Møteinnkalling
Styret for FREVAR KF

Møtested:
Tidspunkt:

Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
01.02.2022 kl. 09:00-12.30

Innkalling er kun til info for varamedlemmer. Varamedlemmer kalles inn personlig ved behov.
Eventuelle forfall meldes til Hege M. Blomkvist 69357300, hemb@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad, 25.01.22

leder

1

Saksliste
Saksnr.
PS 1/22
PS 2/22
PS 3/22
PS 4/22
PS 5/22
PS 6/22
PS 7/22
PS 8/22
PS 9/22

Innhold
Protokoll fra møte 14.12.21
Ny stilling IKT-medarbeider
Rehabilitering av høydebasseng syd
HR-område
Driftsforutsetninger energigjenvinningsanlegget
AH Innkjøp av ny hjullaster
Strategiprosess 2022 FREVAR KF
HR-området ved FREVAR KF 2021
Rapportering prosjekt nytt avløpsrenseanlegg

2

Side
3
8
11
13
17
24
27
32
36

FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2021/1801

Dokumentnr.:
Løpenr.:

11
20338/2022

Klassering:
033
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

01.02.2022

1/22

Protokoll fra møte 14.12.21
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Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

14.12.2021
fra kl. 09:00 til kl. 12:00
Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, klasserom
46/21-49/21

Frammøteliste
Medlemmer:

Sign.

Møtt:

Hege Dubec, leder

X

Ida Irene Julsen, nestleder

X

Dana Ghazi, medlem

X

Tor Prøitz, medlem

X

Leif Eriksen, medlem

X

Cecilie Sahlin, medlem

X

Hans Peter Dahl, medlem

X

Møtende
varamedlemmer:

Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg
Som tilhørere fra adm. møtte:

Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7.
Kl. 11.30 Orienteringer

…………………….
Fredrik Hellström
direktør

…………………….
Ann-Kristin Stedjeberg
referent

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre
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PS 46/21 Protokoll fra møte 02.11.21
Styret for FREVAR KFs behandling 14.12.2021:
Votering
Protokoll fra møte 02.11.21 ble enstemmig godkjent.
Styret for FREVAR KFs vedtak 14.12.2021:
Protokoll fra møte 02.11.21 ble enstemmig godkjent.

PS 47/21 Møteplan 2022
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Møteplanen for 2022 vedtas iht. saksframlegget.
Fredrikstad, 06.12.2021
Styret for FREVAR KFs behandling 14.12.2021:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 14.12.2021:
1. Møteplanen for 2022 vedtas iht. saksframlegget.

PS 48/21 Innkjøpsstrategi 2022 - 2027 for FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Innkjøpsstrategi 2022-2027 for FREVAR KF tas til etterretning.
Fredrikstad, 06.12.2021
Styret for FREVAR KFs behandling 14.12.2021:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Styret for FREVAR KFs vedtak 14.12.2021:
1. Innkjøpsstrategi 2022-2027 for FREVAR KF tas til etterretning.

PS 49/21 CCS, vurdering av case og ressurser for FREVAR
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Det opprettes en ny 100 % stilling som klimaingeniør. Stillingen organiseres
som en stabsfunksjon direkte under direktør.
2. Stillingen finansieres via disposisjon av næringsoverskudd.
3. Direktør gis myndighet til å inngå nødvendige avtaler med BorgCO2 for å gjennomføre
teknologistudie med BorgCO2/Baker Hughes i henhold til brev som er vedlagt saken.
Fredrikstad, 07.12.2021
Styret for FREVAR KFs behandling 14.12.2021:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 14.12.2021:
1. Det opprettes en ny 100 % stilling som klimaingeniør. Stillingen organiseres
som en stabsfunksjon direkte under direktør.
2. Stillingen finansieres via disposisjon av næringsoverskudd.
3. Direktør gis myndighet til å inngå nødvendige avtaler med BorgCO2 for å gjennomføre
teknologistudie med BorgCO2/Baker Hughes i henhold til brev som er vedlagt saken.

PS 50/21 Orienteringer
OS 2/21 Overføring av midler til velferdskasse
Styret vedtar å bevilge kr. 200 000,- til velferdskassen for de ansatte.
OS 3/21 Overføring av midler til pensjonistforeningen ved FREVAR
Styret vedtar å bevilge kr. 20 000,- til pensjonistkassa ved FREVAR.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2022/2011

Dokumentnr.:
Løpenr.:

1
18703/2022

Klassering:
411
Saksbehandler: Cristell Solberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

01.02.2022

2/22

Ny stilling IKT-medarbeider
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å opprette stilling IKT-medarbeider. Stillingen ligger i
budsjett for teknisk avdeling.
Fredrikstad, 20.01.2022

Sammendrag
IKT avdelingen har over tid vært underbemannet, og det må til enhver tid gjøres avveininger
mellom hensynet til nødvendige oppdateringer og vedlikehold, og behovene for support til og
opplæring av ansatte. Det er derfor viktig å utvide IKT-avdelingen med en stilling med
hovedansvar for support og opplæring. Organisatorisk robusthet på denne typen
støttefunksjoner er viktig. Det er også behov for en styrking innenfor Office 365, som vil
være en foretrukket kvalifikasjon.
Vedlegg
1 Møtedokumentasjon drøfting og informasjonsmøte 24.1.22
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
IKT avdelingen ved FREVAR består i dag av to stillinger, hhv Fagansvarlig IKT og IT
medarbeider. Stillingsinstruksene er overlappende, men på grunn av ansvarsområdets store
omfang har det ikke vært mulig å etablere full redundans. Fagansvarlig IKT har hovedansvar
for tjeneste og applikasjon, og IT medarbeider har hovedansvar for nettverk og
kommunikasjon. Ansvaret for support og opplæring deles i dag mellom stillingene. Det har
over tid vært høy belastning på IKT, og det oppleves at behovet for support og opplæring av
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ansatte går på bekostning av de mer langsiktige oppgavene. Dette til tross for at det
oppleves behov for mer support og mer opplæring.
Det er flere elementer som er medvirkende til at IKT-avdelingen bør utvides med en stilling:
 Det er økende press på bedrifter med hensyn på virusangrep, hvorav ikke minst
kryptovirus er en alltid tilstedeværende reell trussel. Dette medfører behov for økt
fokus på sikkerhet i form av robuste systemer, herunder oppdaterte brannmurer,
gode back-up løsninger, og ikke minst kontinuerlig kursing og opplæring av ansatte.
 Det er behov for å frigjøre tid til videre utvikling av eksisterende datasystemer. Blant
annet har innføring av Office 365 medført økt behov for kompetanse på dette for å
sikre hensiktsmessig utnyttelse og opplæring og oppfølging av ansatte.
 Utvikling av anleggene og tjenestene til FREVAR forutsetter en digitalisering-strategi
som gir rom for effektive og lønnsomme prosesser. Dette har det ikke vært rom for å
prioritere i særlig grad.
 Det er ønske om en større involvering av IKT i prosjekter, da IT-infrastruktur,
software og grensesnitt mot prosess-automasjonssystemer er en stadig viktigere
brikke.
 Det er behov for å utvikle mer redundans, i hovedsak internt mhp ansvarsområder
og oppgaver, men evt. også mot eksterne på noen områder.
Økonomiske konsekvenser
Stilling finansieres over driftsbudsjett for teknisk avdeling.
Ansattes medbestemmelse
Opprettelse av en ny stilling vil redusere belastning på eksisterende stillinger, og gi rom for
mer planmessighet i arbeidet. Ny stilling drøftes med tillitsvalgte før utlysning.
Vurdering
Stillingsutlysning så snart stilling frigis, med tiltredelse sommer 2022.
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FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift

MØTEREFERAT DRØFTING OG INFORMASJONSMØTE
Tid og sted: 24.1.22, Teams møte
Deltakere:
Fredrik Hellström
Direktør
Veslemøy Hasselgård HR- og
informasjonssjef
Cristell Solber driftssjef vann
og avløp

x

Tillitsvalgte
Torbjørn Henriksen Nito x

x

Andrè Kazinci - DNMF

x

x

Hans Petter Bråthen –
EL & IT forbundet

x

Vara

Sakene som var ønsket drøftet og informert om:
•
•

Svein Johansen har sagt opp sin stilling og vi ønsker å drøfte rekruttering etter denne.
Ny IKT-medarbeider, styrke IKT avdelingen.

