om innsyn, enten helt eller delv is, skal være skr ift lig, j f.
offent leglova § 31. Det skal i avslaget vises t il bestem melsen som gir grunnlag for
avslaget , herunder hv ilket ledd, bokstav eller numm er i bestemm elsen som er
brukt . Det skal også opplyses om klagem ulighet og - frist . Den som har fåt t avslag
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kan innen t re uker kreve en nærm ere begrunnelse for avslaget . Svaret skal
journalføres i saksbehandlingssystemet P360.
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2 Innsyn etter forvaltningsloven
En part i en sak har som den klare hovedregel ret t t il innsyn i sakens dokum enter,
j f. forvaltningsloven § 18 første.

§§ 18 a og 18 b gir anledning t il unntak for organinterne dokum enter og for
dokum enter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen.

Selv om et unntak kan gjøres gjeldende, skal det likevel vurderes å gi helt eller
delvis innsyn, j f. forvaltningsloven § 18 andre ledd.

Krav om legitimasjon
Krav om innsyn et ter forvaltningsloven bør være skr ift lig og den som krever innsyn
et ter forvaltningsloven skal legge ved kopi av legit imasjon, og ev. fullmakt dersom
det bes om innsyn på vegne av andre. Ved personlig fremm øte underskr iver den
som begjærer innsyn erklæring om innsyn. Kopi av legit im asjon og ev. fullmakt
vedlegges.

Tidsfrist
I nnsynsbegjæringer skal behandles «uten ugrunnet opphold», j f. forvaltningsloven
§ 11 a. Det te betyr at saken bør avgjøres innen t re dager, m ed mindre det gjør seg
gjeldende særlige forhold som t ilsier at et noe lengre t idsfor løp kan aksepteres.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsm essig lang t id før anm odningen om
dokum ent innsyn kan besvares, skal det sendes brev t il den som har begjært innsyn
med et foreløpig svar, j f. fvl. § 11 a. I foreløpig svar skal det angis når
henvendelsen vil kunne bli besvart og årsaken t il at henvendelsen ikke kan
besvares t idligere skal oppgis.

Utlevering av dokumenter
Dersom innsyn innv ilges, sendes dokum entene med Sikker digit al forsendelse t il
den som krever innsyn. Vær oppm erksom på å skjerme saken i
saksbehandlingssystemet P360 der saken inneholder sensit ive og/ eller
taushetsbelagte opplysninger. Dokumentene kan også ut leveres ved personlig
oppmøte eller sendes rekom andert .

Avslag etter forvaltningsloven
Avslag på innsyn, enten helt eller delvis, skal være skr ift lig, j f. forvaltningsloven §
21. Det skal i avslaget v ises t il bestem melsen som gir grunnlag for avslaget ,
herunder hvilket ledd, bokstav eller num mer i bestem melsen som er brukt . Det skal
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også opplyses om klagem ulighet og - fr ist . Avslaget skal j ournalføres i P360.

3 Innsyn etter personopplysningsloven
Enhver har ret t t il generell inform asjon om hvordan en virksomhet benyt ter
personopplysninger dersom de ber om det , j f. personopplysningsloven § 18.
Dersom man er regist rer t har man dessuten ret t t il å be om innsyn i:

- hvilke opplysninger v irksomheten behandler
- hvilke sikkerhetst iltak virksomheten har rundt bruken av opplysningene (så

lenge det ikke svekker sikkerheten)

Krav til legitimasjon
Begjæring om innsyn bør være skrif t lig og den som krever innsyn et ter
personopplysningsloven skal legge ved kopi av legit imasjon, og ev. fullmakt dersom
det bes om innsyn på vegne av andre. Ved personlig fremm øte underskr iver den
som begjærer innsyn erklæring om innsyn. Kopi av legit im asjon og ev. fullmakt
vedlegges.

Tidsfrist
Henvendelsen skal besvares så snart som m ulig, og senest innen 30 dager. Hv is
særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, m å det sendes et foreløpig
svar med en begrunnelse for forsinkelsen og inform asjon om sannsynlig t idspunkt
for svar.

Avslag etter personopplysningsloven
Avslag på innsyn et ter personopplysningsloven kan ikke påklages. Det kan i slike
t ilfeller henvises t il personvernom bud og/ eller t il Datat ilsynet . Avslaget skal
journalføres i P360.

Praktisk utførelse

Ar k ivan sv ar l ig oppret ter sak i P360, regist rerer innsynsforespørselen og
videresender forespørselen t il ret te fagansvarlig.

• Mangler skr ift lig krav om innsyn skr iver arkivansvar lig et notat der kravet
beskrives.

• Arkivansvar lig har ansvar for å lete i ABBR` s arkiver og tar nødvendig
kontakt m ed t idligere eierkomm uner der innsyn gjelder i Asker kom mune
før 1999, Bærum komm une før 1999, Røyken kom mune og Hurum



2/20 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019  om kommunale selskapers praktisering av offentlighet - 20/00090-1 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019  om kommunale selskapers praktisering av offentlighet : ABBR Offentlighet og innsyn P360 - rutinebeskrivelse

Ask er og Bær u m b r an n og r ed n in g I KS

Prosess-/ rutinebeskrivelse - innsynsbegjæring

komm une før kom m unesamm enslåing 01.01.2020. Korrespondansen
rundt det te skal foregå i aktuell sak i P360.

Fag an svar l ig / sak sb eh an d ler sjekker aktuelt fagsystem og svarer ut for sit t
fagområde. Behandling av krav om innsyn er adm inist rat iv saksbehandling og skal
dokum enteres i P360.

• Er det uk lar t hvilke opplysninger innsynsbegjærer ønsker, er fagansvar lig
ansvarlig for å få klar lagt det te.

• Hvis det ikke finnes opplysninger om vedkomm ende i fagsystem , skal
fagansvar lig likevel legge inn en komm entar i P360-saken om at
undersøkelser er gjort i gjeldende fagsystem. Svaret t il den som krever
innsyn skal også skr ives der. Opplyses det om det te munt lig skal det
dokum enteres ved et notat .

• Hvis innsynsbegjærer ønsker opplysninger fra avslut tet og bortsat t
mater iale, må arkivansvarlig få beskjed om å ta det te frem.
Arkivansvar lig har da ansvar for å lete i brannvesenets daglig- og
bortset t ingsarkiver og tar eventuell kontakt med depoter . Asker
komm une før 1999, Bærum kom mune før 1999, Røyken komm une og
Hurum kom mune før 01.01.2020. Korrespondansen rundt det te skal
foregå i aktuell sak i P360.
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•

Innkommet
innsynsbegjæring til ABBR
postmottak/e-post eller
andre kanaler

Innkommet
innsynsbegjæring til
den enkelte
medarbeider

Sendes arkivansvarlig
for registrering i P360

P360-sak
opprettes

Aktuelle fagpersoner kontaktes
og sjekker ut fagsystemer for
opplysninger. Notat om dette
registreres i P360-sak.

Svar til
innsynsbegjærer
sendes via P360

Fagansvarlig svarer
innsynsbegjærer via fagsystem.
Det må gjøres et notat om dette
i P360-saken

Ved uklar forespørsel, kontakter
arkivansvarlig eller fagansvarlig
innsynsbegjærer og avklarer

Sak
avsluttes
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Referanser

Offent leglova med forskr ifter:

• Offent legforskr ifta
• Kongeleg resolusjon om I verkset j ing av lov 19. m ai 2006 nr . 16 om ret t t il

innsyn i offent leg verksem d (offent leglova) med forskr ift t il lova

Forvaltningsloven

Personopplysningsloven med forskrif ter :

• Personopplysningsforskr iften

Arkivloven m ed forskr if ter :

• Forskrifter
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Kommunale selskapers praktisering av offentlighet Sammendrag 

 

Bærum kommune                                                                                                                                                      Kommunerevisjonen 

 

 

Sammendrag 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om de kommunale 
selskapene praktiserer offentlighet. Selskapene forvalter vesentlige oppgaver og store verdier på 
vegne av kommunen. Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er 
åpen og gjennomsiktig, for å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltagelsen, 
rettsikkerhet for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten.  
 
