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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2020/5623 
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Løpenr.: 82820/2020 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist 

 
 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 21.04.2020  

 
Protokoll fra møte 14.02.20  
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Møteprotokoll 
Styret for FREVAR KF 
 
 
 
Møtedato: 14.02.2020  
Tidspunkt: fra kl. 13.00 til kl. 15.00 
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom 
Fra – til saksnr.: 01/20-8/20   
 
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Victor Kristiansen, leder  X  

Hege Dubec, nestleder  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Erika Nesteng, medlem  X  

Gretha Thuen, medlem  X  

André Kazinci, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg  
Som tilhørere fra adm. møtte:  
 

Merknader 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7. 
Kl. 14.15 Orienteringer 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Fredrik Hellström  Ann-Kristin Stedjeberg  

direktør  referent  
 
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre 
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Styret for FREVAR KFs møte 14.02.2020 
 
Sakliste 
 
  Side 

PS 1/20 Protokoll fra møte 10.12.19  

PS 2/20 Protokoll fra møte 16.12.2019  

PS 3/20 Utbytting av kjelerør, energigjenvinningsanlegget  

PS 4/20 Utbytting av innmater-trakter, energigjenvinningsanlegget  

PS 5/20 FREVAR KF - Årsregnskap og årsrapport for 2019  

PS 6/20 Tidsregistrering ved FREVAR KF  

PS 7/20 Utbedring av høydebassengene ved vannverket  

PS 8/20 Innkjøp av kjøleløsning for rågass fra råtnetanker  
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PS 1/20 Protokoll fra møte 10.12.19 

Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Protokoll fra møte 10.12.19 ble enstemmig godkjent. 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
Protokoll fra møte 10.12.19 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
PS 2/20 Protokoll fra møte 16.12.2019 

Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Protokoll fra møte 16.12.19 ble enstemmig godkjent. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
Protokoll fra møte 16.12.19 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
PS 3/20 Utbytting av kjelerør - energigjenvinningsanlegget 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Det investeres inntil 4.000.000 NOK i nye kjelerør i forbindelse med høstrevisjonen 

2020. Investeringen inngår i det vedtatte investeringsbudsjettet for 
energigjenvinningsanlegget for 2020. 

 
Fredrikstad, 11.02.2020 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
1. Det investeres inntil 4.000.000 NOK i nye kjelerør i forbindelse med høstrevisjonen 

2020. Investeringen inngår i det vedtatte investeringsbudsjettet for 
energigjenvinningsanlegget for 2020. 
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PS 4/20 Utbytting av innmatertrakter - energigjenvinningsanlegget 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Det investeres inntil 2.500.000 NOK i nye innmater-trakter i forbindelse med 

høstrevisjonen 2020. Investeringen inngår i det vedtatte investeringsbudsjettet for 2020. 
 
Fredrikstad, 11.02.2020 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
1. Det investeres inntil 2.500.000 NOK i nye innmater-trakter i forbindelse med 

høstrevisjonen 2020. Investeringen inngår i det vedtatte investeringsbudsjettet for 2020. 
 
 
 
PS 5/20 FREVAR KF - Årsregnskap og årsrapport for 2019 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret for FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2019. 

- Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kr 19.562.059,- etter skatt. 
- Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et overskudd på kr 

1.637.559,-. 
- Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på kr 

17.924.500,-. 
Foretakets driftsmessige resultat innenfor selvkostområdet er regulert mot selvkostfond. 
 

2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 17.924.500,- etter skatt, disponeres slik: 
- Kr 5.924.501,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig 

bærekraftig kapitalisering i foretaket. 
- Kr 9.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune. 
- Kr 3.000.000,- disponeres til eventuelle framtidige miljøbøter i prosessen med å 

bygge nytt avløpsrenseanlegg. 
 

3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kr 1.637.559,- avsettes til spesifisert del 
av foretakets egenkapital. 

4. Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og 
samfunn, tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 03.02.2020 
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Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2019. 

- Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kr 19.562.059,- etter skatt. 
- Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et overskudd på kr 

1.637.559,-. 
- Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på kr 

17.924.500,-. 
Foretakets driftsmessige resultat innenfor selvkostområdet er regulert mot selvkostfond. 
 

2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 17.924.500,- etter skatt, disponeres slik: 
- Kr 5.924.501,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig 

bærekraftig kapitalisering i foretaket. 
- Kr 9.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune. 
- Kr 3.000.000,- disponeres til eventuelle framtidige miljøbøter i prosessen med å 

bygge nytt avløpsrenseanlegg. 
 

3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kr 1.637.559,- avsettes til spesifisert del 
av foretakets egenkapital. 

4. Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og 
samfunn, tas til orientering. 

 
 
 
PS 6/20 Tidsregistrering ved FREVAR KF 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektet «Nytt tidsregistreringssystem for FREVAR KF» gjennomføres i henhold til 

saksfremlegg. 
2. Ny løsning skal tas i bruk av alle ansatte fra 01.01.21. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr 1.359.700 og finansieres 

av investeringsposten: Tidsregistrering og andre adm. datasystemer, i vedtatt budsjett 
for 2020. 

 
Fredrikstad, 05.02.2020 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
1. Prosjektet «Nytt tidsregistreringssystem for FREVAR KF» gjennomføres i henhold til 

saksfremlegg. 
2. Ny løsning skal tas i bruk av alle ansatte fra 01.01.21. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr 1.359.700 og finansieres 

av investeringsposten: Tidsregistrering og andre adm. datasystemer, i vedtatt budsjett 
for 2020. 

 
 
 
PS 7/20 Utbedring av høydebassengene ved vannverket 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre utbedringer av høydebasseng på 

vannverket med inntil kr 10 MNOK fra investeringsmidler avsatt til styrets disposisjon i 
2020. 

 
Fredrikstad, 10.02.2020 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre utbedringer av høydebasseng på 

vannverket med inntil kr 10 MNOK fra investeringsmidler avsatt til styrets disposisjon i 
2020. 

 
 
 
PS 8/20 Innkjøp av kjøleløsning for rågass fra råtnetanker 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å kjøpe inn kjøleløsning for rågass på inntil kr 1.5 MNOK 

fra investeringsmidler avsatt til Diverse tiltak i vedtatt budsjett for avdeling avløpsrensing 
i 2020. 

 
Fredrikstad, 10.02.2020 
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Styret for FREVAR KFs behandling 14.02.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 14.02.2020: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å kjøpe inn kjøleløsning for rågass på inntil kr 1.5 MNOK 

fra investeringsmidler avsatt til Diverse tiltak i vedtatt budsjett for avdeling avløpsrensing 
i 2020. 

 
 

10



FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2012/2985 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 81870/2020 
Klassering: 034 
Saksbehandler: Fredrik Hellström 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 21.04.2020 10/20 

 
Opprettelse av teknisk avdeling ved FREVAR KF  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 

1.  Det opprettes en teknisk avdeling ved FREVAR KF. 
2.  Det opprettes en ny 100 % stilling som teknisk sjef. 
3.  Det opprettes en ny 100 % stilling som vedlikeholdsplanlegger. 
4.  Endringene innarbeides med helårsvirkning i budsjett for 2021, evt. delårsvirkning 

for 2020 finansieres ved omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett. 
 
Fredrikstad, 15.04.2020 
 
 

Sammendrag 
Det opprettes en teknisk avdeling ved FREVAR KF. Avdelingen vil samle de fleste av 
foretakets tekniske støttefunksjoner.  I tillegg vil budsjettansvar for administrasjonsbygg og 
vekthus legges til teknisk avdeling. 
 
Det vil være behov for to nye stillinger, en teknisk sjef og en vedlikeholdsplanlegger. 
 
Laboratoriet vil fortsette å være en del av foretakets miljøfunksjon, under ledelse av 
miljøsjefen. 
 

Vedlegg 
1 Drøftingsdokument 010420-1  
2 Møtereferat drøfting og informasjonsmøte, organisasjonsendring teknisk avdeling 

3.4.20 
 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
FREVAR driver Fredrikstad kommunes kommunaltekniske prosessanlegg. Foretakets formål 
er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, 
forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. 
 
FREVAR er en viktig samfunnsaktør, og en viktig premissleverandør for kommunens 
innbyggere og næringsliv gjennom tjenestene og produktene foretaket tilbyr. Dette viser seg 
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spesielt i den perioden vi er inne i nå, der fokus er større enn noensinne på å opprettholde 
driften av de samfunnskritiske aktivitetene som FREVAR har ansvar for. 
 
FREVARs fremste konkurransefortrinn er at vi driver mange forskjellige anlegg. Dette gir oss 
anledning til å ha høy kompetanse på mange felt, i eget hus. Vi har lange tradisjoner for å 
nyttiggjøre oss synergier mellom anleggene. Nå vurderes også organisasjonen å være 
moden for ytterligere samarbeid mellom avdelinger og funksjoner. En teknisk avdeling vil 
øke fokus og kvalitet på vedlikehold av våre anlegg. 
 