Vi ønsker å rekruttere til stillingen etter Svein, samtidig ønsker vi å ansette en ny IKT-medarbeider og
bemanne opp IKT avdelingen.
Det er viktig at vi får dekket inn alle områdene totalt sett på IT.
Det er flere elementer som er medvirkende til at IKT-avdelingen bør utvides med en stilling:
• Det er økende press på bedrifter mhp virusangrep, hvorav ikke minst kryptovirus er en alltid
tilstedeværende reell trussel. Dette medfører behov for økt fokus på sikkerhet i form av
robuste systemer, herunder oppdaterte brannmurer, gode back-up løsninger, og ikke minst
kontinuerlig kursing og opplæring av ansatte.
• Det er behov for å frigjøre tid til videre utvikling av eksisterende datasystemer. Blant annet har
innføring av Office 365 medført økt behov for kompetanse på dette for å sikre hensiktsmessig
utnyttelse og opplæring og oppfølging av ansatte.
• Utvikling av anleggene og tjenestene til FREVAR forutsetter en digitalisering-strategi som gir
rom for effektive og lønnsomme prosesser. Dette har det ikke vært rom for å prioritere i særlig
grad.
• Det er ønske om en større involvering av IKT i prosjekter, da IT-infrastruktur, software og
grensesnitt mot prosess-automasjonssystemer er en stadig viktigere brikke.
Det er behov for å utvikle mer redundans, i hovedsak internt mhp ansvarsområder og oppgaver, men
evt. også mot eksterne på noen områder

Nito: Tenker at Christian bør få mulighet til å bli vurdert for stillingen om han ønsker. Og det er viktig
som driftssjef beskriver at det er viktig at alle områdene er dekket på IT.
Når vi lyser ut stillingen bør den være generell, slik at Christian har anledning til å søke og ikke blir
ekskludert. Begge stillingene støttes.
El &IT: Er det tenkt at det skal komme en «ny Christian»? Støtter begge stillingene.
DNMF: Kan det være at Christian kan kle stillingen til Svein? Synes det er viktig at han får mulighet til
et opprykk hvis han ønsker det selv. Støtter begge stillingene.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2020/3292

Dokumentnr.:
Løpenr.:

3
19600/2022

Klassering:
M14
Saksbehandler: Cristell Solberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

01.02.2022

3/22

Rehabilitering av høydebasseng syd
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for rehabilitering av høydebasseng.
Det bes om å disponere inntil kr. 11 MNOK fra investeringsmidler avsatt til utbedring av
høydebasseng syd (5 MNOK i 2022 og 6 MNOK i 2023) i HP 2021-2024.
Fredrikstad, 21.01.2022

Sammendrag
Det er ved årlig inspeksjon detektert noe innlekking av fremmedvann i høydebasseng syd.
Det er foreløpig ikke av et slikt omfang at det gir seg utslag i kvalitetsreduksjon, men et
planlagt vedlikehold er påkrevd for å forhindre ytterligere forringelse og akutte problemer ved
senere anledning. Prosjektet gjennomføres for å sikre kvaliteten på drikkevannet i
høydebassenget
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Ved rutinekontroll av basseng syd er det observert enkelte lekkasjer ved nedbør. Kontrollen
er gjort fra båt for å inspisere veggen over normal vannstand. Lekkasjene som ble observert
er hovedsakelig gjennom fjellveggen, og i skjøt mellom fjell og vegg. Da det ble lagt tak på
basseng syd ble det ikke sprengt terskel i fjellet som for basseng nord. Det ble lagt
dreneringer og membranen ble ført skrått utover tilbakefylt terreng. Dette reduserer risiko for
at vannet blir stående å trykke mot ringmuren i basseng syd. Det observeres allikevel noe
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turbiditetsøkning ved kraftig nedbør, og det er behov for å gjennomføre en grundigere
tilstandskontroll. På bakgrunn av det som avdekkes vil det gjøres tiltak, som typisk vil være å
tette sprekker ved injeksjon av tetningsmasse og betong, samt opprette dreneringsløsninger
slik at vannet ledes bort fremfor å danne ansamlinger som presser mot bassenget. Med en
utvikling mot mer ekstremvær er det ekstra viktig med gode robuste løsninger som vil sikre
drikkevannskvaliteten ikke bare i dag, men også i fremtiden.
Rehabilitering av høydebasseng nord ble avsluttet i 2021 med godt resultat. Prosjektet
basseng nord ble initiert av større innlekking som påvirket drikkevannskvaliteten negativt i
slik grad at høydebasseng nord måtte tas ut av drift en periode. Noe som mer enn halverte
beredskapsvolumet for Fredrikstad kommune. Rehabilitering av høydebasseng syd
gjennomføres derfor proaktivt for å unngå å komme i samme situasjon. FREVARs vannverk
deltar i reservevannssamarbeid med nabokommuner i vår region, og både
samarbeidskommuner og myndigheter forventer at det jobbes proaktivt for å sikre
drikkevannsforsyning og kvalitet til enhver tid.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet bes finansiert med midler vedtatt i HP 2021-2024 hvor det er avsatt 11 MNOK fra
investeringsmidler VA til utbedring av høydebasseng syd.
Ansattes medbestemmelse
Arbeidene gjennomføres av ekstern entreprenør og vil i liten grad påvirke de ansattes
arbeidshverdag.
Vurdering
Ferdigstillelse av prosjekt innen høst 2023. Prosjektet vil være en viktig brikke i å sikre
kvaliteten på drikkevannet.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2022/1971

Dokumentnr.:
Løpenr.:

1
18245/2022

Klassering:
440
Saksbehandler: Veslemøy Hasselgård

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

01.02.2022

4/22

HR-område
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 20.01.2022

Sammendrag
Innenfor HR område belyses følgende sak:
Status om nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Medarbeiderundersøkelse ved FREVAR
Det ble fattet vedtak i AMU møte i 2020 om at FREVAR ønsket å innføre
medarbeiderundersøkelse. AMU inviterte deretter Fredrikstad kommune og Kronos Titan til
å presentere sine modeller for medarbeiderundersøkelser. Basert på presentasjonene,
vedtok AMU den 18.11.20 og gå for systemet som Kronos Titan brukte, med innføring på
FREVAR i 2021. Valget falt på leverandør Zondera, som har levert systemet (innkjøp under
terskelverdi).
FREVAR har for første gang gjennomført medarbeiderundersøkelse, og tidsfrister er holdt i
prosjektplanen mot svarfristen som var 22.10.21.
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Deretter utførte HR forberedende arbeid som gjennomgang av alle spørsmål før
undersøkelsen og endring på noen. Oppsett på deltakerliste og informasjonsarbeid blant
annet.
Formålet med undersøkelsen er å måle ansattes engasjement, trivsel og oppfatning av ulike
problemstillinger for å utvikle FREVAR til en enda bedre arbeidsplass.
FREVAR hadde hele 92 % svarprosent på undersøkelsen og er meget fornøyd med
oppslutningen. At så mange ansatte har svart på undersøkelsen er viktig for å danne seg et
så bredt, og riktig bilde som mulig.
Undersøkelsen bestod av 65 spørsmål, hvor ansatte svarte på en skala fra 1-5.
Gjennomføringen foregikk i perioden 5.10.21 med siste svarfrist 22.10.21 Beregnet svartid
på undersøkelsen var ca.10-15 minutter. Hver og en ansatt fikk i perioden personlige mailer
om at svaret deres var savnet hvis de ikke hadde svart.
Første grunnlag for å jobbe videre er nå lagt, og resultatene er presentert for lederteamet og
avdelingsresultater er presentert til hver leder.
Ledere som har færre enn 5 ansatte i sin avdeling får ikke individuelle resultater, dette for å
kunne ivareta anonymitetskrav. Det overordnede resultatet for FREVAR er presentert i
allmøte for alle ansatte den 29.11.21.
Basert på svarene, skal det videre jobbes på avdelingsnivå. Her skal avdelingsresultatet
presenteres, og det skal prioriteres hvilke områder det skal jobbes med. Dette resulterer i
handlingsplaner hvor de utvalgte områdene blir til aktiviteter. Oppfølging på arbeidet
fortsetter våren 22.
Siden dette er en ny aktivitet er det besluttet at det er fornuftig å ha en ny undersøkelse
høsten 22. På denne måten kan vi måle tettere opp mot første runde og arbeidet med
handlingsplaner i avdelingene. For øvrig har FREVAR har besluttet å gjennomføre
medarbeiderundersøkelse annen hvert år, som er samme intervall som blant annet Kronos
Titan kjører.
Da dette er en ny aktivitet er det lærling i å tolke resultatene, se på spørsmålsstillinger og
planlegge for videre arbeid og ny undersøkelse. Det er først når foretaket har flere
undersøkelser som sammenligningsgrunnlag, at vi kan se resultater på forbedringsarbeidet.
Noen funn fra undersøkelsen
Totalpresentasjonen og de ulike avdelingens sine resultater varier noe. I resultatrapporten
vises FREVAR sine resultater i sammenligning med eksterne. Av overordnede resultater ser
vi blant annet:











De fleste ansatte er fornøyde med sin nærmeste leder.
De som har vært ansatt 2 år eller mindre gir et mer positivt svar enn de som har vært
ansatt lenger. Dette var delt inn i grupper på mindre enn 2 år, 2-5 år, 6-9 år,10-15
år,16 og lenger. Gruppen 10-15 år har den laveste score.
FREVAR sine verdier bør tydeliggjøres i større grad
FREVAR sin ledelse scorer lavt på tillit
De fleste ansatte er motiverte, 57 %
De fleste oppfatter at arbeidet deres er meningsfullt
Ansatte svarer at de føler de får bruk for sine kunnskaper og ferdigheter
Ansatte svarer at de føler de blir behandlet med respekt av andre kollegaer og sin
nærmeste leder
Ansatte svarer at de har god balanse mellom arbeid og fritid
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Ansatte svarer at samarbeidet fungerer godt ved deres avdeling/ skift
De fleste ansatte svarer at de har tilgang til informasjon, rutiner og instrukser som de
trenger for sitt arbeid
Ansatte svarer at de opplever sin nærmeste leder som en til å stole på, at leder er
ærlig og åpen i sin kommunikasjon. At nærmeste leder er tilgjengelig, gjør de ansatte
delaktig, ser de ansatte og har en oppførsel som samsvarer med FREVAR sine
verdier.

FREVAR sitt unike DNA
I totalresultatet listes det opp spørsmål som har stor påvirkning på total index, presentert
som FREVAR sitt unike DNA. Der finner vi følgende resultat:











Jeg har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne jobbe i samsvar med våre rutiner
Jeg opplever at arbeidet mitt er meningsfullt
Jeg har tydelige mål å jobbe mot innen mitt arbeidsområde
Jeg opplever at jeg har gode muligheter til å utvikle meg i mitt arbeid
Jeg har tilgang til den informasjonen jeg trenger for å kunne utføre mitt arbeid
Jeg har tilgang til de instruksene og/eller rutinene jeg trenger i mitt arbeid
Jeg forstår hvordan jeg bidrar til FREVAR`s overordnede mål
Samarbeidet fungerer godt mellom avdelingene/skift
Arbeidet er organisert på en effektiv måte, slik at jeg vet hvem som gjør hva
Våre overordnede oppmuntrer til kompetanseutvikling

Gode områder og områder å observere
I totalresultatet forteller rapporten om hvilke områder som er gode i dag og hvilke områder
FREVAR kan observere, funn herfra:
Gode områder:
 Arbeidets organisering- effektive arbeidsrutiner og kunnskap
 Samarbeid – mellom og innad på avdelinger/skift
 Lederskapet hos nærmeste ledere
 Balanse mellom arbeid og fritid
 Motivasjonen hos nyansatte
 Svarfrekvensen på undersøkelsen
Områder å observere:
 Tydelige mål for arbeidsområde, bidra til overordnede mål
 Meningsfullhet i arbeidet
 Utviklingsmuligheter i arbeidet og oppmuntring til kompetanseutvikling
 Tilgang til nødvendig informasjon
 Kreativt klima, oppmuntring og håndtering av forslag
 Gap mellom ledelsen og medarbeidere
 Gruppene med lavere resultat
Økonomiske konsekvenser
Ingen direkte utover innkjøp av programmet.
Ansattes medbestemmelse
Ansattes medbestemmelse er ivaretatt med vedtak på AMU møte og informasjon om status i
AMU møter gjennom 2021. Saken er i tillegg informert om til de tillitsvalgte i SMAT møter.
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Vurdering
Det vurderes at planleggingen og gjennomføringen av undersøkelsen har vært god og nyttig.
Svarprosenten på hele 92 % gav et godt grunnlag FREVAR. Det gjennomføres ny
medarbeiderundersøkelse høsten 22, deretter hvert 2. år. Arbeidet etter undersøkelsen er
den viktigste jobben for forbedringsarbeid, både i avdelingene og for FREVAR som helhet.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2012/888

Dokumentnr.:
Løpenr.:

23
19154/2022

Klassering:
M64
Saksbehandler: Fredrik Hellström

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

01.02.2022

5/22

Driftsforutsetninger energigjenvinningsanlegget
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Det opprettes en ny 100 % stilling som avdelingsingeniør på forbrenningsanlegget.
Fredrikstad, 21.01.2022

Sammendrag
FREVARs forbrenningsanlegg utgjør en viktig del av energiforsyningen til Øra industrien og
som back up anlegg til fjernvarmenettet i Fredrikstad. Anlegget har ingen ingeniørsressurs
knyttet direkte til driften. Det er helt nødvendig tiltak for å gå fra reaktivitet til proaktivitet. Den
nye stillingen plasseres organisatorisk under ledelse av driftssjef avfall og energi.
Rotårsaksanalyser på avvik, planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter samt
ikke minst fokus på forbedringsarbeid er eksempler på fokusområder for den nye stillingen.
Forbrenningsanlegget har per januar 2022 fortsatt klimakvoteplikt. Det er aktiv
kommunikasjon med miljødirektoratet og nå nylig klima- og miljødepartementet samt
finansdepartementet. Prosessen går imidlertid sent og det er tilkommet en forbrenningsskatt
som ytterligere utfordrer anleggets mulighet å ha en bærekraftig økonomi.
Vedlegg
1
Møtedokumentasjon drøfting og informasjonsmøte 17.1.22
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
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Saksopplysninger
FREVAR KF er et kommunalt foretak som driver sin virksomhet innenfor både innenfor
selvkostområdet, samt næringsdrift der FREVAR konkurrerer på det åpne markedet med
andre aktører.
FREVARs energigjenvinningsanlegg har sin drift både i selvkostområdet med avfall fra
Fredrikstad kommune, samt resterende kapasitet på næringsområdet for å utnytte anleggets
kapasitet maksimalt.
Energigjenvinningsanlegget ble bygget 1984 og satt i drift 1985. Anlegget har klart seg godt
gjennom både endrede miljøkrav og andre myndighetskrav gjennom snart 37 år. Fornyelser
og forbedringer av anlegget er gjennom vedlikehold og investeringer løpende gjennomført.
Noen av de større er:
-

Bygging av våtscrubber.
Kapasitetsutvidelse.
Installasjon av posefilter (1.e gang).
Renseanlegg for NOx (nitrøse gasser).
Installasjon av posefilter (2.e gang), ny energigjenvinning samt avvikling av
scrubbersystem.
Installasjon av nye avfallssjakter.