Undersøkelsen er avgrenset til de kommunale selskapene Arba Inkludering, Asker og Bærum 
brannvesen, Asker og Bærum vannverk og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).  
 
Tre av de fire selskapene fører journal og har et avklart forhold til behandling av innsynskrav. Fra 
disse tre selskapene mottok revisjonen alle opplysninger som etterspurt selv om fristene var korte. 
Revisjonen fant ingen alvorlige mangler i disse selskapenes journaler eller i innsynssakene.  

Hovedutfordringer 

 Manglende innsyn hos Arba Inkludering 

 Enkelte mangler ved innsynssakene 

 Mangelfull journalføringen 

 
Manglende innsyn hos Arba Inkludering 

I motsetning til de øvrige selskapene har revisjonen ikke mottatt etterspurt dokumentasjon fra Arba 
inkludering under undersøkelsesperioden selv etter gjentatte purringer. Som svar på høringen av 
denne rapporten har selskapet oversendt en redegjørelse for hvordan de praktiserer offentlighet. 
Manglende innsyn for revisjonen gjør at vi ikke kan vurdere om offentleglova og arkivlova 
etterleves. At selskapet ikke leverer etterspurt dokumentasjon kan indikere at dokumentasjonen 
ikke finnes og at behandling av andre innsynskrav heller ikke skjer i tråd med lovens krav. 
 
Enkelte mangler ved innsynssakene 

Revisjonen har gjennomgått selskapenes innsynssaker. Av de fire innsynssakene mottatt fra VEAS 
og Asker og Bærum brannvesen er det enkelte mangler. Selskapene mottar imidlertid få innsynskrav 
og opparbeider seg derfor trolig liten erfaring på området.1  
 
Mangelfull journalføring 

Tre av selskapene fører journal eller tilsvarende register slik loven krever, for eksempel postliste, 
men enkelte påkrevde felt i journalen mangler. 
 
Revisjonen har funnet dokumenter som skulle ha vært oppført i journalen, henholdsvis tre hos VEAS 
og to ved Asker og Bærum vannverk. Kontrollsøkene er basert på utvalgte postlister for andre 
offentlige organer og en periode på to måneder. Selskapene opplyser også at visse type 
dokumenter ikke oppføres i journalen. Etter vår vurdering tyder dette på at selskapene ikke 

                                                 
1 Se også rapporten «Innsyn i forvaltningen –  Kompetanse, etterspørsel og makt» fra 2016 utarbeidet av Oxford Research 
om evalueringen av offentleglova. 
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Kommunale selskapers praktisering av offentlighet Sammendrag 

 

Bærum kommune                                                                                                                                                      Kommunerevisjonen 

 

 

journalfører dokumenter i tilstrekkelig grad. At selskapene dokumenterer sin korrespondanse i 
journal eller tilsvarende er en sentral forutsetning for at innsyn skal kunne praktiseres.  

Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til representantene i selskapenes 
styre: 
 

1. Arba Inkludering bør gjøre tiltak for å etterleve offentleglova og arkivlova. 

2. Asker og Bærum vannverk og VEAS bør føre fullstendig journal. 

3. Asker og Bærum brannvesen bør sikre korrekt behandling av innsynskrav. 
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Bærum kommune                                                                                                                                                      Kommunerevisjonen 

 

 

Høringssvar 

Asker og Bærum vannverk 

Asker og Bærum vannverk har gitt følgende merknader til rapporten: 
 

«4.1.1 Innsyn 
Eierstrategien til Asker og Bærum Vannverk IKS vedtatt i 2017 slår fast under punkt 5 at 
‘Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, samt praktisere prinsippet om mer offentlighet.’ 
Dette praktiseres ved at ABV svarer ut innkommende henvendelser, det være seg fra private 

bedrifter, offentlige instanser eller publikum.[…] Ved neste revisjon av eierstrategien 
anbefales det at punktet knyttet til praktisering av meroffentlighet vurderes opp mot ny lov 
om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven), som trådte i kraft 1 januar 2019. 
 
4.1.2 Unntak 
Det omtalte dokumentet beskriver risikostyringen samt risiko og sårbarhetsanalyser for 
ABVs to vannverk, og det er etter ABV og eierkommunen vurdert til å være unntatt 
offentligheten. Om det i dette tilfelle er riktig å henvise til offl. § 21 eller § 24 er vurdert 
forskjellig av kommunerevisjonen og eierkommunene m/ABV. En nærmere presisering med 
hensyn til bruken av offl. § 21 eller § 24 vil kunne bli tydeliggjort gjennom implementering av 
sikkerhetsloven i vannforsyningen og vurdering av tilstedeværelse av eventuelle 
grunnleggende nasjonale funksjoner. ABV tar kommunerevisjonens diskusjon og vurdering 
til etterretning. 
 
4.2.2 -4.2.4 Journal og journalføring 
ABV vil endre praksis ved at journalføringen gjøres fortløpende/ukentlig og det innskjerpes 
at krav etter arkivforskriften oppfylles. ABV vil vurdere kost/nytten av å gå til anskaffelse av 
et elektronisk innsyn/arkivsystem tilsvarende det en av eierkommunen benytter. Utsendelse 
av saksdokumenter til Representantskap og Styret vil bli journalført.» 

Asker og Bærum brannvesen 

Asker og Bærum brannvesen uttaler følgende i høringssvaret: 
 
«Det er nå utarbeidet en prosess- og rutinebeskrivelse for behandling av innsynskrav hos 
oss. I påvente av innsynsløsning på nett er punktet ‘postliste på nett‘ markert med gult da 
denne ikke vil gjelde før dette er på plass. Legger ved prosess -og rutinebeskrivelse for 
innsyn. Ut over dette har ikke ABBV merknader til rapporten.» 

 

Arba Inkludering 

Arba Inkludering redegjør i høringssvaret for selskapsstrukturen og hvordan selskapet praktiserer 
offentlighet. Det fremgår at selskapet i utgangspunktet kommer inn under offentleglovas 
bestemmelser. Hovedaktiviteten omfatter imidlertid bistand til enkeltpersoner som er unntatt fra 
loven etter forskrift til offentleglova § 1.  
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For øvrige dokumenter vises det til at flere unntaksbestemmelser kan være aktuelle, for eksempel 
at kommunikasjon om salg av varer og tjenester kan være unntatt offentlighet på bakgrunn av 
konkurransemessige forhold, eventuelt sikkerhetsmessige forhold hos kunder. Kontrakt med 
leverandører eller underleverandører vil normalt være offentlige med unntak av delpriser, 
strategier mv. Selskapet hevder at i praksis innebærer det at loven ikke kommer til anvendelse for 
en stor del av selskapets virksomhet. I redegjørelsen fremgår det at selv om mengden slike 
dokumenter er liten, vil selskapet se på konkrete utbedringer i løpet av høsten for å avklare hva 
som faller inn under offentlighetsloven og deretter implementere systemer og rutiner i tråd med 
bestemmelsene i denne. 

I redegjørelsen vises det til at Arba Inkludering har mottatt ett krav om innsyn siden 2014. 
Innsynskravet gjaldt de ansattes lønnsforhold og kravet ble avvist. 
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1. INNLEDNING  

Kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om de 
kommunale selskapene praktiserer offentlighet.2 
 
I vedtatt prosjektskisse var følgende problemstillinger angitt: 

- Følger selskapene offentlighetsloven? 

- Hvor hyppig brukes unntaksbestemmelsene og hvilke unntaksbestemmelser er mest brukt? 

- Følger selskapene reglene for journalføring? 

 
Kontrollutvalget har satt frist for avlevering av rapporten til møtet 26. august 2019.  
 