De funksjonene som allerede er organisert felles for foretaket er: vektstasjonen, 
elektrikertjenesten, laboratoriet, tekniske stabsfunksjoner, automasjon-instrument-prosess 
(AIP) og informasjon-kommunikasjon-teknologi (IKT). Når behovet for ressurser blir større 
enn hva egen bemanning har kapasitet til, blir det leid inn ekstern hjelp. Dette kan skje ved 
stopp for vedlikehold, behov for spesialkompetanse og lignende. 
 
Det har tidligere vært vurdert å inkludere mekanisk vedlikehold som en felles ressurs til hele 
FREVAR.  
 
FREVARs anlegg er ikke nye. Vannverket er fra 1963, avløpsrenseanlegget fra 1989, 
forbrenningsanlegget fra 1984 og biogassanlegget fra 2013. FREVAR har i tillegg en 
operatørrolle for Fredrikstad fjernvarme AS sitt fjernvarmenett og er driftsoperatør for 
Kvitebjørn Bio-El sitt energigjenvinningsanlegg fra 2008. Dette gjør at vedlikehold og 
forbedringsprosesser vedrørende vedlikehold er viktig for at FREVARs anlegg skal levere 
gode resultater både miljømessig og økonomisk. 
 
FREVARs driftssjefer bruker i dag mye ressurser på planlegging og gjennomføring av 
vedlikehold. Det gjør at mindre tid er disponibelt for prosessoppfølging, oppfølging av 
miljøresultater, strategiske investeringer og teknologivalg i budsjettprosesser. Direktør 
vurderer at en organisasjonsendring som beskrevet i saken, vil bidra til en riktig prioritering 
av driftsledelsens ressurser, og et økt fokus på anleggenes tekniske standard.  
 
Behovet for å følge opp anleggenes miljøprestasjoner, blir viktigere og mer krevende etter 
hvert som anleggene blir eldre, og vær og klima blir mer og mer utfordrende. 
 
Det er flere forhold ved våre anlegg som bør følges opp tettere. På 
energigjenvinningsanlegget kan brensel og miljøresultater nevnes, på avløpsrenseanlegget 
kreves tett oppfølging for utslippsresultater og samhandling med biogassproduksjon. På 
vannverket har vi en situasjon der slam fra prosessen til tider går til Råbekken og videre til 
Glomma. Det pågår arbeid med samtlige disse forhold, men det kreves mer ressurser slik at 
resultatene blir mer robuste og derved også mer forutsigbare. 
 
For å få bred medvirkning med viktige ressurser ved FREVAR ble det 26-27 februar 
gjennomført en workshop med fagforeningene, lederteamet og mellomlederne. På 
workshopen ble ledelsens forslag om å opprette en teknisk avdeling presentert og diskutert i 
mindre grupper. Her ble det registrert en rekke gode innspill som ble tatt med videre i 
prosessen til den formelle drøftingen, og til saken som behandles av styret. 
 
Det forslås i denne saken at det gjennomføres følgende organisasjonsendring: 
 
• Det etableres en teknisk avdeling ved FREVAR. 
• Det opprettes en ny stilling, teknisk sjef, som blir leder for avdelingen.  
• Det opprettes en ny stilling som vedlikeholdsplanlegger. 
• Dagens elektrikertjeneste, Automasjon-Instrument –Prosess (AIP) og IKT-funksjon 

innlemmes i den tekniske avdelingen. 
• Endringene innarbeides i FREVARs budsjett med helårsvirkning for 2021, evt. 

delårsvirkning for 2020 finansieres ved omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett. 
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Det forventes at endringene skal gi følgende effekt: 
 
• Driftssjefene ved FREVAR får mer tid til driften av prosessanleggene. 
• I dag brukes en stor andel av tiden til vedlikehold. Det er nødvendig med mer 

prosessfokus fra ledelsen på alle våre prosessanlegg. 
• Vedlikehold er en kritisk suksessfaktor og styrkes med teknisk sjef og ny 

vedlikeholdsplanlegger.  
• FREVARs unike synergier styrkes ytterligere, og det forventes at driften av alle våre     

anlegg får nytte av denne endringen. 
• Det vil bli helt sentralt med god samhandling mellom driftssjefene og den tekniske sjefen. 
• Foretaket vil med endringen også kunne fokusere mer på miljø- og HMS-arbeid. 
 
Omorganiseringen i denne saken betyr at alle driftstøttefunksjoner samles under felles 
ledelse av en teknisk sjef.  
 
I figur 1. og figur 2. nedenfor vises endringen organisatorisk sammenlignet med dagens 
organisering. 
 
 

Direktør

Driftsjef
Vann&avløp

Driftsjef
Avfall&energi

HR-
informasjon

sjef
Miljøsjef

IKT

Lab.