Anlegget vedlikeholdes, fornyes og forbedres planlagt i forbindelse med de årlige stoppene
for vedlikehold. Her er det fokus på mange områder, ikke minst kjelerevisjon med murverk,
damprørsinspeksjon og skifte av rør. En rekke viktige systemer må holdes vedlike og de
siste årene har fokus dreid seg mer mot anleggets miljøprestasjoner.
Siden 2008 er anlegget definert som et samforbrenningsanlegg og dette utløser
klimakvoteplikt. Det betyr at forbrenningsanlegget må betale en avgift for de fossile
utslippene som anlegget har.
Dette har ført til at anleggets utgifter har økt, og økt dramatisk de siste årene.

Utvikling, pris klimakvoter 2008-2022.
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Dette uten at det har vært mulig å kompensere på inntektssiden på priser for mottak av
avfall. Ved reforhandlingen av energiavtalene med industrien 2018 ble det avtalefestet at
kundene må ta klimakvotekostnaden eksklusive en grunnandel som FREVAR betaler. Men
det er ikke ønskelig, bærekraftig med denne løsningen over tid og når klimakvotene i 2021
er på >80 EUR/kvote følger det uønskede ekstrakostnader for våre kunder. Kjøpet av
klimakvoter burde gjøre at FREVARs røkgass er å betrakte som klimanøytral.
Salg av dampenergi og fjernvarme er et viktig fokusområde og inntektsområde. Anlegget
inngår i energisystemet på Øra sammen med Kvitebjørn energi sitt anlegg.
Kvitebjørnanlegget leverer grunnlast til fjernvarmenettet, FREVAR leverer høytrykksdamp til
industrien, og er back up anlegg for Kvitebjørn anlegget til fjernvarmen. Videre selger
FREVAR en del energi som fjernvarme de deler av året som Kvitebjørnanlegget ikke klarer å
levere nok energi til fjernvarmenettet.
Det er fremforhandlet avtaler for salg av energi til industrien og fjernvarme som løper til
31/12-2023. Det forventes å være mulig å fornye disse avtalene, men det forutsetter
antagelig at klimakvoteplikten fjernes, eller evt. at alle energigjenvinningsanlegget i Norge
blir behandlet likt med tanke på avgiftsbelastning.
Det nye posefiltret som ble installert 2019 har hatt en utfordrende oppstart. Etter flere
juridiske avklaringer med den tyske leverandøren Enviroterm, utløste FREVAR den
bankgarantien som lå i leveringsavtalen. Det nye posefiltret krever forbedringer, og styret
har i egen sak bevilget midler som blant annet brukes til å fornedre posefiltrets prestasjoner.
Siden anlegget hadde en ekstraordinær stopp for installasjon av nytt posefilter i 2019, har vi
ikke klart å komme tilbake til opprinnelig tonnasje gjennom anlegget. I tillegg til problemer
med det nye posefiltret, har koronasituasjonen siden 2020 gjort at gjennomføringen av
vedlikehold i 2020 og 2021 vært krevende. De har vært mer kostbare, og vi har i tillegg
manglet en del spisskompetanse grunnet utfordringer og forbud for å reise i tiden med
pandemi.
FREVAR må bli bedre på å planlegge samt gjennomføre vedlikehold systematisk. Vi må
også forbedre oss når det gjelder avviksbehandling, og her ikke minst årsaksanalyser. Det
er et ressursspørsmål som dagens organisasjon ikke klarer å gjennomføre med godt nok
resultat. Direktør vurderer det derfor som nødvendig å øke forbrenningsanleggets
bemanning med en ingeniørressurs. Det tilsvarer de ingeniørressurser som våre øvrige
prosessanlegg har på både avløpsrenseanlegget og vannverket.
Miljøkrav og oppfølging fra myndigheter på oppfyllelse og dokumentasjon på prosesser
rundt dette er tydelig skjerpet. Videre kreves det for å opprettholde konkurransedyktighet en
større fokus på forbedringsarbeid. Pågående prosesser som økt avfallsmengde gjennom
anlegget, drift og optimalisering av nytt posefilter samt ikke minst valg og installasjon av ny
forbrenningskontroll er viktige oppgaver som krever ressurser.
Energigjenvinningsanlegget for avfall trenger ingeniør til prosesstøtte på lik linje med både
renseanlegget og vannverket. Stillingen som avdelingsingeniør på anlegget kan derfor
sammenlignes med de andre ingeniørstillingene som de andre driftsavdelingene har.
Det er store utfordringer med uplanlagte stopp på forbrenningsanlegget, i tillegg har vi feil
utvikling i statistikk på frekvens og håndtering av «CO avvik» som må brytes. Styret har fra
før bevilget midler som benyttes til å blant annet øke anleggets konkurransedyktighet, men
det kreves også ressurser i form av en ny stilling.
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*

*Prognose for 2021 på ca 7400 timer.

Tabell. Nøkkeltall for forbrenningsanlegget de tre siste årene.
Det er nå for stor belastning på driftsledelsen med tekniske problemstillinger og drift
utfordringer som gjør at ledelsesfunksjonen ikke kan prioriteres i stor nok grad. Andre
moment som beredskap og internkontroll vil med ny ingeniørstilling gis nødvendig tid.
I dag leier FREVAR inn konsulenter for å løse deler av det behov for ingeniør ressurser som
anlegget har. Det vil det i fremtiden også være behov for, men den egne ingeniørressursen
forventes å vesentlig kunne redusere bruken av konsulenter.
Det er behov for at FREVAR satser på bedre driftsregularitet og økte miljøprestasjoner, slik
at vi kan være en stabil og viktig leverandør av energi til våre industrikunder og
fjernvarmesystemet i Fredrikstad, også i framtiden. Det er også uttalt og forventes av våre
energikunder. Slik sett er styrkingen av driftsorganisasjonen på anlegget en posisjonering for
kommende energiforhandlinger med industrien.
I årene som kommer vil fjernvarmenettet bygges ut. Det får som konsekvens at en mindre
andel av FREVARs produserte energi blir tilgjengelig for industrikundene. Eierskapet i FFAS
og rollen som operatør for de viktige energikildene gjør at FREVAR må vurdere hvor vi skal
levere energien i framtiden. Direktør ser det som naturlig at dette moment diskuteres
inngående i kommende strategiprosess. Disposisjon for gjennomføring av strategiprosessen
kommer som egen sak på nyåret.
FREVAR har dyktige ansatte, men savner ressurser som gir mer robusthet i vår drift. Det er
behov for å følge opp, og dokumentere forbedringsarbeid både innenfor drift og miljø. Vi har
også behov for å styrke vårt fokus på avviksbehandling på anlegget. I dagens organisasjon
er det ikke tilstrekkelig med ressurser til å prioritere dette nok.
Anleggets alder og beskaffenhet tatt i betraktning, er det behov for å tilføre mer
ingeniørkompetanse for å drifte anlegget godt nok med hensyn til både miljø- og
økonomiprestasjoner.
Den nye ingeniørstillingen plasseres under ledelse av driftssjef avfall og energi.
Vi skal på ny rekruttere teknisk sjef. Det vil sammen med vedlikeholdsplanlegger tilføre
FREVAR viktige ressurser for mer og bedre vedlikehold. Men teknisk sjef og teknisk
avdeling har hele FREVAR som arbeidsområde, og det er viktig at forbrenningsanlegget får
tilført egne ingeniørressurser.