Denne undersøkelsen begrenses til selskapene Arba Inkludering AS, Asker og Bærum brannvesen 
IKS, Asker og Bærum vannverk IKS og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS). Disse er direkte eller 
indirekte eid av Bærum kommune eller sammen med andre offentlige organer. I disse selskapene 
har revisor innsyns- og undersøkelsesrett i medhold av kommuneloven § 80.  

1.1 Avgrensing 

Bærum kommune har eierinteresser i følgende selskaper:3 Bærum Kommunale Eiendomsselskap 
AS, Arba AS (med datterselskapet Arba Inkludering AS), Vårt Sandvika AS, Simula School of Resarch 
and Innovation AS, Filmparken AS, Centro Asistencial Noruego SLU, Asker og Bærum brannvesen 
IKS, Asker og Bærum vannverk IKS, Vestfjorden avløpsselskap (VEAS), KLP, Bærum kommunale 
pensjonskasse, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse, stiftelsen Lommedalsbanen, stiftelsen 
Polhøgda, stiftelsen Utleieboliger i Bærum, og Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse. 

 
Revisors rett til innsyn og undersøkelser i selvstendige rettssubjekter etter kommuneloven § 80 
gjelder for interkommunale selskaper, interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og 
aksjeselskap som direkte eller indirekte er fullt ut eid av kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunalt selskap. For andre selvstendige rettssubjekter, for eksempel stiftelser eller 
aksjeselskap deleid av private, er revisors innsyn og undersøkelser betinget av avtale eller basert på 
offentlig tilgjengelig informasjon. 
 
I selskapet Vårt Sandvika AS har det offentlige, ved Bærum kommune, en eierandel på 20 prosent.4 
Tilsvarende har kommunen kun en liten eierandel i Simula School of Research and Innovation AS og 
Filmparken AS. Stiftelser og pensjonskasser er selveide. Ingen av de nevnte selskapene har etter det 
vi er kjent med avtalt innsyns- og undersøkelsesrett for revisor. 
 
Kommuneloven inneholder ikke bestemmelser som uttrykkelig regulerer lovens stedlige 
anvendelse. Når det gjelder reglenes anvendelse overfor selskaper som er etablert i og utøver sin 
virksomhet i utlandet, støtter vi oss på tolkningsuttalelse fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om at adgangen er begrenset til de muligheter som eventuelt finnes 

                                                 
2 Kontrollutvalgets sak 28/19. 
3 Bærum kommune Eierskapsmelding del 2 vedtatt av kommunestyret 27. mars 2019, s. 1, se sak 046/19. 
4 Eierskapsmelding del 2, s. 1. 
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i det aktuelle landets lovgivning.5 På denne bakgrunn legger vi til grunn at revisor har begrenset 
adgang til innsyn og undersøkelser i det spanske selskapet Centro Asistencial Noreuego SLU som er 
heleid av Bærum kommune.6  
 
Selv om enkelte stiftelser og pensjonskasser vil kunne være omfattet av offentleglova (offl.), jf. 
dennes § 2 første ledd bokstav d,7 vil revisors innsyns- og undersøkelsesrett være begrenset. 
Tilsvarende gjelder for Simula School of Research and Innovation AS og Filmparken AS på grunn av 
delvis privat eierskap. Når det gjelder Bærum kommunale Eiendomsselskap AS er det usikkert om 
selskapet er omfattet av offentleglova på grunn av antatt direkte konkurranse med private, jf. offl. § 
2. 

1.2 Metode og gjennomføring  

Fra hvert av selskapene har vi innhentet journal for januar og februar 2019, de sist mottatte 
innsynskrav, og av disse eventuelle vurderinger av merinnsyn, avslag og klagesaker, samt 
selskapenes egne redegjørelser for hvordan selskapet praktiserer offentleglova og arkivlova, i tillegg 
til ytterligere informasjon og avklaringer når det har vært nødvendig. 
 
Vi har gjennomført søk i postlistene til Asker, Bærum og Oslo kommune og statlige etater som 
benytter tjenesten einnsyn.no.  

Vi har bedt om innspill fra journalister i Budstikka som jobber mest med å dekke saker relatert til de 
kommunale selskapene. Journalistene vi har vært i kontakt med sa at de ikke sender innsynskrav i 
dokumenter og journaler. De tar ofte direkte kontakt med selskapene, for eksempel styreleder, når 
det er aktuelt og får normalt informasjonen de ber om. Ingen av dem kan huske at de er nektet 
innsyn.  

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon.8 

 

                                                 
5 se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-77-nr.-5-og--80-om-kontrollutvalgenes-ansvar-for-interkommunale-
selskap/id2425600/. Departementet vektlegger at det følger implisitt av lovens system at den er ment å skulle gjelde kun 
innenfor landets grenser, blant annet under henvisning til lovens forarbeider, ordlyden som eksplisitt nevner særskilte 
rettsobjekter, samt prinsippet i norsk rett om at norske offentlige organer som utgangspunkt og hovedregel ikke vil kunne 
utøve sin myndighet utenfor landets grenser uten at dette er hjemlet i en avtale mellom Norge og vedkommende land. 
6 Eierskapsmelding 2018 del 2 s. 1. 
7 Bokstav d gjelder rettssubjekter der det offentlige har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene i det øverste 
organet på annet grunnlag enn eierskap. Bestemmelsen tar særlig sikte på selvstendige rettssubjekter som ikke har eiere, 
for eksempel stiftelser. 
8 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 1. februar 2011. 
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2. VURDERINGSKRITERIER 

2.1 Offentleglova 

2.1.1 Virkeområde 

Etter offentleglova § 2 gjelder loven i tillegg til kommunen også andre rettssubjekter der det 
offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det 
øverste organet i rettssubjektet. I så fall omfattes hele virksomheten og uavhengig av hva slags 
virksomhet selskapet driver. Loven gjelder likevel ikke dersom selskapet hovedsakelig driver næring 
i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, jf. offl. § 2, eller selskapet er uten fast 
ansatt i administrativ stilling, jf. forskrift til offentleglova § 1 annet ledd bokstav a. 
 
Bærum kommune eier samtlige aksjer i Arba AS9. I følge opplysninger fra selskapet selv er Arba 
Inkludering AS et heleid datterselskap av Arba AS. Deltagerne i interkommunale selskaper er 
utelukkende offentlige organer, se lov om interkommunale selskaper § 1. Ifølge kommunens 
eierskapsmelding er Vestfjorden avløpsselskap organisert som interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Vi legger til grunn at selskapet er et selvstendig rettssubjekt. I følge 
opplysninger fra Enhetsregisteret er ovennevnte selskaper oppført med en eller flere ansatte, 
herunder daglig leder.  

2.1.2 Innsynsrett, unntaksregler og merinnsyn  

Saksdokument, journaler og lignende register for selskapet10 er som utgangspunkt åpent for innsyn 
dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offl. § 3, og enhver kan kreve 
innsyn. Med lignende register som journal menes postlister, saks- og dokumentoversikter og 
lignende. Den som opplysningene gjelder eller er part i en sak vil også kunne ha rett til innsyn etter 
andre regler, for eksempel personopplysningsloven. 
 
Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsyn, jf. offl. § 13, for eksempel personlige forhold og 
næringsopplysninger av konkurransemessig betydning etter forvaltningsloven § 13. Innsyn i enkelte 
organinterne dokumenter kan nektes, jf. offl. § 14. Det kan gjøres unntak fra innsyn i opplysninger 
når det er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller 
personalforvaltningen til selskapet, jf. offl. § 23 første ledd. Tilbud og protokoll etter 
anskaffelsesregelverket kan unntas inntil valg av leverandør er gjort, jf. offl. § 23 tredje ledd. Det 
kan også gjøres unntak fra innsyn for opplysninger når unntak er påkrevd fordi innsyn ville lette 
gjennomføringen av straffbare handlinger, jf. offl. § 24 tredje ledd. 
 
Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal selskapet likevel vurdere å gi helt eller delvis 
innsyn, jf. offl. § 11 (merinnsyn). Selskapet bør gi innsyn dersom hensynet til innsyn veier tyngre enn 
behovet for unntak. Merinnsyn skal altså vurderes når det etter lovens unntaksregler er adgang til 
helt eller delvis å nekte innsyn i et dokument og det ikke inneholder opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt. 

                                                 
9 Bærum kommune Eierskapsmelding del 2 vedtatt av kommunestyret 27. mars 2019, s. 1. 
10 I offentleglova benyttes «organ», men begrepet er ment å omfatte alle virksomheter som loven gjelder for, se offl. § 4. 
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Avslag på innsynskrav skal være skriftlig, jf. offl. § 31. Selskapet skal alltid vise til hjemmelen som gir 
grunnlag for avslaget. Dersom offl. § 13 er grunnlag for avslaget, skal selskapet også vise til hjemmel 
som pålegger taushetsplikt. 

2.2 Journalføring 

2.2.1 Utgangspunkter og unntak 

Selskap som er omfattet av offentleglova plikter å føre journal etter reglene i arkivlova med 
forskrifter, jf. offl. § 10, selv om arkivlova for øvrig ikke kommer til anvendelse. Arkivlovas 
virkeområde er begrenset til offentlige organ, jf. § 1, og de øvrige reglene i arkivlova med 
forskrifter, for eksempel bestemmelser om arkivering og avlevering, gjelder derfor ikke selskaper 
som er omfattet av offentleglova, men ikke av arkivlova. 
 
Kravet til bruk av Norsk standard og godkjenning av system for elektronisk journalføring, jf. 
arkivforskriften § 11, gjelder likevel ikke selskap som kun har journalføringsplikt etter offentleglova 
og som øvrig ikke er omfattet av arkivlova.11 
 
De sentrale bestemmelsene om journalføring fremgår av arkivforskriften §§ 9 og 10. I journalen skal 
alle innkommende og utgående dokumenter som etter offentleglova § 4 regnes som saksdokument 
registreres dersom de er eller blir saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon, jf. 
arkivforskriften 10. 
 
Opplysninger omfattet av lovpålagt taushetsplikt skal ikke fremgå av journalen, jf. arkivforskriften § 
10. Dokument i sak om innsyn er ikke omfattet av journalføringsplikten med mindre dokumentet 
gjelder eller inneholder en nærmere begrunnelse, en klage, et krav om betaling for innsyn eller et 
spørsmål om hvordan innsyn skal gis, jf. arkivforskriften § 9. 
 
Organinterne dokumenter etter offentleglova § 14 skal registreres i journalen så langt selskapet 
finner det tjenlig, jf. arkivforskriften § 9.12  

2.2.2 Saksdokument, saksbehandling og dokumentasjonsverdi 

Et «saksdokument» er et dokument som er kommet inn til eller lagt frem for selskapet, eller som 
selskapet selv har opprettet, og som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til selskapet, jf. offl. 
§ 4. Et dokument er opprettet når det er sendt ut av organet eller ferdigstilt dersom dokumentet 
ikke er sendt ut. I følge forarbeidene til bestemmelsen i offl. § 4 er et dokument «kommet inn til 
eller er lagt frem» for organet når det er mottatt pr. post, telefaks, elektronisk (epost, web, SMS 
mm.) eller på annen måte.13  
 

                                                 
11 se Arkivverket https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkivering/journalforing#!#block-body-6 
12 Enkelte organinterne dokumenter skal likevel alltid journalføres, blant annet dokumenter som nevnt i offl. §§ 14 annet 
ledd, 16 første ledd bokstav a til d, 16 annet ledd og 16 tredje ledd første punktum. 
13 jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 120. 
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Det skal lite til for at vilkårene om saksbehandling og dokumentasjonsverdi er oppfylt.14 Generell 
veiledning kan ligge utenfor saksbehandlingsbegrepet, og det kreves noe mer vurdering enn at 
dokumentet kun er mottatt. Det avgjørende for dokumentasjonsverdien er om dokumentet blant 
annet kan gi andre innsikt i hva som ble vurdert. 

2.2.3 Innhold i journalen 

Etter arkivforskriften § 10 skal registrering i journal gjøre det mulig å identifisere dokumentet. Ved 
registrering av dokument i journal skal følgende opplysninger være med:15 
 

- journalføringsdato, 
- saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journaler), 
- avsendernavn eller -mottaker, 
- opplysninger om saken, innholdet eller tema, 
- dokumentdato, 
- ekspedisjons- eller avskrivingsdato, og 
- avskrivingsmåte 

2.2.4 Tidspunkt for journalføring 

Det er ikke satt noen frist i lov eller forskrift for når et dokument skal journalføres. 
Sivilombudsmannen har i flere uttalelser lagt til grunn at de hensynene offentleglova skal ivareta 
tilsier at journalføring som utgangspunkt skal skje fortløpende, jf. blant annet uttalelser fra 
Sivilombudsmannen16. Arkivverket viser til Justisdepartementets uttalelser i St.meld. nr. 32 (1997-
98) om gjeldende rett og at journalføring blant annet skal skje kontinuerlig og forløpende.  

2.3 Vurderingskriterier 

Vi kan ikke se at det er fattet politiske vedtak i kommunen som gir føringer for temaet. Enkelte av 
selskapene har i sin eierstrategi (eierinstruks) et krav om at selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, 
samt praktisere prinsippet om meroffentlighet. For øvrig har vi ikke funnet omtale av hvorvidt 
selskapene skal praktisere offentlighet i andre styringsdokumenter.  
 
For å vurdere om selskapene følger offentleglova, reglene for journalføring og hvilke 
unntaksbestemmelser som benyttes oppstilles følgende kriterier utledet av ovennevnte krav i 
offentleglova og arkivlova med tilhørende forskrifter: 

 

- Selskapet skal gi innsyn i dokumenter og journal eller lignende register 

- Unntak fra innsyn skal ha hjemmel 

                                                 
14 Se Sivilombudsmannens sak 2018/4884 og videre henvisninger til juridisk teori, blant annet Brandt m.fl., Offentleglova. 
15 Etter arkivforskriften § 10 skal i utgangspunktet klasse etter organets klassifikasjonssystem (arkivnøkkel) være med i 
journalen. Arkivverket bekrefter at kravet om klassifikasjon i § 5 likevel ikke gjelder for selskaper som kun skal føre journal 
etter arkivforskriften uten å være underlagt andre bestemmelser i arkivregelverket, blant annet fordi dette ville innebære 
et nytt krav for disse selskapene og at klassifikasjon ikke er det mest sentrale for å oppfylle formålet med 
journalføringskravet. 
16 Se uttalelser i sakene 2014/157, 2016/2902 og 2018/4884. 
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- Selskapet skal føre journal over innkommende og utgående saksdokumenter 

- Journalen skal inneholde påkrevde opplysninger
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3. VEAS 

3.1 Behandling av innsynskrav  

3.1.1 Innsyn 

Revisjonen ba blant annet om å få tilsendt journal, innsynskrav, avslag og klagesaker. Fra selskapet 
har vi mottatt arkiv- og postliste, arkiv- og journalføringsrutiner, innsynssaker og supplerende 
skriftlige redegjørelser innen ønsket frist. 
 
Vi har ikke funnet omtale av om og eventuelt hvordan selskapet skal praktisere offentlighet i 
styringsdokumenter for selskapet, for eksempel i eierstrategi. 

 
VEAS uttaler i sin tilbakemelding at bedriften praktiserer offentleglova i den forstand at alle 
henvendelser om innsyn vil bli behandlet i henhold til lovens retningslinjer.  
 
VEAS har oversendt de to innsynskravene de har mottatt siden 2009 og tilhørende svar i den ene 
saken. I begge tilfeller er delvis innsyn gitt. 
 
