
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Fredrikstad 
 
 
 
Møtedato: 24.03.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 16.15 
Møtested: Teamsmøte 
Fra – til saksnr.:  21/12 -  21/21  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Tore K. Antonsen (SV) x 
 

Anita Skogseth Bjørneby  (FrP) Meldt forfall Morten Frantzen (Pp) 

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 og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen og 
konst. fagansvarlig Casper Støten. 
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør teknisk 
drift Atle Holten, Mona Synnøve Tøpfer seksjon for utdanning og oppvekst, Pål Henning 
Klavenes virksomhetsleder Styring og eierskap, etatsjef bygg og eiendom Imrik Voica 
Dumitrascu, kommuneoverlege Guro Steine Letting og teamleder styring og eierskap Martine 
Bjar Manskow 
 
Ordfører: Jon Ivar Nygård 
 
 
 
 
…………………….    ……………………. 
Rita Holberg, (leder)                                                            John Fredrik Olsen 
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PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/13 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 24.03.2021: 

John Fredrik Olsen ble enstemmig valgt til å signere protokoll sammen med leder. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

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



 
 

PS 21/14 Informasjon fra kommunedirektør angående covid19-
vaksine 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Kommuneoverlege og teamleder styring og eierskap orienterte generelt om nasjonale 
vaksineprogrammet og spesifikk om Fredrikstad kommune sitt vaksineprogram og 
vaksineplan. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen til 
vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 
PS 21/15 Forvaltningsrevisjon "Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernormen i grunnskolen" - Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
bystyret: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og 

lærernormen i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernormen i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 Gi en skriftlig begrunnelse i vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vurdering og 
vedtak avviker fra hverandre. 

 Ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for 
helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø». 

 Overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort.  
 
2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp 
vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av 
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.  

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Revisjonen redegjorde for sin rapport og om sine konklusjoner og anbefalinger. Sekretariatet 
orienterte om sekretariatets justeringen / konkretisering av revisjonens anbefalingens punkt 3. 
Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Kontrollutvalget ønsker å gi 
administrasjonen ros for godt arbeid på det området som er vurdert av revisjonen. Innstillingen 
enstemmig vedtatt 



 
 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernormen i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernormen i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 Gi en skriftlig begrunnelse i vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vurdering og 
vedtak avviker fra hverandre. 

 Ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for 
helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø». 

 Overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort.  
 
2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp 
vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av 
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.  

 

 
PS 21/16 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 

 
PS 21/17 Endring av møtedato 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets vedtatt møtedato 01.12 2021 flyttes frem til 24.11 2021. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Kontrollutvalgets vedtatt møtedato 01.12 2021 flyttes frem til 24.11 2021. 
 
  



 
 

 

PS 21/18 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
 

 
PS 21/19 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Leder av kontrollutvalget tok opp en henvendelse om å streame kontrollutvalgets møter slik at 
møtet viser direkte. Ordfører orienterte om utvalgenes praksis for dette per dags dato. 
Ordfører orienterte om at kontrollutvalgets møte kan tas opp for så å legges på nettsiden for 
interesserte å se gjennom i ettertid. Kontrollutvalgets sekretariatet følger dette opp med 
kommunens politiske sekretariat om hvilke praktiske muligheter som finnes. 

 
 
PS 21/20 Informasjonssak fra kommunedirektør angående 
kommunens festekontrakter 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Kommunens administrasjon orienterte utvalget generelt om forvaltningspraksis for festetomter, 
både privat og for næringsfestere. Presentasjonen fra administrasjonen vil vedlegges 
protokollen. 
Del 2 av orienteringen gjelder en spesifikk henvendelse til kontrollutvalget, denne orientering 
er unntatt offentlighet jfr. Kommunelovens § 11-5, Offentlighetsloven § 13.1 ledd og 
Forvaltningsloven § 13.  
 
Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 
Kommuneadministrasjonens orienteringen om kommunens forvaltning av festekontrakter og 
om faktum omkring en særskilt henvendelsessak, tas til orientering.  
Kontrollutvalget anbefaler den festeren som har henvendt seg til kontrollutvalget å rette en 
formell klage og anmodning om bistand til å finne en løsning i saken til Isegran Eiendom AS 
og Fredrikstad kommune. Forslaget enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 24.03.2021: 

1. Kommuneadministrasjonens orienteringen om kommunens forvaltning av festekontrakter 
og om faktum omkring en særskilt henvendelsessak, tas til orientering.  



 
 

2. Kontrollutvalget anbefaler den festeren som har henvendt seg til kontrollutvalget å rette en 
formell klage og anmodning om bistand til å finne en løsning i saken til Isegran Eiendom 
AS og Fredrikstad kommune. 

 
 
PS 21/21 Evaluering av møtet 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 24.03.2021: 

Ingen merknader til gjennomføringen av møtet. 
 
 

 


