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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 41491/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/10 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Fredrikstad, 14.02.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 41483/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/11 

 

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….. 

 
Fredrikstad, 14.02.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12 2019 
skal det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 57574/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/12 

 

Orientering fra kommunedirektør vedrørende anke av dom - Botnertjernet 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse vedrørende anke av dom – 

Botnertjernet, til orientering 
 
Fredrikstad, 18.02.2022 
 
 

Vedlegg 
Avisoppslag Moss avis 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 7. februar 2022 i sak 22/9 «Eventuelt» å invitere 
kommunedirektør til neste møte (mai) for en redegjørelse om hvilke uavklarte 
problemstillinger kommunen ønsker avklart vedrørende anken av Tingretts dom i saken om 
Botnertjernet til lagmannsretten.  
 
Kommunedirektør har meldt sekretariatet at han har anledning til å stille i møte 2. mai 2022. 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kommunedirektøren redegjørelse 
vedrørende anke av dom – Botnertjernet, til orientering. 
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I Moss kommune ble
politianmeldt etær at skogen
ved Botnertiernet i tarkollen
ble tloset i januar 2O2O.

å Den deiien av skogen som
ligge, mellom Larkollveien
og Bomertjemet er en del av
Vardåsen natureservat, hvor
Moss kommune nettopP var
bli$ turvaltningff tyndiSiet.

I Etter å hå etterforsket
såkefl. siktet Politiet
kommunen for brudd På
både naturmangfoldloven og
vannressurstove[.

* D€t bl€ deretter utstedt
€n bot til Moss kommune
på 5oo-0oo kroner for
overtredelse både av
naturmangfoldloven.
etter at kommunen fikk
utført d€n omfatt€nde
hogsten av over 5OO trær
i Vårdåsen naturreservat,
og for ove{tredelse av
varmressursloven Paragral
'l'1, for å ha fernet et naturlig
vegetasjonsbelte mot
Botnertjemet som medførte
en vesentlig biotopendring.

Moss kommune e*jente ikke
straffskyld og vedtok ikke
boten. D€rmed gikk saken til
retten.

§ Søndre østfold lingrett
dømte i no\rember 2021
Moss kommune til en bot
Då 600.000 krooer og til å
betale saksomkostninser På
5O-OOO kroner.

Moss kommune anler til lagmannsretten

r Handler ild(, om
o
a ulnne

Moss kommune anker tingrettens dom - bot
ogsaksomkostninger på i alt 65O.0OO kroner
- isaken om snauhogsten ved Botnertiernet.
Politikerne i Moss er splittet om hvorvidt
detteersmarttrekk.

TORGEIR 5NILSBERG

msvaret for saken er delegert
til administmsjonen, og marr-
dag avslørte kommunedirekør
Hans Reidar Ness at Moss kom-
mune anker til lagrnannsret-
ten. Før han orienterte om
hvorfor:

- Dette handler ilke om juss
og det handler ikke om å vinae.
Jeg går ikke inn for en anke for-
di ieg tror at vi skal vinne, Inen
fordi det er behov for prinsipi-
elle avklaringer. En ting er at vi
ikke er enig i dommen. Men
dommen reiser flere nye spørs-
mål som vi har behov for å å
åvklårt.

- Overaskende og litt skuf-
fende, kommenterte Rødts Ei-
rik Tveiten, MDGS Benedicte
Lund og Aps Shakeel Rehman
umiddelbart.

Michael Torp (Frp), Finn-Erik
Blalstad (V), Tor Petter Elfioll
(uavhengig), Øivind Tandberg-
Hanssen (SV) og Harald Fl,øg-

stad (H) forsto og støttet deri-
mot Ness.

Utfordrer omdømmet
Kommunedirektøren erkjen-
ner åpent at Moss kommune
står svakt i deler av saken, ikke

minst rundt at faglige vurderin-
ger og prosessen rundt det en-
delige hogstomfanget ikke ble
dokumentert.

Likevel, sa han, så er træme
hogd og ingen rettsavgjnelse
kan endre det.