Økonomiske konsekvenser
FREVAR budsjetterer i handlingsplan 2022-2026 med overskudd på forbrenningsanlegget.
De forutsetninger som ligger til grunn er i størrelsesorden realistiske driftstimer og gradvis
økt brent tonnasje avfall gjennom anlegget. Det ses på som realistisk å nå disse prognoser
gitt at anstrengelser og midler som brukes for å blant annet forbedre nytt posefilters funksjon
har målrettet effekt.
Gitt at forslag til budsjett 2022 vedtas, så ligger en ingeniørstilling innarbeidet. Slik sett er
organisasjonsendringen økonomisk hensyntatt.
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Ansattes medbestemmelse
Saken er drøftet med de tillitsvalgte. Referat er vedlagt saken.

Vurdering
FREVARs energigjenvinningsanlegg trenger å få tilført ingeniørressurser for å støtte arbeid
med blant annet bedre struktur og oppfølging, prosjektarbeid, rotårsaksanalyser i
avviksbehandling og forbedringsarbeid generelt. Målsetningen er at stillingen skal bidra til
økt driftstilgjengelighet, bedre miljøprestasjoner og dermed bli mer konkurransedyktig.
Driftsavdelingene vann og avløp har egne ingeniørressurser som støtter driftssjef vann og
avløp. Tilsvarende støtte vurderes som helt nødvendig for driftssjef avfall og energi.
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MØTEREFERAT DRØFTING OG INFORMASJONSMØTE
Tid og sted: 17.1.22, møterom klasserommet
Deltakere:
Fredrik Hellström
Direktør
Veslemøy Hasselgård HR- og
informasjonssjef

x

Tillitsvalgte
Torbjørn Henriksen Nito x

x

Andrè Kazinci - DNMF

x

Hans Petter Bråthen –
EL & IT forbundet

x

Vara

Sakene som var ønsket drøftet og informert om:
•
•
•

Driftsforutsetninger energigjenvinningsanlegget.
Drøftinger stilling vektoperatør-kundeveileder
Informasjon om strategisak til styremøte 1.2.22. Det er ønskelig med deltakelse fra 1 tillitsvalgt
i strategi prosess som skal opp i styret.

Driftsforutsetninger energigjenvinningsanlegget.
FREVAR sitt energigjenvinningsanlegg trenger å få tilført ingeniørressurser for å støtte arbeid med
blant annet bedre struktur og oppfølging, prosjektarbeid, rot årsaksanalyser i avviksbehandling og
forbedringsarbeid generelt. Målsetningen er at stillingen skal bidra til økt driftstilgjengelighet, bedre
miljøprestasjoner og dermed bli mer konkurransedyktig.
Driftsavdelingene vann og avløp har egne ingeniørs ressurser som støtter driftssjef vann og avløp.
Tilsvarende støtte vurderes som helt nødvendig for driftssjef avfall og energi.
Nito: Støtter opprettelse av ny stilling i saken. Synes det er rart at det ikke er en ingeniør ressurs der i
dag. Det er viktig å få inn en den spisskompetansen som en driftsingeniør kan tilføre.
DNMF: Ikke noe mer å tilføye i saken som gjelder driftsforutsetningene. Støtter ikke selve opprettelse
av ny stilling i saken. Vi har flere eksisterende personell som kan dekke behovet, blant annet ass.
driftssjef energi. Dette sett opp mot dårlig inntjening på FA for tiden. Vi skal også leie inn en kranfører
fra Addeco som igjen frigjør tid for skiftpersonell til driftsoptimalisering.
El og It: Ikke noe mer å tilføye i saken.
Stilling vektoperatør-kundeveileder
Vektoperatør har varslet store helseproblemer, og at han vil gå av med pensjon, slik at han antagelig
arbeider her ut april. Han har 50% stilling i vekta
Vi har fylt opp til 100% samlet stilling med å legge inn ledig ressurs fra kundeveilederstillingen som
ble opprettet for noen år siden. Dette vil erstatte innleie på GVS.
Vi kan ikke fylle opp vedkommende sin stilling med å utøke % til de som allerede arbeider i vekta – da
vi trenger å ha 4 stk. for å sikre ferieavvikling etc.
Kundeveilederstillingen deles da mellom 3 personer, inkludert den nye stillingen.
Ansatt har alle år blitt forespurt om han har ønsket å utøke sin stillings%, men det har han ikke
ønsket.
Saken er diskutert, og Tove og Sjur er enige i at det er gunstig å løse dette på denne måten.
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Nito: Høres fornuftig ut. I stillingsannonsen står det først 100 % ledig stilling som vektoperatør og
kundeveileder. Under står det at vektoperatørdelen vil først være et vikariat, med stor sannsynlighet
for fast ansettelse. Det blir feil å utlyse 100 % ledig stilling, når halve stillingen først er et vikariat, det
er mer riktig at det er 50% ledig med stor mulighet for en 100% stilling.
El &IT: Enig med det som er sagt av Nito.
DNMF: Ikke mer å tilføye i saken.
Styret har bedt om en strategiprosess
Saken skal opp på styremøte 1.2.22. Direktør informerte i møte om saken så langt og det er ønskelig
at en tillitsvalgte er med å representere i denne prosessen.
DNMF: Med tanke på at DNMF nå er den største foreningen pr. nå, så føler jeg et ansvar for å bidra i
denne saken.
Nito: Synes det er fint at vi blir inviterte i prosessen.
El&It: Det er nytt for meg, så tar en prat med de andre foreningene.
De tillitsvalgte tar en prat om hvem som skal være med å representere i strategi prosessen.
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AH Innkjøp av ny hjullaster
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Direktøren gis fullmakt til å investere inntil 3.000.000 NOK til en ny hjullaster til bruk for
massehåndtering på de forskjellige prosessområdene på deponiet. Finansieres innenfor
vedtatt investeringsbudsjett for 2021.
Fredrikstad, 21.01.2022