Utfra korrespondansen i den ene saken om innsyn i tilbud ble trolig opplysninger som ble ansett 
som forretningshemmeligheter sladdet. Svarbrevet i saken kunne ikke oppdrives. VEAS har ikke 
oppgitt unntakshjemmel, men det er nærliggende å anta at det er offl. § 13 om taushetsplikt som 
ble benyttet.  
 
I den andre saken, som gjelder innsyn i tilbud og kontrakt, ble priser i tilbudet sladdet. VEAS har ikke 
oppgitt unntakshjemmel, og svarbrevet er heller ikke påført unntakshjemmel. Utfra dokumentene 
fremgår det at leverandør allerede er valgt, slik at unntak etter offl. § 23 tredje ledd om tilbud etter 
anskaffelsesregelverket er uaktuell. Leverandørers tilbudte priser kan etter en konkret vurdering 
utgjøre forretningshemmeligheter som kan unntas fra innsyn i medhold av offl.  § 13, jf. aktuell 
taushetspliktbestemmelse. 

3.2 Journal 

3.2.1 Rutiner og journalføring 

I sin tilbakemelding skriver VEAS at de tolker arkivloven slik at de ikke er omfattet av 
bestemmelsene om å føre offentlige arkiver, men har likevel en prosedyre på at all relevant 
dokumentasjon og korrespondanse skal føres i en postliste og arkiveres. VEAS har skriftlige 
rutinebeskrivelse for postliste, journalføring mv. som er fremvist for revisjonen. 
 
VEAS har oversendt dokumentet «arkiv og postliste» for perioden januar og februar 2019 med 
oversikt over dokumenter med angivelse av arkivdato og dokumentdato, nummer som antagelig er 
saks- eller dokumentnummer, om dokument er innkommende eller utgående, mottager- og 
avsendernavn og tema/innhold. Ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte er ikke 
angitt. 
 



2/20 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019  om kommunale selskapers praktisering av offentlighet - 20/00090-1 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019  om kommunale selskapers praktisering av offentlighet : Rapport om kommunale selskapers pratisering av offentlighet - Forvaltningsrevisjon 12.august 2019

Kommunale selskapers praktisering av offentlighet VEAS 

Bærum kommune                                                                            8                                                                     Kommunerevisjonen 

 

VEAS skriver i din tilbakemelding at ikke all korrespondanse føres i postlisten, men det gjøres en 
individuell vurdering av relevans. 

3.2.2 Manglende dokument i journalen 

Ved gjennomgang av offentlig elektronisk journal for kommunene Asker, Bærum, Oslo og enkelte 
statlige etater har vi funnet tre dokumenter17 for de to månedene revisjonen har gjennomgått som 
ikke gjenfinnes på postlisten fra VEAS. VEAS skriver at ved gjennomgang av rutiner er det avdekket 
noen hull og ufullstendige prosessbeskrivelser som kan forklare hvorfor disse dokumentene ikke ble 
oppført i postlisten. 

3.2.3 Når journalføres dokumenter? 

I sin tilbakemelding skriver VEAS at de skrevne rutiner for journalføring av inn-/utgående post er 
uklare i forhold til når tid registrering skjer, men intensjonen er at postlisten skal oppdateres 
løpende. 

3.3 Vurdering 

VEAS har hatt to innsynssaker hvorav deler av dokumentene trolig ble sladdet, uten av hjemmel er 
oppgitt. Når det gis delvis innsyn i dokumenter, skal unntakshjemmel oppgis, jf. offl. § 13. 
 
VEAS mener de ikke er omfattet av bestemmelsene om å føre offentlige arkiver. Det stemmer at 
arkivloven gjelder for «offentlege organ», noe VEAS trolig ikke er. Selskap som er omfattet av 
offentleglova får imidlertid en plikt til å følge reglene om journalføring. Selskapet fører journal, men 
journalen mangler enkelte påkrevde felt.  
 

Revisjonen har funnet tre manglende dokumenter i journalen for en relativt eierstrategi for Asker 
og Bærum vannverk begrenset periode på to måneder og basert på søk i utvalgte postlister for 
offentlige organer. Etter vår vurdering kan det tyde på at VEAS ikke journalfører dokumenter i 
tilstrekkelig grad. VEAS erkjenner også at det er avdekket noen hull og ufullstendige 
prosessbeskrivelser som kan forklare hvorfor disse dokumentene ikke ble oppført i postlisten 
 
VEAS skriver at ikke all korrespondanse føres i postlisten, men det gjøres en individuell vurdering av 
relevans. Revisjonen presiserer at vurderingstemaet er om korrespondansen representerer et 
saksdokument som er eller blir saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon, jf. arkivforskriften 
10. 
 
 

                                                 
17 To dokumenter fra Bærum kommune datert 15. og 27. februar, og dokument fra Oslo kommune datert 16. januar. 
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4. ASKER OG BÆRUM VANNVERK 

4.1 Behandling av innsynskrav 

4.1.1 Innsyn 

I følge eierstrategien (eierinstruks) til Asker og Bærum vannverk skal selskapet «kjennetegnes av 
åpenhet, samt praktisere prinsippet om meroffentlighet.18  
 
Revisjonen ba blant annet om å få tilsendt journal, innsynskrav, avslag og klagesaker. Fra selskapet 
har vi mottatt arkivlogg og supplerende skriftlige redegjørelser innen ønsket frist. 
 
Asker og Bærum vannverk skriver i sin tilbakemelding at de er et interkommunalt selskap og må 
derfor følge offentlighetsloven. Selskapet har ikke har mottatt innsynskrav fra media eller private 
instanser etter 1. januar 2012 som er kjent for dagens ledelse. 

4.1.2 Unntak 

Et utgående dokument i arkivloggen er påført forhåndsklassifisering som unntatt offentlighet. Asker 
og Bærum vannverk uttaler at dokument er unntatt offentlighet etter offl. § 21 fordi «dokumentet 
omhandler vannverkets risikostyring, risiko og sårbarhetsanalyse og beskrivelse av ABVs to 
vannverk. I samarbeid med eierkommunen er det vurdert å ligge inn under § 21, utfra et nasjonalt 
trygghetssyn».  
 
Etter offl. § 21 kan det gjøres unntak for innsyn i opplysninger når det er påkrevd av nasjonale 
sikkerhetshensyn eller forsvaret av landet. I følge forarbeidene til bestemmelsen omfatter 
alternativet «nasjonale tryggingsomsyn» også opplysninger som kan være til skade for  
det sivile beredskapsopplegget i landet.19 I følge kommentarene til Rettsdata fremgår det imidlertid 
at «bestemmelsen antagelig forstås slik at den bare angår virksomhet som tar sikte på å verne 
nasjonens eksistens og fysiske integritet, og ikke unntak ut fra mer avgrensede ‘sivile’ 
sikkerhetshensyn, altså knyttet til ulike typer kriminalitetsforebygging, herunder terrorpregede 
angrep på samfunnsmessig viktige anlegg og funksjoner. Dette må anses uttømmende regulert i § 
24.»20 Selv om det her gjøres kun en hypotetisk vurdering av dokumentet uten at noen har bedt om 
innsyn (forhåndsklassifisering), kan det basert på begrunnelsen som er oppgitt og uttalelsene i 
juridisk teori vurderes om hjemmel for et eventuelt unntak skal være offl. § 24 tredje ledd (lette 
gjennomføringen av straffbare handlinger). 

                                                 
18 Jf. eierstrategi for Asker og Bærum vannverk pkt. 5 om selskapets samfunnsansvar.  
19 Jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 143.  
20 Jan Fridthjof Bernt (2014) note 287.  
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4.2 Journal 

4.2.1 Rutiner 

Asker og Bærum vannverk skriver at de under eget kvalitetssystem i internkontrollhåndboken har 
følgende skriftlige rutine for arkivering: Innkommet og utgående post, som ikke er en del av 
internkontrollsystemet eller en del av driften som arkiveres i loggbøker, arkiveres i eget arkiv. 
 