- Jeg forstår behovet for å leg-
ge seg flat i denne salen. Det er
et behovjeg kan kjenne på selv.
Snauhogst er ikke pent å se på.
Spesielt ikke i et vemet områ-
de. Det er en ufordring å altke i
en slik situasjon, med tanke på
at det vil dra denne saken ut i
tid og den vil utrordre vårt om-
dømme. Det er i.kke noe jeg tar
lett på, erkjente Ness, og under-
streket:

- vi tar inn over oss en forsik-
tighet i det videre arbeidet som
forvaltningsmyndighet for ver-
nede områder. Vi forholder oss

. til dommen irrtil vi eventuelt
får en ny avklaring.

Liten økonomisk rliiko
Kommunedtektøren ønsker at
lagmarmsretten gir en avkla-
ring om hvordan kommunen
skal oppfatte forvaltningsrol-
len. Både som grunnlag for å
handtering i fiamtidige saker.
og som grunnlag for å vurdere
hvorvidt kommunen fortsatt

ønsker å ha derme rollen.
- Avgiørelsen i tingretten gir

ilke grunnlag for å wrdere det-
te i tilstrekkelig gad. Dommen
adresserer ikke de spørsmålene
vi har, og som var grunnlaget
for at vi ikle godtok boten på
5oo.ooo koner. Som nå er blitt
til en bot på 600.000 lxoner,
pluss saksomlostninger på
5o.ooo koner, sa Ness-

Han hevdet at boten ikke kan
bli større i lagnannsretten og
påpekte at kommunen har fii
rettshjelp i denne saken. Den
økonomiske risikoen ved å
anke er altså svært bes§eden.

RolleaYklarang
Håns Reidar Ness påpeke også
at det var statsfowalteren som i
mars 2019 ga råd om det som
var den største delen av hog-
sten, mens Moss kommune ga
råd om hogst av resterende
trær i kantsonen ned mot §er-
net.

I motsetnirrg til Miljødireli:to-
ntet mente statsforvalteren og
kommune[ at det ikke var be-
hov for å søke om dispensasjon.

Ness pekte også på at det var
en helhetlig vurdering som lå
bak tillatelsene, blant annet ha-
fikksikkerhet og målet om å få
en ståbil kantsone.

- Dommen reiser err rekke
spørsmål laryttet til hvilken
ml.ndighet Moss kommune har
til å drive skjøtsel som fowåi-
ter. Og dommen skaper usik-
kerhet knyttet tii hvilket skjønn
som skal utøves nåi statlige for-

valtningsorgan ikke er enige.
Dette svarer ikke dommen i
tingetten på. og dette håper vi
at lagmannsretten kan avklare,
sa Ness.

- SYekker tilliten
Eirik Tveiten (Rødt) sa seg
overrasket over at kommunen
velger å gjøre et glo\t over-
uamp tii en prinsippsak. Bene-
dicte Lund (MDG) sa seg enig.

Hun mener at kommunen må
ta lærdom av sal<en.

- Jeg er også overrasket og litt
shrffet. Jeg kjenner at jeg blir
liu opprørt. Det er trist at vi vel-
ger å alke, sa hun.

- Jeg er på linje med foregå-
ende taler. Jeg er litt skuffet,
spesielt med tanke på omdøm-
met, så Shakeel Rehman (Ap).
Han mener at avklaringer mel-
lom statlige etater bfi kume
skie utenfor rettslokalene. og
varslet at han vil ta kontakt
med østfoldbenlen for å få
Stortinget tii å vudere de prin-
sipielle spørsmålene i saken -
og, om nødvendig, endre lov-
verket-

Michael Torp (Frp), Finn-Erik
Blakstad (v), Tor Petter Elsoll
(uavhengig), øivind Tandberg-
Harssen (SV) og Harald Fløg-
stad (H) støner derimot at Moss
kornmune tar kampen i retts-
systemet - for å få avklaringer
ilke bare Moss vil ha behov for.

Tre lagdommere avgiør om
skal få innpass i lagmannsret-
teL

6



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/94 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 72635/2022 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/13 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsrapport for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 19.04.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsrapport 2021 for Moss kommune. 
2. Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og 

årsrapport 2021 for Moss kommune 
3. Revisjonsberetning for 2021 – Moss kommune, datert 11.04 2022. 
4. Årsregnskapet og årsrapport 2021 for Moss kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for Kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens 

årsregnskap og årsberetning 
 NKRF – kontroll og revisjon i kommunene - Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til 

kommunens årsregnskap og årsberetning 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen 
utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen 
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
foretakets stilling og resultat m.m. 

7



 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 

Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april. 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og NKRF – kontroll og revisjon i 
kommunene.  

