
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Fredrikstad 
 
 
 
Møtedato: 12.05.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:25 
Møtested: Teams 
Fra – til saksnr.: 21/22 – 21/29  

 
 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Tore K. Antonsen (SV) x 
 

Anita Skogseth Bjørneby  (FrP) x 
 

Per Lebesby (Krf) x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og 
revisor Thea Marie Styrkson 
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør 
virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand og direktør teknisk drift Atle Holten  
 
Møtende fra FREVAR KF: Økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg 
 
Ordfører: Jon Ivar Nygård 
 
 
 
 
…………………….    ……………………. 
Rita Holberg, (leder)                                                            John Fredrik Olsen 
 

 
 
 

 
  



 
 

 
Saksliste 
   

PS 21/22 Godkjenning og innkalling av saksliste  

PS 21/23 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/24 FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020  

PS 21/25 Fredrikstad kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsrapport for 2020. 
 

 

PS 21/26 Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis  

PS 21/27 Referater og meldinger  

PS 21/28 Eventuelt  

PS 21/29 Evaluering av møtet  

 

 
PS 21/22 Godkjenning og innkalling av saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/23 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges …….. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

John Fredrik Olsen ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges John Fredrik Olsen 
 
  



 
 

PS 21/24 FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen for 2020 til FREVAR 

KF slik det fremkommer i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Økonomisjef orienterte om resultatet for driften i 2020. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble 
besvart i møte. I nest siste kulepunkt skal det stå mindreforbruk på 2,3 millioner i stedet for 
merforbruk og i siste kulepunkt i forslag til uttalelsen rettes årstallet 2019 til 2020 før 
oversendelsen til bystyret. Forslag til uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen for 2020 til FREVAR 
KF slik det fremkommer i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet 
 

 
PS 21/25 Fredrikstad kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsrapport for 2020. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Fredrikstad 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 sendes bystyret med kopi 
til formannskapet. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Direktør for virksomhetsstyring og økonomi orienterte utvalget om resultatet for 2020 og om 
sentrale nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Kontrollutvalget stilte enkelte 
spørsmål om årsregnskapet og til områder i årsrapporten i møte, Spørsmålene ble besvart i 
møte. Sekretariatet redegjorde for forslag til uttalelsen til saken. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Fredrikstad 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 sendes bystyret med kopi 
til formannskapet. 

 



 
 

PS 21/26 Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og 
praksis 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis, godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Revisjonen redegjorde for den fremlagte prosjektplan. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis, godkjennes 
 

 
PS 21/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
 

 
PS 21/28 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

 
Leder viste til sak fra forrige møte som var unntatt offentlighet. Leder stilte spørsmål om å få 
en kort redegjørelse om hvor saken står i dag. Administrasjonen bekrefter at en klage er 
mottatt og saken er under arbeid. Kontrollutvalget ba kommunedirektør om informasjon når 
saken er ferdigstilt. 
 
Leder stilte spørsmål om hvor saken med varslene står i dag. Ordfører orienterte om 
fremdriften for pågående etterarbeid. 
 
 

PS 21/29 Evaluering av møtet 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Kontrollutvalget gjorde en evaluering av møtet. 
 
 

 