Sammendrag
Hjullasteren vi bruker i dag har snart gått 10400 timer og er i det 8’ende driftsåret (2014modell). Maskiner som har gått så lenge begynner å nærme seg økt vedlikehold og
omfattende reparasjoner kan forekomme. Maskinen blir vurdert til at det fortsatt er mulig å få
levert den i innbytte når ny maskin anskaffes. Anleggsmaskiner og tilgjengeligheten på disse
er viktige for inntjening ved driften av deponiområdet.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Maskinen har vært i daglig drift hos FREVAR siden 2014 og det er på tide å erstatte den
med en ny. Hovedårsaken til den vurderingen er at maskiner som belastes hardt og lenge
blir slitt og reparasjoner kommer som et resultat av det. Med en alder på 7 år og nesten
9500 timer har den nådd en tilstand som gjør at den må byttes ut. Maskinen har hele
perioden vi har hatt den utført arbeidet godt og den har vært godt fulgt opp av FREVAR og
leverandør.
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Maskinen brukes til forskjellige oppgaver på deponi som kjøring av slagg, ranking av slam,
pakking av plast, tømming og kjøring av bunnaske, kjøre flis, rydde i og ved barkseng og
holde i orden tippen for sten og rene masser. I tillegg brukes den i forbindelse med
vaktavtalen for Deponi, Forbrenningsanlegget, Renseanlegget og Biogassanlegget hvor det
er viktig at maskinen virker når det er behov for den. Oppsummert er hjullasteren en av våre
viktigste anleggsmaskiner.
Maskinen bemannes av 4 faste og noe innleid arbeidskraft.
Elektrisk alternativ
Det er vurdert muligheter for å kjøpe inn en anleggsmaskin som går på strøm. Det er
imidlertid ikke mulig å få en slik løsning uten at det blir en del dyrere.
For en elektrisk maskin er kostnaden omtrent 50% dyrere enn en vanlig maskin. En ny
maskin antas å koste 3.000.000 og en elektrisk vil med dette koste 4.500.000.
Elektriske maskiner i denne størrelsen har, ved tung bruk, en driftstid på omtrent 2,5 – 4
timer og ved middels bruk kan den brukes opp til 7-8 timer. Vi har arbeidsdager opp til 12
timer og i enkelte tilfeller mer så det betyr at en maskin med ett batteri ikke er nok. Det
foreligger ikke informasjon om løsninger hvor en maskin kan bytte batteri i en batteribank
som inneholder flere batterier. Det er også et moment at maskinen/batteriet som lades må
kunne lades opp på kortere tid enn det tar å kjøre den andre maskinen/batteriet tom for
strøm.
Kostnad ved å etablere strøm til å lade så store batterier på relativt kort tid er ikke vurdert så
langt og kan bli en vesentlig utgiftspost hvis kabelstrekk og/eller elektriske tavler må
oppdateres.
En løsning for FREVAR kan være å kjøpe to maskiner på 9 MNOK.
Følgende må tilleggsutredes hvis denne løsning ønskes undersøkt videre.
•
Ladetid målt opp mot brukstid på de maskinene som lades og brukes.
•
Er det tilgang på nok effekt til å lade en maskin/batteri på ønsket tid.
Andre alternativer
Utviklingen går raskt og vi følger med på om strøm eller biogass kan være en løsning for vår
fremtidige maskinpark.
FREVAR skal ansette en klimaingeniør og vi ser for oss at en av oppgavene som skal
vurderes er å flytte maskinparken over på biodiesel. Det vil være en god miljøgevinst hvis vi
kan kjøre maskinene på en ren biodiesel. Biodieselen kommer med flere renheter og du
betaler mer jo renere biodieselen er. Opp til dobbel pris i forhold til fossil diesel for den
reneste biodieselen. Dette vil bli tatt med som et moment i vurderingen.
FREVAR mener derfor at med de store ekstrakostnader elektrisk alternativ har, må vi
akseptere en fossil løsning. I den vurderingen inngår også at vi for vår type drift vil ha behov
for minst to, kanskje tre maskiner/batterier.
Økonomiske konsekvenser
Basert på budsjettpriser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger:
Innkjøp av ny hjullaster:
Tilleggsutstyr:
Totalt:

NOK 2.300.000,NOK 700.000,NOK 3.000.000,-
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Tilleggsutstyr: Veiecelle, planskjær, lyspakker, forsterket universal skuff,
diagonal brøyte plog med avlastning og trinser pga. sikkerhet og arbeids miljø for operatør.
Planerings skuff tilpasset maskinen til vedlikehold av veier og plasser.
Vedlikeholdsavtale
Det vurderes som riktig å sette et budsjett for prosjektet på 3 millioner kroner.
Ved nedetid i forbindelse med service og reparasjoner påløper det kostnader ved innleie av
maskin. Mengden nedetid og innleie øker etter hvert som maskinen blir eldre og nå er et bra
tidspunkt å bytte den inn i en ny.
Ansattes medbestemmelse
De ansattes medbestemmelse vil bli ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt- og driftsmøter
samt generell orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Berørt drifts- og
vedlikeholds personell har bidratt til vurderingen av hjullasteren og står bak anbefalingen om
å skifte den ut. Det er også framlagt en spesifikasjon på maskin og utstyr fra driftspersonell
som blir brukere av hjullasteren.
Vurdering
Maskinen har nådd en alder hvor det er fornuftig å bytte den ut mot en ny maskin. Det er for
å unngå større reparasjoner og i tillegg få en fornuftig sum igjen for den maskinen som
byttes inn. Aktiviteten på anlegget er til tider høy og det er viktig for driften at maskinen er i
bruk hver dag.
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Strategiprosess 2022 FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Strategiprosess som presentert i saken gjennomføres
Fredrikstad, 21.01.2022

Sammendrag
FREVAR har en viktig rolle i den sirkulære økonomien i Fredrikstad kommune. Samtidig er
FREVAR aktiviteter en av de største punktkildene til utslipp av klimagasser. Det vurderes
løpende tiltak for å redusere miljøavtrykket fra virksomhetene. Samtidig er FREVAR i 2022
rigget med en driftsorganisasjon, med få ressurser til forbedringsarbeid og utvikling. For å
lykkes må FREVAR være robust både med anlegg med teknologiske løsninger samt med
ansatte i en robust organisasjonsform.
For å dimensjonere riktig bemanning til de oppgaver som FREVAR skal løse vurderer
direktør at det må gjennomføres en omfattende strategiprosess. Overliggende fokus er
bærekraftighet i alle prestasjoner, og det sees på som naturlig å ta utgangspunkt i FN sine
bærekraftighetsmål.

Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
1. Stortingsmelding 45 om sirkulærøkonomi.

Saksopplysninger
FREVAR KF er et kommunalt foretak som driver sin virksomhet innenfor både
selvkostaktiviteter og næringsaktiviteter. Det er fokus på at leveranser skjer på den tredelte
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bunnlinjen det vil si innenfor områdene miljø, økonomi og samfunn. I FREVARs vedtekter
tydeliggjøres det at miljøaspektet skal vektlegges.
Hele FREVAR har siden 2000 vært miljøsertifisert. Prosessen med å sertifisere foretaket
innenfor miljø har vært et viktig bidrag for den utvikling som foretaket hatt de siste 20 årene.
Foretaket er også sertifisert innenfor kvalitet på driften av vannverket. Det har gjennom
årene kommet flere sertifiseringsordninger og områder som med fordel bør vurderes om de
er hensiktsmessige for å forbedre FREVARs prestasjoner.
FREVAR har over lang tid hatt en viktig rolle i Fredrikstad samfunnet og med regionalisering
og samarbeid samhandling på alle FREVARs aktivitetsområder vurderes det som
hensiktsmessig at det nå gjennomføres en større strategiprosess.
FREVAR har blant annet flere eldre prosessanlegg, med økende behov for både
forebyggende og akutt vedlikehold. Innenfor selvkostområdet, med blant annet rensing av
avløp og produksjon av drikkevann, vil lovgivning sammen med EU krav i seg selv legge
krav til utvikling og bruk av ny teknologi. Når det gjelder FREVARs næringsaktiviteter har de
industrielle prosessene egne krav på drift og utslipp, men det er et valg i hvilket omfang man
skal fortsette med næringsaktiviteter.
Det er stor, og økende fokus på klima og sirkulærøkonomiske prestasjoner. FREVAR får
jevnlig forslag til interessante prosjekter og aktiviteter sammen med andre offentlige
virksomheter (kommuner, akademia og lignende), konsulentselskaper, grundere og private
selskaper. Dagens FREVAR er organisert for å ivareta driften av prosessanleggene. Det å
grundig vurdere mulige forbedringer og konkrete reduksjoner av klimagassutslipp krevere
ressurser. Styret opprettet nylig en
Det er store politiske forventninger, og på noen områder også konkrete myndighetskrav, til
enda bedre miljøprestasjoner av Fredrikstad kommune. Dette gjelder også driften av
FREVARs prosessanlegg. Det er også forventninger om at FREVAR skal videreføre, og øke
sine bidrag, til den sirkulære økonomien på Øra industriområde, og i tillegg delta i
fremtidsrettede forsknings og utviklingsprosjekter. Dette vil kreve ressurser som foretaket
per i dag ikke er i besittelse av, da FREVAR i dag er organisert og bemannet for drift av våre
prosessanlegg.
Prosessen skal gjennomføres med bred inkludering og et tydelig fokus på bærekraft innenfor
alle foretakets aktiviteter.
Videre mener direktør at foretaket må organiseres for å gå fra reaktivitet til proaktivitet.
Myndighetenes krav er minste prestasjonskrav, skal vi drive forbedringsarbeid og være en
del av den sirkulære økonomien må vi i fremtiden levere bedre resultater enn i dag. Da kan
vi også komme i en helt annen posisjon når vi driver arbeid med å påvirke våre
rammebetingelser.
Styret foreslås i denne saken å utforme ny strategi blant annet jobbe med følgende områder
(Listen er ikke utfyllende. Andre områder kan komme til eller falle fra i prosessen):
•
•
•
•
•
•
•
•