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsrapport for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsrapport 2021 i vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021 
for Moss kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsrapport 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Moss kommune 
 
 
  
   
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2022/94-1-61498/2022-BJGU  3002-186 23.02.2022 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss 
kommune 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til Moss kommune sitt årsregnskap og årsrapport for året 2021. 
 
Kontrollutvalget har den 02.05 2022 behandlet årsregnskap og årsrapport for 2021 for Moss 
kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon har avgitt 
tilhørende revisjonsberetning, datert 11.04 2022.  
 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2021 er avlagt innen gjeldende tidsfrister. 
 
Kommunen (bykassa) har i 2021 et netto positivt driftsresultat på kr. 158 411 955,-, 
Konsolidert årsregnskap viser et netto positivt driftsresultat på kr. 177 883 751,-. Drifts- og 
investerings regnskap er avsluttet i henhold til bestemmelsene i lov- og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale om de ulike forhold som påvirker resultatet for 
2021. Avvik knyttet til kommunal- og stabsområder er forklart under tjenesteområdene i 
årsrapporten.  
 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2021 sett 
opp mot kommunens egne nedfelte handlingsregler (vedtatt 2021). 
 

 Moss kommunes (bykassa) netto driftsresultat tilsvarer + 3,8 % av driftsinntekter. For 
kommunen sett som konsern (inkl. foretakene) er tilsvarende tall + 4,1 %. I henhold til 
kommunens egen handlingsregel skal et resultatmålet minimum ligge i intervallet 0,5 – 
1,75 %, dette for å opprettholde kommunens formue.  

 
 Kommunen sett som konsern (inkl. foretakene) utgjør netto langsiktige lånegjeld (ekskl. 

pensjonsforpliktelser og formidlingslån) 72 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 
31.12.  Etter kommunens egen handlingsregel skal ikke nøkkeltallet overstige 75 %. 

 
 Moss kommunes (bykassa) disposisjonsfond per 31.12 utgjør 10,6 % av brutto 

driftsinntekter. For kommunen som konsern (inkl. foretakene) er tilsvarende tall 12,2 %. I 
henhold til kommunens egen handlingsregel skal nøkkeltallet ligge i intervallet 7 - 9 %, for 
å ha et godt økonomisk handlingsrom.  

 
 Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger på et tilfredsstillende nivå per 

31.12 i henhold til anerkjent regnskapsteori.  
 
Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og 
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Saksnummer 2022/94-61498/2022  

forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 
årsregnskapet. Revisor gir i sin beretning følgende påpekning under andre forhold:   

 «I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, 
skal tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 
overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann er eldre enn 5 år. Vi viser til 
kommunens redegjørelse i årsrapporten, avsnitt «Kommentar til status økonomi» på 
enhet kommunalteknikk under Kommunalområde plan, miljø og teknikk.» 

 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskap og årsrapport for 2021. 
 
 
 

Moss, 2. mai 2022 
 
 

Ole Gjølberg (s) 
Nestleder av kontrollutvalget 

 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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Vedlegg 2 

Underdokumentasjon til saksfremlegg og til kontrollutvalgets forslag til uttalelsen 
årsregnskapet 2021 for Moss kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 02.05 2022 behandlet utvalgets sin uttalelse til Moss kommune sitt 
årsregnskap for 2021. Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede 
i møte og presenterte årsregnskapet og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble 
besvart i møte. 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 
årsmeldingen, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen 
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr. 
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsmeldingen bare gjør rede for sentrale 
resultater i årsregnskapet. 
 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsmeldingen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og 
enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 
 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 
saken, slik som: 

 Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren, datert 22.02 2022 
 Kommunedirektørens sin årsmelding, datert 30.03 2022 
 Revisjonsberetningen, datert 11.04 2022. 
 To særskilte revisjoner med bygge-/ investeringsregnskap over 5. millioner kroner 
 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

o Revisjonsplan-/strategier 
o Oppsummering av interimsrevisjon 
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 
 Statlige tilsyn 

 
 

5. Vurdering av årsregnskapet og årsmeldingen 
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5.1 Revisjonsberetningen. 

Revisor konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift 
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.  
Revisor gir i sin beretning følgende påpekning under andre forhold: 
 I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 

tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet 
oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann er eldre enn 5 år. Vi viser til kommunens 
redegjørelse i årsrapporten, avsnitt «Kommentar til status økonomi» på enhet kommunalteknikk 
under Kommunalområde plan, miljø og teknikk. 