Elektriker

Automasjon

Prosjekt og 
miljøingeniør

Økonomisjef

 
 
Figur 1. FREVARs ledergruppe med ansvarsområder. Dagens situasjon. 
 

13



Direktør

Driftsjef
Vann&avløp

Driftsjef
Avfall&energi

HR og-
informasjons

sjef
Teknisk sjef

IKT

EL

AIP

Vedlikehold

Økonomisjef Miljøsjef

Laboratoratorium

Miljø og 
prosjektingeniør

 
Figur 2. FREVARs ledergruppe med ansvarsområder.  
 
Den tekniske sjefen vil i sin stilling samhandle tett med driften av alle FREVARs avdelinger. 
Det er derfor viktig med et så tydelig grensesnitt som mulig mellom teknisk avdeling og 
driftsavdelingene. 
 
Teknisk avdeling skal: 
 
• Gjennomføre profesjonelt vedlikehold. 
• Planlegge, koordinere og utføre vedlikehold på FREVARs alle avdelinger. 
• Gjennomføre kontroller og sertifiseringer. 
• Ha ansvar for serviceavtaler, og oppfølgingen av disse. 
• Drive med kontinuerlig forbedringsarbeid sammen med driftsledelsen. 
• Ha oppfølging og ansvar for gjennomføring av vedlikehold av FREVARs bygningsmasse. 
• Ha vedlikeholdsansvar for FREVARs behov for veivedlikehold. 
• Ha personalansvar for mekanisk vedlikehold, elektrikertjenesten, automasjon-

instrument-prosess (AIP) samt Informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT). 
 
Driftsavdelingene skal: 
 
• Ha ansvar for den daglige driften og optimalisering av anlegg. 
• Drive kontinuerlig forbedringsarbeid. 
• Være ansvarlige for sikkerheten ved anleggene. 
• Være ansvarlige for førstelinjevedlikehold. 
• Melde, samt samhandle, behov til teknisk avdeling. 
• Ha budsjettansvar for egen avdeling – inkludert vedlikehold. 
• Ha prosjektansvar. 
• Opprette og vedlikeholde driftsrutiner. 
• Ha ansvar for at anleggene leverer riktig kvalitet. 
 

14



Økonomiske konsekvenser 
Det forventes at større fokus og mer ressurser på forebyggende vedlikehold, og 
prosessoppfølging vil gi FREVAR bedre resultater.  
 
Økt fokus på planlagt vedlikehold av anleggene vil kunne gi en bedret driftstilgjengelighet i 
størrelsesorden 3-5 %. Dette vil kunne utgjøre ca.kr 2-4 mill. pr. år i økte inntekter på 
energigjenvinningsanlegget alene. 
 
Videre vil også økt fokus på driftsprosessene forbedre anleggenes driftsresultater. 
Eksempelvis vil 5 % lavere forbruk av fellingskjemikalier på avløpsrenseanlegget, kunne gi 
en innsparing på ca. kr 300-500.000 pr. år. 
 
Det vil komme økte kostnader i forbindelse med opprettelse av nye stillinger. Det vil også 
muligens komme behov for investeringer i forbindelse med evt. samlokalisering av 
avdelingen. Dette er vurderinger som vil gjøres etter hvert som behov og muligheter 
identifiseres. 
 
Det er overveiende sannsynlig at denne omorganiseringen vil vise seg lønnsom for foretaket 
på lang sikt. Dette gjelder både innenfor økonomi, miljø og samfunn. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ved: 
 Samling med de tillitsvalgte 26-27 februar. 
 Drøftingsmøte med de tillitsvalgte dato. Referat er vedlagt saken. 
 

Vurdering 
FREVARs organisasjon er nå moden for å øke samarbeidet mellom avdelinger og 
funksjoner med å etablere en teknisk avdeling som vil fokusere på planlegging og 
gjennomføring av vedlikehold på alle anlegg.  
 
Dette vil også bidra til å øke fokus og kvalitet på drifts- og miljøresultater på våre anlegg. 
 