Asker og Bærum vannverk skriver i sin tilbakemelding at direkte henvendelser fra publikum, for 
eksempel spørsmål om vannkvalitet mv., ikke blir journalført med mindre det følger med et 
vedlegg/brev som er offentlig. Henvendelser fra publikum blir henvist videre til eierkommunene 
eller egne hjemmesider hvis det er knyttet opp til ledningsnett, drift eller spørsmål relatert til 
vannkvalitet/kjemi etc. Styredokumenter sendes til alle styremedlemmer pr. e-post, til 
tjenesteleder hos Asker og Bærum kommuner og varaordførere i begge kommuner. Det opplyses at 
styredokumentene ikke føres på arkivlisten, men blir gjort offentlig tilgjengelig etter forespørsel. 

4.2.2 Journal 

Asker og Bærum vannverk har oversendt dokumentet arkivlogg for januar og februar 2019, 
inkludert en tilsvarende liste som inneholder en oversikt over dokumenter om tilsyn. Følgende 
opplysningstyper er angitt i arkivloggen: Avsender- og mottakernavn, emne, angivelse av om 
dokumentet er innkommende eller utgående, avsenders referanse, hvor dokumentet er lagret 
internt, intern saksbehandler og felt for merknader, for eksempel forhåndsklassifisering. Loggen 
viser også det som trolig er dokumentdato, men ikke journalføringsdato i tillegg eller saks-
/dokumentnummer. Ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte er heller ikke angitt. 

4.2.3 Når journalføres dokumenter? 

Asker og Bærum vannverk skriver at de er en liten organisasjon og få i administrasjonen, så 
journalføringen forsøkes å gjøres fortløpende, uten at det praktiseres strengt. Det hender at noe 
blir liggende en kort periode, før det blir registrert i arkiveringslisten. 

4.2.4 Manglende dokumenter i journalen 

Ved en gjennomgang av offentlig elektronisk journal for kommunene Asker, Bærum, Oslo og 
enkelte statlige etater har vi funnet to dokumenter som ikke var oppført i arkivloggen for de to 
månedene vi ser på (januar og februar). Asker og Bærum vannverk uttaler i sin tilbakemelding til 
revisjonen at det ene dokumentet21 er «rapportering til Mattilsynet via Altinn, dvs vi må logge oss 
inn på Mattilsynets skjematjenester og rapportere direkte inn der og vi får ikke noe kopi av dette. 
Det vi har er en kvittering for innsendt rapport.» Ettersom Mattilsynet har vært i stand til å 
journalføre dokumentet som innkommende, antar revisjonen at det er mulig å oppføre referansen 
til dokumentet som utgående i egen journal. 
 
For det andre dokumentet22 uttaler Asker og Bærum vannverk at dokumentet gjelder faktura for 
mottak av varer og fakturakontroll som selskapet gjør for Bærum kommune, og at dokumentet er 

                                                 
21 Dokument fra Asker og Bærum vannverk til Mattilsynet datert 29. januar 2019.    
22 Dokument fra Asker og Bærum vannverk til Bærum kommune datert 9. januar 2019.    
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sendt til kommunen. Siden dokumentet inngår i en eller annen form for korrespondanse med en 
ekstern instans, burde dokumentet etter revisjonens vurdering vært oppført i journalen. 

4.3 Vurdering 

Asker og Bærum vannverk har ikke mottatt innsynskrav siden 2012. Ett dokument i journalen for 
januar og februar er forhåndsklassifisert som unntatt offentlighet jf. offl. § 21. Etter revisjonens 
vurdering kan det være grunn til å vurdere om hjemmel for et eventuelt unntak skal være offl. § 24 
tredje ledd, og om det er nødvendig at hele dokumentet unntas innsyn etter offl. § 12, jf. 
begrensningen til opplysninger i offl. §§ 21 og 24. 
 
Asker og Bærum vannverk fører journal, men journalen inneholder ikke journalføringsdato eller 
dato for når dokumentet ble avskrevet/ekspedert, avskrivningsmåte, eller saks- eller 
dokumentnummer. Journalen inneholder derfor ikke alle elementene som er påkrevd etter 
arkivforskriften § 10. 

 
Asker og Bærum vannverk uttaler at henvendelser fra publikum ikke journalføres. Med mindre 
dokumentet omfattes av unntakene som nevnt i arkivforskriften, alternativt ikke blir saksbehandlet 
eller har dokumentasjonsverdi, skal henvendelser fra publikum oppføres i journalen. Selv om 
innsynsretten ikke nødvendigvis gjelder for dokumenter som er feilsendt, skal likevel slike 
dokumenter også føres i journalen. Når styredokumenter sendes ut fra selskapet bør de 
journalføres, også når det kan være grunnlag for å unnta opplysninger fra innsyn. 
 
Revisjonen har funnet to manglende dokumenter i journalen for en relativt begrenset periode på to 
måneder, basert på søk i utvalgte postlister for offentlige organer. Etter vår vurdering kan det tyde 
på at Asker og Bærum vannverk ikke journalfører dokumenter i tilstrekkelig grad.  
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5. ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN 

5.1 Behandling av innsynskrav 

5.1.1 Innsyn 

Vi har ikke funnet omtale av om og eventuelt hvordan selskapet skal praktisere offentlighet i 
styringsdokumenter for selskapet, for eksempel eierstrategi.  
 
Revisjonen ba blant annet om å få tilsendt journal, innsynskrav, avslag og klagesaker. Fra selskapet 
har vi mottatt arkivplan, arkiv- og saksbehandlingsrutiner, postjournal, innsynssaker og supplerende 
skriftlige redegjørelser innen ønsket frist. 
 
Asker og Bærum brannvesen skriver i sin tilbakemelding at offentlig postjournal vil bli utlevert på 
forespørsel. 

5.1.2 Innsynskrav og unntak 

Asker og Bærum brannvesen har oversendt de to innsynskravene de har mottatt siden 1. januar 
2015, og tilhørende svar som er gitt. I begge tilfeller er fullt innsyn gitt.  
 
I det ene tilfellet er enkelte opplysninger sladdet for denne undersøkelsens formål. Asker og Bærum 
brannvesen opplyser at disse delene «inneholder personsensitiv informasjon og er derfor gradert 
med hjemmel: Unntatt offentlighet, jf. ofl §13, jf. fvl. § 13-1 da det inneholder navn og adresse på 
person og pårørende i forbindelse med bekymringsmelding.» Det fremgår ikke utfra 
korrespondansen om identiteten til vedkommende som anmoder om innsyn er kontrollert. Det bør 
etter revisjonens vurdering sikres at taushetsbelagte opplysninger ikke utleveres til andre enn den 
opplysningene direkte gjelder, jf. for eksempel forvaltningsloven § 13a. 
 
Korrespondansen i saken er relativt omfattende og strekker seg over noe tid. Det fremgår her at 
Asker og Bærum brannvesen opplever at spørsmål stilles fordi vedkommende som anmoder om 
innsyn «kanskje mistenker at brannsjefen holder tilbake informasjon». Det uttrykkes også at 
«denne saken har tatt mye administrativ kapasitet for brannvesenet i de siste ukene» og at den 
oppleves som krevende. Revisjonen understreker at hvem som helst, uavhengig av motivasjon, kan 
be om innsyn, også når innsyn ikke vil bli gitt. Selv om opplysningene ikke befinner seg i et 
dokument slik dette er definert i offentleglova, kan innsyn i opplysninger være (mer) aktuelt etter 
personopplysningsloven. Asker og Bærum brannvesen erkjenner at rutine for innsyn er mangelfull 
og må oppdateres. Revisjonen har mottatt en prosess- og rutinebeskrivelse for behandling av 
innsynskrav fra Asker og Bærum brannvesen sammen med høringsuttalelsen. 
 