 

5.2 Årsregnskapet Moss kommune – nøkkeltall 
 
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Konsern 4,1 1,74 -0,7 1,1 3,3 3,2 
kommune 3,8 1,8 -1,0 -0,1 3,8 3,1 

41 

Anbefalt nøkkeltall: 1,75 -2,00 % (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 
Kommunens handlingsregler (vedtatt i 2021) i område 0,75 –  1,75 % 
 
Utvikling av gjeldsgrad i % av rentebærende gjeld eks. pensjon og startlån: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Konsern 72 78 80 74 68 66 
       

 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
Kommunens handlingsregler (vedtatt i 2021) i område 70 -75 %. 
 
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Konsern 12,2 8,7 5,5 5,9 5,6 4,7 
Kommune 10,6 6,8 6,4 7,0 6,4 5,4 

 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
Kommunens handlingsregler (vedtatt i 2021) mellom 7 - 9 % 
 
Utvikling av likviditetsgrad 1: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Konsern 1,7 1,7 2,2 2,3 2,2 1,8 
Kommune 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 

 

Anbefalt nøkkeltall: >2 (regnskapsteori) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 2: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Konsern 2,6 2,4 1,2 1,0 1,3 1,0 
kommune 2,2 2,2 1,5 1,2 1 1,1 

Anbefalt nøkkeltall: >1 (regnskapsteori) 
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5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale «Økonomi inklusiv foretakene» om de ulike forhold 
som påvirker resultatet for 2021. Avvik knyttet til kommunal- og stabsområder er forklart under 
tjenesteområdene.  

 

5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i 
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget. 

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 
Dette er også bekreftet fra revisor. 

 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er 
avdekket eller rapportert. 

 Moss kommune har ikke vedtatt økonomireglement og finansreglement og ikke året 
rapportert til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. Forholdet er 
tatt inn i uttalelsen 2021. Revisor utstedte et revisjonsbrev (nr. 1/2021) om forholdet. 

 Revisjonsbrev nr. 1/2021 ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte 20.09 2021 i sak 21/40, og 
forholdene er funnet i orden. 

 Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2021 som var rettet mot 
økonomiforvaltningen. Revisjonen som ble gjennomført gjaldt kontroll med følgende 
områder: 

o Byggesak 
 Der er ikke gjennomført statlige tilsyn med som har betydning med økonomiforvaltningen. 

 
 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsmeldingen. 

Tekst  Henvisning 
Er organisasjonens målsetting og andre ikke økonomiske forhold 
som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne 
omtalt i årsmeldingen? 

 
  

 
Årsmeldingen kapitel 
om organisasjon og 
internkontroll 

Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for å 
sikre en høy etisk standard omtalt i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen kapitel 
om organisasjon og 
internkontroll 

Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt 
i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen kapitel 
om organisasjon og 
internkontroll 
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7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 
Kvalifikasjonskrav   Revisjonsselskapet håndterer dette internt i selskapet 

og oppdateringskrav følger Finanstilsynets regler. 
Vandel   Fremskaffes ved autorisering av revisorer 
Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte 08.02 2021, sak 21/8 
Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2021, sist 

gjennomført i 2018 
 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 
Engasjementsbrev    Fremlagt i KU- møte 08.02 2021, sak 21/7 
Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 20.09 2021, sak 21/41 
Interims revisjon   Fremlagt i KU- møte 20.09 2021, sak 21/39 
Årsoppgjøret   Fremlagt i KU- møte 20.09 2021, sak 21/39 
Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 14.06 2021, sak 21/27 
Status for FR-revisjon   Fremlagt i KU- møte 08.02 2021, sak 21/6  
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Kommunedirektørens innledning 
 
To år har gått siden sammenslåingen, og den nye kommunen hadde sitt andre år i 2021. På samme 
tidspunkt i fjor hadde jeg håp om at 2021 skulle bli et mer normalt år selv om pandemien fortsatt ville 
kreve mye. Det ble ikke helt slik, og slutten av 2021 viste at effektene av pandemien ville være mer 
langvarig enn det de fleste av oss regnet med. Også i 2021 ble det gjort organisasjonsmessige endringer, 
men ikke så store som i 2020. Og den økonomiske usikkerheten som preget organisasjonen i 2020, har 
ikke vært til stede i så stor grad i 2021.  

