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Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS 
KOF   
Informasjon om selskapet  
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 

Selskapsform: Kommunalt oppgavefellesskap etter kl. § 19 

Org. nummer: 926367358 

Stiftelsesdato: 24.06.2004 (KOF fra 1.januar 2021) 

Kontaktperson: Anita Dahl Aannerød 

Postadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy 

Adresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy 

Telefon: 900 86 740 

E-post:  rona@fredrikstad.kommune.no  

Nettadresse: www.Fredrikstad.kommune.no/okus  

 

Eiere  
Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Halden kommune, Moss kommune, Råde kommune, 

Sarpsborg kommune, Indre Østfold kommune, Våler kommune, Skiptvet kommune, Marker kommune, 

Rakkestad kommune. 

Selskapets formål 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF skal arbeide for godt samarbeid om utvikling av gode 

kontrollmiljø og betryggende internkontroll. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF skal utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for 

deltakerkommunenes kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-7, samt forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 7. 

Den som utfører sekretariatsfunksjonen for deltagerkommunenes kontrollutvalg, er direkte 

underordnet den enkelte kommunes kontrollutvalg og skal følge de retningslinjer og pålegg som det 

enkelte kommunes kontrollutvalg gir. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og av den eller dem som utfører 

revisjon for kommunen. 

Eierorgan: Antall representanter fra Moss  
Representantskapet består av 11 medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes av 

vedkommende kommuners kommunestyre. 

Representantskapsmedlemmene velges for 4 år av gangen. Ved overgang fra 

vertskommunesamarbeid til kommunalt oppgavefellesskap i 2020 skal styrets medlemmer sitte som 

representantskapsmedlemmer ut valgperioden frem til valg 2023. Representant fra Moss kommune: 

Ordfører/varaordfører 

Representantskapsleder: Victor Kristiansen, Fredrikstad kommune 

Dialog med Moss kommune som eier  
EIERDIALOG: Skjer i representantskapet og eventuelt opp mot kommunens eierforum. ØKUS KOF er 

et kommunalt oppgavefellesskap og representantskapet skal både ivareta eierkommunens interesser 
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gjennom myndighet gitt av kommunestyret (samarbeidsavtale), samt samarbeidets 

arbeidsgiveransvar, drift og organisering. 

UTFØRERDIALOG: Skjer direkte med kontrollutvalget ettersom sekretariatet etter forskrift er direkte 

underlagt kontrollutvalget. 

Oppgaver: Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som 

behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets 

vedtak blir iverksatt. 
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