Asker og Bærum brannvesen uttaler at i det i saken ble vurdert merinnsyn i samråd med jurist og 
innsyn ble innvilget. Revisjonen understreker at det er først når det er adgang til å gjøre unntak fra 
innsyn at selskapet skal vurdere merinnsyn, jf. offl. § 11. Hvis det ikke er anledning til å nekte innsyn 
etter offentleglovas unntaksregler er vurdering av merinnsyn overflødig. Alternativt skal det heller 
ikke vurderes merinnsyn dersom opplysningene er underlagt taushetsplikt. 
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5.2 Journal 

5.2.1 Rutiner og journalføring 

Asker og Bærum brannvesen benytter et kvalitetssystem med rutiner som fungerer som 
brukerveiledning for type saker, men som de erkjenner ikke er en rutine for journalføring.  
 
Asker og Bærum brannvesen har oversendt dokumentene offentlig postliste for innkommende og 
utgående dokumenter. Dokumentet viser blant annet felt for saksnummer og arkivkode, 
mottakernavn og -avsender, sakstittel, innhold, brevdato og registrert dato. Ekspedisjons- eller 
avskrivingsdato, og avskrivingsmåte er ikke angitt. 
 
Asker og Bærum brannvesen skriver at det journalføres fortløpende og daglig. 
 
Vi har ikke funnet dokumenter som ikke er oppført i journalen. 

5.3 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering bør Asker og Bærum brannvesen sikre korrekt behandling av 
innsynskrav, herunder at taushetsbelagte opplysninger ikke utleveres til andre enn den 
opplysningene gjelder. Rutinebeskrivelse for behandling av innsynskrav som Asker og Bærum 
brannvesen har lagt frem i forbindelse med høringen kan være ett virkemiddel for å oppnå dette. 
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6. ARBA INKLUDERING 

Ingen dokumentasjon etterspurt ved brev datert 3. mai er mottatt fra selskapet, tross påminnelser 
henholdsvis ved brev 4. juni og epost 11. juni, og kontakt pr. telefon. 

Som svar på høringen av denne rapporten har Arba oversendt en redegjørelse for hvordan 
selskapet praktiserer offentlighet. I redegjørelsen fremgår det at Arba Inkludering i utgangspunktet 
kommer inn under offentleglovas bestemmelser. Hovedaktiviteten omfatter imidlertid bistand til 
enkeltpersoner som er unntatt fra loven etter forskrift til offentleglova § 1 om «dokument hos 
arbeidsmarknadsføretak godkjent av Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som gjeld enkeltpersonar 
som får bistand frå føretaket».  

For øvrige dokumenter vises det til at flere unntaksbestemmelser er aktuelle, for eksempel at 
kommunikasjon om salg av varer og tjenester kan være unntatt offentlighet på bakgrunn av 
konkurransemessige forhold, eventuelt sikkerhetsmessige forhold hos kunder. Kontrakter med 
leverandører eller underleverandører vil normalt være offentlige med unntak av delpriser, 
strategier mv. I praksis innebærer det at loven ikke kommer til anvendelse for en stor del av 
selskapets virksomhet. I redegjørelsen fremgår det at selv om mengden slike dokumenter er liten, 
vil selskapet se på konkrete utbedringer i løpet av høsten for å avklare hva som faller inn under 
offentlighetsloven og deretter implementere systemer og rutiner i tråd med bestemmelsene i 
denne. 

I redegjørelsen vises det til at Arba Inkludering har mottatt ett krav om innsyn siden 2014. 
Innsynskravet gjaldt de ansattes lønnsforhold og kravet ble avvist. Innsynskravet er ikke lagt frem 
for Revisjonen som anmodet. 

Revisjonen har ikke mottatt etterspurt journal. I oversendt høringssvar fremgår det at dokumenter 
knyttet til enkeltpersoner som får bistand skal ikke føres i et offentlig tilgjengelig journalsystem. 

6.1 Vurdering 

Det bemerkes at selv om innsynsretten og journalføringsplikten ikke gjelder for særskilte 
saksområder, gjelder offentleglova på vanlig måte for selskapets øvrige dokumenter. Og selv om de 
øvrige dokumentene eller opplysninger i disse kan eller skal unntas fra offentlighet, kommer likevel 
offentleglova til anvendelse.  
 
Manglende innsyn for revisjonen gjør det vanskelig å vurdere om offentleglova og arkivlova 
etterleves. At selskapet ikke leverer etterspurt dokumentasjon, kan indikere at dokumentasjonen 
ikke finnes og at behandling av andre innsynskrav heller ikke skjer på en korrekt måte.  
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7. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

I prosjektskissen for undersøkelsen er følgende problemstillinger angitt: 
 

- Følger selskapene offentlighetsloven? 

- Hvor hyppig brukes unntaksbestemmelsene og hvilke unntaksbestemmelser er mest brukt? 

- Følger selskapene reglene for journalføring? 

 

Følger selskapene offentlighetsloven? 

Revisjonen mener Asker og Bærum brannvesen, Asker og Bærum vannverk og VEAS i all hovedsak 
følger offentleglova. Det er ukjent om Arba Inkludering gjør det.  
 
Selskapene mottar relativt få innsynskrav, for eksempel sammenlignet med kommunen som i løpet 
av et år kan motta over 60 innsynsbegjæringer.23 Utfra erfaringene til journalistene i Budstikka 
sendes det ikke innsynskrav, men eventuell informasjon etterspørres og utleveres under en mer 
uformell dialog. Trolig fører det lave antallet innsynskrav til at erfaringen på området blir begrenset. 
I rapporten «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt»24 som evaluerer 
offentleglova er et av funnene knyttet til selskapene at de nettopp får svært få innsynsbegjæringer, 
og enda færre klager på avslag. Rapporten konkluderer blant annet med at det er lite offentlig 
søkelys på majoriteten av selskapene, og etterspørselen fra presse og andre er lav. 
 
Av innsynssakene revisjonen har gjennomgått er blant annet hjemmel for unntak ikke påført, 
merinnsyn er feilaktig vurdert, det er trolig ikke brukt korrekt hjemmel for unntak, og 
taushetsbelagte opplysninger kan i for liten grad være sikret mot andres adgang eller kjennskap. I 
rapporten om evalueringen av offentleglova25 er et av hovedfunnene at kunnskapen om loven hos 
selskapene er lav, som igjen utgjør et hinder for korrekt praktisering av loven. Basert på funnene 
vurderes det i nevnte rapport at betydelige kollektive midler derfor brukes i kommunene uten at 
virksomheten utsettes for offentlighet. 
 
Hvor hyppig brukes unntaksbestemmelsene og hvilke unntaksbestemmelser er mest brukt? 

Av de totalt fire innsynssakene som VEAS, Asker og Bærum brannvesen og Asker og Bærum 
vannverk har mottatt, er fullt innsyn gitt i én. I de resterende tre sakene er det gitt delvis innsyn 
med hjemmel i offl. § 13 om taushetsplikt, hvorav to er begrunnet med forretningshemmeligheter 
og en om personlige forhold. I ytterligere ett tilfelle om forhåndsklassifisering er det henvist til offl. 
§ 21 om unntak for opplysninger av nasjonale sikkerhetshensyn. 
 
I rapporten om evaluering av offentleglova26 ble det avdekket at hovedgrunnen til at 
innsynsbegjæringer avslås er at dokumentene inneholder personopplysninger eller 
taushetspliktig informasjon. 
 

                                                 
23 Tall for 2017 hentet fra rapport av Bærum kommunerevisjon «Praktisering av offentlighet» s. 23.  
24 Rapport fra 2016 utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, se 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9a7303bd1c1142cf86785be59430b151/innsyn-i-forvaltningen.pdf  
25 Rapport fra 2016 utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
26 Rapport fra 2016 utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.  
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Følger selskapene reglene for journalføring? 

Asker og Bærum brannvesen IKS, Asker og Bærum vannverk IKS og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) 
fører journal eller tilsvarende register, for eksempel postliste, men enkelte påkrevde felt i journalen 
mangler. Det er ukjent om Arba Inkludering AS fører journal eller tilsvarende register slik loven 
krever. 
 