Denne endringen kommer på at riktig tidspunkt med tanke på at vi nettopp har bygd et nytt 
røkgassrenseanlegg, og er i ferd med å planlegge bygging av et nytt avløpsrenseanlegg. 
Økt fokus på planlagt vedlikehold, vil bidra til at anleggene oppnår lengre økonomisk levetid, 
samtidig som de vil levere bedre miljøresultater. 
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Drøfting med fagforeningene om endret organisering 
fredag 3.april 2020

Etablering av teknisk avdeling ved FREVAR KF.
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Endringer
• Det etableres en teknisk avdeling ved FREVAR.
• Det opprettes en ny stilling som teknisk sjef som blir leder for 
     avdelingen. 
• Det opprettes en ny stilling som vedlikeholdsplanlegger.
• Dagens elektrikertjeneste, Automasjon-
     Instrument –Prosess (AIP) og IT avdelingen innlemmes i den tekniske 
     avdelingen.
• Endringene innarbeides i FREVARs budsjett for 2021. 
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Organisering 2020
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• Profesjonelt vedlikehold
• Planlegge, koordinere og utføre

• Kontroller og sertifiseringer
• Serviceavtaler – oppfølging
• Kontinuerlig forbedringsarbeid
• Bygg
• Vei
• El
• AIP
• IKT

Teknisk avdeling
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Driftsavdelingene

• Drift og optimalisering av anlegg
• Kontinuerlig forbedringsarbeid
• Sikkerheten ved anleggene
• Førstelinjevedlikehold
• Melde, samt samhandle, behov til teknisk
• Budsjettansvar 
• Prosjekter
• Driftsrutiner
• Kvalitet
• ++

21



Forventet effekt av endringen
• Driftssjefene ved FREVAR får mer tid til driften av prosessanleggene.
• I dag brukes en stor andel av tiden til vedlikehold. Det er nødvendig med 
    mer prosessfokus fra ledelsen på alle våre prosessanlegg.
• Vedlikehold er en kritisk suksessfaktor og styrkes med teknisk sjef og ny 
    vedlikeholdsplanlegger. 
• FREVARs unike synergier styrkes ytterligere, og det forventes at driften av alle våre 
    anlegg får nytte av denne endringen.
• Det vil bli helt sentralt med god samhandling mellom driftssjefene og den 
    tekniske sjefen.
• Foretaket vil med endringen også kunne fokusere mer på miljø- og HMS-arbeid.
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Historikk, og videre prosess.

• 26-> 27/2, arbeid sammen med de tillitsvalgte, mellomledere, 
lederteamet for å få innspill og bred deltagelse.

• 3 april, drøftingsmøte med foreningene.
• 21.april, saken med endret organisering legges frem for styret.
• Mai 2020 - > Organisasjonen tilpasses og endringer gjennomføres.
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FREVAR KF 
 Distriktets miljøbedrift 

 
 
  
 
 
 

 
 

MØTEREFERAT DRØFTINGSMØTE 
I henhold til AML § 8-2, og HA Del B, § 1-4-1, innkalles til drøfting- og informasjonsmøte om endret 
organisering- etablering av teknisk avdeling ved FREVAR KF 
Tid og sted: Frevar 3.4.2020 kl. 09 30 – 11 00 
Referent: Veslemøy Hasselgård 
 

Deltakere: Tillitsvalgte Vara 

Fredrik Hellström 
Direktør 

x Rino Oshaug 
Fagforbundet 

x   

Veslemøy Hasselgård HR- og 
informasjonssjef 

x Renè Karstensen Nito x   

Ann-Kristin Stedjeberg- 
økonomisjef 

x Andrè Kazinci - DNMF x   

  Jørgen Karlsen – EL & 
IT forbundet 

x   

  Eli H. Andresen Tekna x   

 
Saken som var ønsket drøftet og informert om: 
 

- Etablering av teknisk avdeling ved FREVAR KF. Samt opprettelse av 2 nye stillinger, teknisk 
sjef og vedlikeholdsplanlegger.   

            Med bakgrunn i samling med ledelsen og de tillitsvalgte 26-27 februar 2020, ønskes videre   
            drøftinger i sakens anledning. 
 
Tekna: Anlegg fra 60 tallet, har ikke ytterligere kommentarer. 
 
Fagforbundet: Positiv til endringene og etableringene. 
 
Nito: Spørsmål rundt «inn i budsjettet 2021», besvart. Har snakket om det i foreningen og ingen 
motforestillinger. 
 
DNMF: Hva har utløst behovet? Besvares med at blant annet at vedlikeholdet tar mye tid hos 
driftssjefene i dag og det er ønske om å og frigjøre mer tid og fokus til prosesstyring og planleggingen 
av det, samt oppfølging vedrørende miljøkrav m.m. Tenker at endringene kan «spise litt» på 
bunnlinja, men har ikke noe imot endringene.  
 
El og It: Vi har savnet dette i mange år, og det å få inn flere folk med økt kompetanse på vedlikehold 
og fokus på preventivt vedlikehold er bra. Vi er veldig positive til etableringen og endringen. 
 
 
 
 
FREVAR KF 3.4.20 
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