FNs bærekraftighetsmål, FREVARs viktige leveranser.
Bærekraft i fokus for alle våre prosessanlegg.
Biogassanlegget
Effektivitet ift bærekraftighetsprestasjoner.
Strategisk kommunikasjon. Synlighet og tilstedeværelse mot utvalgte grupper.
Omdømme - organisasjon – kapasitet.
Organisatorisk robusthet.
ISO sertifisering. Evaluering etter 20 års sertifisering. Omfang, områder, kostnader,
nytte for foretaket. Større omfang på sertifiseringen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalisering.
Risikostyring.
Miljøpolitikk.
Kvalitetspolitikk.
Deponi.
Avløpsrensing.
Produksjon av drikkevann.
Energigjenvinning av avfall.
Biogassproduksjon.
Grensesnitt til Bio El Fredrikstad AS.
Grensesnitt mellom FREVAR og Teknisk Drift. Det er godt samarbeid og
samhandlingsklima mellom FREVAR og Teknisk Drift. Teknisk drift kjøper tjenester
av FREVAR og grensesnittene innen vann, avløp og renovasjon vurderes for best
mulige effektivitet i driften av anlegg og den infrastruktur som hører til anleggene.

Det vurderes som hensiktsmessig at det gjennomføres en prosess med både faglige
befaringer og samlinger med fokus på fagområder og prestasjoner som er spesifikke for
FREVAR KF. Det skal blant annet bygges et nytt renseanlegg og FREVARs leveranser er i
stor fokus med hensyn til FN sine bærekraftighetsmål.
Produktet, strategidokumentet, skal være så bra at det er klart retningsgivende for foretakets
videre utvikling.
Andre forventede resultat av prosessen er:
- Bedre underlag for styring av foretakets fremtid.
- Viktig underlag for forvaltningen av deponiet som begrenset naturalia.
- Omdømme og renommé for å informere samt enda bedre utnytte FREVARs rolle i de
sirkulærøkonomiske aktivitetene som Fredrikstad kommune har på Øra
industriområde.
FREVAR driver Fredrikstad kommunes prosesstekniske anlegg og er teknologidrevet. Det
legges frem egen sak til styret om organisasjonsstruktur på styremøte YY. Men det er
naturlig at organisasjonsstrukturen ved foretaket vurderes på ny opp mot den strategi som
etter hvert vedtas av styret og bystyret etter gjennomført prosess.

Befaringer, studiebesøk, forslag: (Sett opp mot muligheter og begrensninger i pandemien).
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Strategiprosessen foreslås gjennomført med faglig bistand av konsulentfirma EY.

Rasjonale for det er at strategiprosessen bygger videre på en allerede gjennomført
prosess «Bærekraftig drift for fremtiden», og vil derfor være besparende
sammenlignet med å konkurranseutsette innkjøpet. Videre har EY gjort flere andre
utredninger om FREVAR og FREVARs synergier som er nyttige som plattform ved
gjennomføring av strategiprosessen. Det vurderes at det blir mindre kostbart samt et
godt resultat å velge den løsningen.

Økonomiske konsekvenser
FREVAR skal gjennomføre en strategiprosess. Det er innhentet tilbud for bistand i
prosessen og det anslås en total kostnad på ca en million kroner for å gjennomføre
prosessen. Dette inkluderer minst tre eksterne samlinger, som beskrevet i saken.
Kostnaden er ikke tatt høyde for i vedtatt budsjett for 2022, men vil bli fordelt etter ordinære
rutiner på for administrative kostnader.
Alle større tiltak for å oppfylle strategien vil bli behandlet av styret ved FREVAR KF, hvor de
økonomiske konsekvensene nærmere beskrives.
Alternativt må det gjennomføres en konkurranse der det hentes inn tilbud, som vurderes og
deretter velges før prosessen starter opp. Det antas at en slik prosess vil ta minimum tre
måneder, det er svært uheldig med alle de viktige prosesser FREVAR er inne i nå.

Ansattes medbestemmelse
Ansattes medbestemmelse ivaretas av ansattvalgte representanter i styret. I denne saken
foreslås det i tillegg at en representant fra fagforeningene inviteres med på de samlinger
som skal gjennomføres, samt at sak med nytt strategidokument drøftes med de tillitsvalgte
som del av behandlingen. Det er avklart med fagforeningene med FREVAR at de stiller med
en representant dersom saken vedtas.

Vurdering
FREVAR er et kommunalt foretak med behov for forutsigbarhet. Med leveranser på den
tredelte bunnlinjen og stort fokus på samfunn er det viktig at de planlagte aktivitetene
forankres i en strategi.
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Tiltakene som følger for å gjennomføre strategien vil som regel kreve egen behandling av
FREVARs styre. Da er det hensiktsmessig at formannskap og bystyre gir et tydelig mandat
når det gjelder retningen for foretakets framtid.
God ledelse og motiverte medarbeidere er også en forutsetning for å lykkes. Derfor er det
viktig med en tydelig og retningsgivende strategi som er direktørs og ledelsens forutsigbare
handlingsrom når FREVAR utvikles videre.
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HR-området ved FREVAR KF 2021
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 19.01.2022

Sammendrag
Innenfor HR område belyses følgende saker:
 Generelt om HR
 Sykefravær 2021
 Spesielle utfordringer gjennom 2021
 Status om nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse.
 Status og erfaringer om tidsregistreringssystem som ble innført i 2021.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Generelt om HR
HR funksjonen leverer støtte til ledelse og ansatte, strategisk og med et blikk for detaljer i
hverdagen. De vanlige HR oppgaver har blitt ivaretatt innen blant annet oppfølging av
sykefravær, rapportering til myndigheter, oppfølging rutiner, rekruttering m.m.
Ordinære møter som AMU, SMAT (samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen),
drøftingsmøter (i aktuelle styresaker), forhandlinger er gjennomført som planlagt.
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Dette året har FREVAR endelig fått lærling i kjemi-prosess faget, i tillegg til de andre fagene
vi har lærlinger i. Vi er stolte av å være medvirkende til at flere unge tar fagbrev.
Foretaket skal forvalte og legge til rette for utviklingen for de ansatte i organisasjonen. Men
det er sammen vi skaper trivsel, arbeidsglede og dermed også et godt grunnlag for god
lønnsomhet.
Sykefravær 2021
Sykefravær Sykefravær Antall
Antall
Antall
21
%
egenmeldte legemeldte egenmld

Januar
Februar
Mars
Totalt Q 1
April
Mai
Juni
Totalt Q 2
Juli
August
September
Totalt Q 3
Oktober
November
Desember
Totalt Q 4
Totalt
sykefravær