Revisjonen har funnet dokumenter som skulle ha vært oppført i journalen, henholdsvis tre hos VEAS 
og to ved Asker og Bærum vannverk. Kontrollsøkene er foretatt i utvalgte postlister for andre 
offentlige organer og basert på en begrenset periode på to måneder. Disse to selskapene uttrykker 
også at visse type dokumenter ikke oppføres i journalen. Etter vår vurdering kan det tyde på at 
selskapene ikke journalfører dokumenter i tilstrekkelig grad. 
 
At selskapene dokumenterer sin korrespondanse i journal eller tilsvarende er en sentral 
forutsetning for at innsyn skal kunne praktiseres. 

7.1 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til representantene i selskapenes 
styre: 
 

1. Arba Inkludering bør gjøre tiltak for å etterleve offentleglova og arkivlova. 

2. Asker og Bærum vannverk og VEAS bør føre fullstendig journal. 

3. Asker og Bærum brannvesen bør sikre korrekt behandling av innsynskrav. 
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KILDER 

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 
Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv 
Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger 
Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv 
Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova 
 
Ot.prp. nr. 77 (1991-1992) Om lov om arkiv 
Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 
 
Bærum kommune Eierskapsmelding 
Eierstrategi for Asker og Bærum vannverk
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VEDEGG 

Vedlegg 1: Høringssvar fra Asker og Bærum vannverk 
Vedlegg 2: Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen 
Vedlegg 3: Høringssvar fra Arba  
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Arkivsak 
20/00097-1 

 Saksbehandler 

 

Anne Hjort 

 

1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

INVITASJON FRA BÆRUM KOMMUNE TIL SEMINAR 
SELSKAPSORGANISERING OG STYREARBEID 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen melder på samtlige styremedlemmer og brannsjef 
 
 

1. Saken gjelder 
Vedlagt følger en invitasjon til seminaret – Selskapsorganisering og styrearbeid fra 
Bærum kommune. 
 
Seminaret gjennomføres over to kvelder hhv den 24.9.2020 og 15.10.2020. 
 
I 2016 ble det gjennomført et kompetanseprogram under tema «Verdiskapende 
selskapsstyring i Bærum kommune». Den gang var målgruppen styremedlemmer oppnevnt 
av Bærum kommune, samt daglige ledere. Nå inviteres alle styremedlemmer/ 
varamedlemmer og daglig leder i de selskapene hvor Bærum kommune har en aktiv 
eierinteresse. 
 
Våren og høsten 2019 ble det gjennomført styrevalg, noe som resulterte i en viss utskiftning 
av styremedlemmer. Videre er medlemmene i kommunens eierutvalg nye fra høsten 2019. 
 
Med dette som utgangspunkt inviterer Bærum kommune til seminaret med tema 
«Selskapsorganisering og styrearbeid». 
 
Invitasjonen sendes nå, slik at seminaret kan legges inn i styrenes årshjul. 
 
Det legges opp til at daglig leder i selskapene, sørger for en felles påmelding fra hvert enkelt 
selskap. 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Invitasjon til seminar - selskapsorganisering og styrearbeid (6414428) 
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BÆRUM KOMMUNE 
ØKONOMIDIREKTØR 

 

 

Til: styremedlemmer, varamedlemmer og daglig ledere i 
selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser. 
Eierutvalgets medlemmer og varamedlemmer. 
 

Dato: 28.01.2020 
Arkivkode:  
J.postID: 20/17050 

 Arkivsaksnr: 20/2044 
 
 

Vedrørende: Invitasjon til seminar - selskapsorganisering og styrearbeid 

  
Invitasjon: Bærum kommune inviterer til et kompetanseprogram med tema selskapsorganisering 

og styrearbeid. 

Målgruppe: Styremedlemmer/varamedlemmer og daglige ledere i selskaper hvor Bærum 

kommune har eierinteresser, samt eierutvalgets medlemmer. Styremedlemmer oppnevnt fra 

andre aktuelle kommuner (Asker og Oslo) er også invitert.  

Fagansvarlig: Bærum kommune har inngått en avtale med KS Konsulent as, som faglig ansvarlig 

for seminaret. Ansvarlig rådgiver i oppdraget er seniorrådgiver Arild S. Stana. Han er fagansvarlig i 

KS-Konsulent for fagområdet selskapsorganisering, eierskap og styrearbeid. 

Gjennomføringen skjer ved to påfølgende seminarer i månedsskiftet september – oktober i 2020. 

Seminarene gjennomføres på kveldstid og har en varighet på ca. 3 timer, og er lokalisert til 

rådhuset i Sandvika. Det er ingen deltakeravgift. 

Faglig opplegg: Seminarene skal ha et samlet faglig opplegg der det andre seminaret bygger på 

det første. Temaene er juridiske forhold ved de ulike selskapsorganiseringene i Bærum kommune, 

rollene i eierstyring og selskapsledelse og hvordan utøve god eierstyring og godt styrearbeid.  

Metodikk: KS Konsulent legger opp til at seminarene skal være tilpasset kommunens og 

selskapenes behov. Faglige innledninger vil bygge på lover, innhentet informasjon fra kommunens 

eierskapsmelding, selskapsavtaler, vedtekter, dagsaktuelle situasjoner og erfaringer fra andre 

kommuner. For å gi et best mulig utbytte med relevans for det enkelte selskap og den enkelte 

deltaker, vil arbeidsformen veksle mellom faglige innledninger og samtaler parvis, i plenum og 

innen hvert av styrene. 

Påmelding: 

Invitasjonen sendes til daglig leder i det enkelte selskap. Daglig leder i selskapene foretar en 

samlet påmelding til Bærum kommune ved politisk sekretariat: 

Utvalgssekretær: Irene Jensen  epost: irene.jensen@baerum.kommune.no  

Frist:  24. april  2020 

 

Kontaktperson: 

Eventuelle spørsmål knyttet til seminaret kan rettes til: 

Finansforvalter Christian Vegard Dahl, mob: 95 23 39 80, epost: 

christian.dahl@baerum.kommune.no  
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PROGRAM SEMINAR – SELSKAPSORGANISERING OG STYREARBEID 

 

Seminar 1 – torsdag 24. september 2020, kl. 17.00 – 20.00 

Sted: Kommunestyresalen i rådhuset, Sandvika 

Servering: enkel servering av mat/drikke fra kl. 16.00-17.00 

Selskapsorganisering av kommunale tjenester 

• en gjennomgang av ulike selskapsformer 

Eierstyring 

• hva er det, og hvordan utøve god eierstyring? 

Eierstyring og selskapsledelse 

• Ansvar, roller og samhandling mellom eierne, styret, styreleder, styremedlemmer og 

daglig leder 

Verdiskapende styrearbeid – en introduksjon 

 

Seminar 2 - torsdag 15.10.2020, kl. 17.00 – 20.00 

Sted: Kommunestyresalen i rådhuset,  Sandvika 

Servering: enkel servering av mat/drikke fra kl. 16.00-17.00 

Verdiskapende styrearbeid – styrets arbeid gjennom de tre funksjonene:  

• Strategi og utvikling  

• Kontroll  

• Støtte  

Hva er godt styrearbeid i vårt styre?  

• Styret som kollegium  

• Praktisk styrearbeid – om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av styremøter,  

• Styreledelse  

• Daglig leder og styret  

• Styrets egenevaluering og utvikling  

Eierstrategier for hvert selskap  

• En vurdering av dagens eierstrategier, og innspill til rullering eller utarbeidelse av nye 

eierstrategier for selskapene.  

Kontroll med kommunalt eide selskap  

 
Vedlegg:  
 Adresser-daglig leder i selskapene 4789077 
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1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 
 
 
 

 
 
 

MUNTLIG ORIENTERING OM VÅRT NYE BRANNVESEN -  

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering. 
 
 

Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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