fraværs

fraværs

dager 1-3
dager

dager 1-3
dager

fraværs
dager 416 dager

Antall
legemeldte
fraværs
dager 4-16
dager

Antall
fraværs
dager 16
dager
eller mer

Korttids
fravær inntil
16 dager
totalt, både
egenmeldt
og
sykemeldt

5,90 %

4

0

11

4

83

19

5,22 %

5

0

10

25

48,1

40

5,46 %

12

0

11

15

65

38

5,52 %

21

0

32

44

196,1

82

4,79 %

7

0

4

13

50

24

5,62 %

4

1

7

8

63,5

20

7,22 %

14

0

5

20

85

39

5,87 %

23

1

16

41

216,5

81

6,34 %

8

0

2

10

66

20

5,32 %

25

0

3

7

50,4

35

6,65 %

20

3

4

16

83,6

43

6,10 %

53

3

9

33

200

98

9,00 %

14

0

14

40

95,6

68

5,84 %

35

0

9

15

50

59

5,77 %

31

0

17

4

52

52

6,87 %

80

0

40

59

197,6

179

6,09 %

177

4

97

177

810,2

440

0.08
0.06

1.
Kvartal
2.
Kvartal
3.
Kvartal
4.
Kvartal

0.04
0.02
0
1
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Spesielle utfordringer gjennom 2021
2021 har vært et spesielt år innenfor flere områder. Starten av året fortsatte med en rekke
smittevernstiltak grunnet pandemi, som blant annet krevde utstrakt bruk av hjemmekontor.
I april initierte FREVAR for første gang i historien, forhandlinger utover ordinære
forhandlinger. Bakgrunnen var utfordringer med å rekruttere ledere til foretaket, samt å
foreta diverse utjevninger i lønnsstrukturen.
Mot slutten av mai ble det varslet om mulig streik fra 02.06.21, og som ble en realitet med
uttak av streikende fra forening DNMF ved FREVAR, da de er en del av sammenslutningen
Unio.
Oppgaver i forbindelse med konsekvenser av streiken tok mesteparten av tiden og 3
søknader om dispensasjon ble avslått før streiken som kjent ble avsluttet.
Presset fra media, avis oppslag m.m. samt nylig gjennomgått forhandlingsprosess i forkant
av streiken, har tæret hardt på arbeidsmiljøet for alle ansatte.
I etterkant av dette er det startet en prosess med mål å forbedre kommunikasjon mellom
ledelsen og de tillitsvalgte. Denne prosessen oppleves etter to samlinger positiv, og har
begynt å gi et forbedret samarbeidsklima. Vi har i denne prosessen bistand av en konsulent,
og prosessen planlegges å kjøres videre minst første halvår 2022.
2021 har også bydd på utfordringer med å bemanne spesielt skift i perioder. Dette har krevd
sitt av flere av våre tilsatte.
Medarbeiderundersøkelse
FREVAR har for første gang gjennomført medarbeiderundersøkelse, og holdt tidsfrister i
prosjektplanen mot svarfristen som var 22.10.21.
FREVAR hadde hele 92 % svarprosent på undersøkelsen og er meget fornøyd med
oppslutningen. At så mange ansatte har svart på undersøkelsen er viktig for å danne seg et
så bredt, og riktig bilde som mulig, takk til alle ansatte som har svart.
Det kommer en egen orienteringssak til styret om denne medarbeiderundersøkelsen.
Tidsregistrering
Tidsregistreringssystem ble innført januar 2021, med en testperiode frem til 01.06.21 før
endelig implementering juni 2021. Stort sett alle ansatte var med fra starten og var flinke til å
registrere. Vi ser at en lengre testperiode var svært nyttig og nettopp på grunn av dette fikk
vi luket ut flere «barnesykdommer» før full implementering.
Prosjektet startet med en gruppe representanter fra hver avdeling og etter innføring av
systemet har primært valgte interne ambassadører jobbet kontinuerlig med forbedringer i
systemet.
Ansatte har vært flinke til å melde ifra om ønsker og forbedringer, og det har vært
avgjørende for utviklingen av systemet.
Det er utarbeidet brukermanualer for de ansatte som skal hjelpe til korrekt registrering i
Tempus. Disse ligger tilgjengelig på FREVAR sitt intranett side.
I dag brukes systemet av alle på daglig basis og fungerer etter intensjonen. Utvikling og
forbedringer vil jobbes videre med inn i 2022.
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Året 2021 har gitt oss store utfordringer på mange plan. Dette har gitt store utfordringer
innenfor HR-området, men har også vist at våre ansatte har stor innsatsvilje, det er noe å
være stolt av!
Økonomiske konsekvenser
Ingen direkte.
Ansattes medbestemmelse
Ansattes medbestemmelse er gjennom året ivaretatt ved drøftinger, SMAT, AMU møter og
deltakelse i lønnssammenligning.
Vurdering
Orienteringer innenfor HR område.
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Rapportering prosjekt nytt avløpsrenseanlegg
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering
Fredrikstad, 21.01.2022

Sammendrag
FREVAR er ansvarlige for byggingen av Fredrikstad kommunes nye avløpsrenseanlegg.
Byggherreorganisasjon er etablert og prosjektet pågår med blant annet forberedende
grunnarbeider.
Prosjektet følger handlingsplan og er på budsjett.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
FREVAR KF skal bygge nytt avløpsrenseanlegg på Øra i Fredrikstad. Det nye
avløpsrenseanlegget skal bestå av et bygg til forbehandling og bio-behandling med en
administrasjonsdel, et bygg til slambehandling samt to råtnetanker.
Det utløsende behovet for tiltaket er Statsforvalteren sitt vedtak om endret tillatelse for Øra
renseanlegg, der det er innført krav om sekundærrensning.
Det etablert en byggherreorganisasjon og leid inn prosjektleder fra konsulentfirma PPM AS.
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Fra FREVAR er direktør, økonomisjef, driftssjef vann og avløp, avdelingsingeniør vann og
avløp samt fagansvarlig avtaler og innkjøp med i prosjektet styringsgruppe.
Styringsgruppen møtes hver uke, særmøter avholdes løpende for aktuelle moment. Det
lages månedsrapporter for prosjektet som godkjennes av styringsgruppen. Det er i tillegg til
prosjektledelse leid inn ekstern økonomisk kontroll. Dette utføres av konsulentfirma EY.
Det er jevnlig samhandling med teknisk drift i Fredrikstad kommune som har ansvar for å
bygge det nye avløpsnett som skal koble seg på anlegget. Disse aktiviteter koordineres bra.
De viktigste aktivitetene i prosjektet er per januar 2022:
- Forberedende planlegging for HMS-arbeid. SHA-plan, risiko vurderinger med mer.
- Grunnarbeider for å forberede tomten som skal benyttes. Etter at grunnarbeider er
ferdige skal det på utvalgte steder gjennomføres vertikaldrenering.
- Grunnarbeider utføres både i nordre og søndre del av den tomt som skal benyttes.
FREVAR fyller opp erstatningstomt som Massegjenbrukssenteret (MGS) skal flytte til
når avløpsrenseanlegget skal starte bygg- og grunnarbeider på dagens tomt til MGS.
- Kommunikasjon med statsforvalteren om ny tillatelse for tidligere frister.
- Samhandling mellom teknisk drift og FREVAR sammen med konsulentfirma COWI
for å søke om avløpsanleggets utslippstillatelse.
- Forberedelser i byggherreorganisasjonen for anbud som skal ut med aktuelle
delprosjekt for bygg og prosess.
- Trasévalg for ny utslippsledning. Man kan ikke gjenbruke utslippsledningen til
dagens anlegg, og det er ikke aktuelt å legge ny trasé gjennom den omfattende
infrastrukturen som er i dagens trasé. Nødvendige undersøkelser foretas for at
entreprenører skal ha underlag for å kunne gi tilbud.
- Oppbygging av verktøy for prosjektgjennomføring slik som dokumenthåndtering,
kommunikasjon, fremdriftsplanlegging og lignende.
Prosjektleder fra PPM AS Roy Sandgrid vil i forbindelse med at saken behandles presentere
status for prosjektet med utgangspunkt i aktuelle månedsrapporter.
Økonomiske konsekvenser
Budsjett for prosjekt bygging av nytt avløpsrenseanlegg er behandlet av bystyret i
Fredrikstad som rammebevilgning. Så langt i prosjektet er det benyttet P50 som underlag til
prosjektets budsjettrammer
Bygging av nytt avløpsrenseanlegg finansieres over selvkostkapitlet.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant for denne saken. Det er omfattende brukermedvirkning i prosjektet, og alle fag
representeres.
Vurdering
Prosjekt med bygging av nytt avløpsrenseanlegg følger plan og er på budsjett. Det er nylig
avklart at statsforvalteren gir viktig ny tillatelse slik at prosjektet får nødvendig tid for bygging
og oppstart av det nye anlegget.
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