Moss kommune har i 2021 fortsatt hatt en situasjon hvor planer har blitt endret eller utsatt. På en del 
områder har innovasjons- og utviklingsarbeidet ikke fått den prioritet som vi har ønsket. Og 
kulturbyggingen som er så viktig for enhver ny organisasjon har vært på digitale kanaler eller blitt utsatt. 
På samme måte som for 2020 vil jeg benytte anledningen til å takke alle ansatte for innsatsen, våre 
tillitsvalgte og verneombud som har vært løsningsorienterte og tydelige og våre politikere som har stilt 
opp på kort varsel og bidratt til støtte og innspill i håndteringen av pandemien og den usikkerheten den 
har medført. 

Årsrapporten viser likevel at det har skjedd mye i Moss kommune i 2021. Jeg håper du som leser kan 
bruke årsrapporten som et oppslagsverk for å se hvor stor og bred aktiviteten i vår kommune er, også i 
et år med pandemi. Dette gjelder blant annet klimabudsjettet som er en integrert del av årsrapporten. 
Det jobbes kontinuerlig med konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, og her er det viktig at hele 
organisasjonen bidrar med å finne de mest målrettede og effektive tiltakene.  

Som ny kommune var det ved inngangen til 2020 stor usikkerhet til budsjetteringen. Til tross for at 
pandemien skapte usikkerhet da budsjettet for 2021 ble vedtatt, viser regnskapsresultatet for fjoråret at 
budsjettene har vært realistiske. Regnskapet ble avsluttet med å sette av 168 millioner kroner på 
disposisjonsfond. Det var et resultat av at skatt og rammetilskudd økte utover det som var budsjettert. 
Disse midlene har gitt oss reserver til å kunne utvikle kommunen videre samt håndtere eventuell svikt i 
inntekter eller uforutsette utgifter.  

Moss kommune har nå over 50 000 innbyggere. Befolkningsveksten var 1,3 prosent noe som er høyere 
enn årene før. Det blir spennende å se om denne veksten fortsetter. Befolkningsvekst gir oss noen 
utfordringer, men også flere muligheter. Et område med relativt sterk vekst var antall nye 
arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser i Moss økte med 715 i 2021, en økning på 3,6 prosent.  

I årene som kommer må vi tenke nytt i kommunesektoren. Det økonomiske resultatet for 2021 var bra, 
men perspektivmeldingen bærer bud om strammere økonomiske rammer. Det krever at vi må endre 
måten vi skal dekke fremtidens behov på, og vi må bruke årene framover på å se på nye og 
fremtidsrettede løsninger. 

Jeg hadde håpet å kunne avslutte innledningen med å si at pandemien endelig ser ut til å være over, og 
at 2022 blir et tilnærmet normalår. Vi ser imidlertid at angrepet på Ukraina også preger deler av 
organisasjonen vår, og jeg er stolt at den innsatsen som gjøres både blant ansatte og i mossesamfunnet 
for å ivareta de som nå er tvunget på flukt. Hvor lenge og hvor omfattende dette blir vet vi ikke nå. Men 
vi må krysse fingrene og håpe at det ikke vedvarer, og at verden blir fredeligere og også 
arbeidshverdagen i organisasjonen vår etter hvert blir mer normalisert. 

God lesning! 
 
Hans Reidar Ness 
Kommunedirektør 
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Organisasjon og internkontroll 
 

Struktur - politisk og administrativ 

 
Administrativ organisering 

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for saksutredninger for 
folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar, myndighet og 
fullmakt er nærmere beskrevet i delegeringsreglement som er vedtatt av kommunestyret. 
 
1. januar 2021 besto administrasjon av tre kommunalområder og to stabsområder samt enhet økonomi: 

 

 Fra 9. juni 2021 er enhet økonomi overført til stab organisasjon. 

Organisering fra 1. januar 2022: 
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Politisk organisering 

Kommunestyret som organ avholdt syv møter i løpet av 2021.  

Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker om handlingsplan, årsbudsjett og kommune-
/delplaner, og i alle saker hvor ikke innstillingsmyndigheten er lagt til annet utvalg. Formannskapet i 
Moss har 13 medlemmer. Det vises til Moss kommunes delegeringsreglement og 
saksbehandlingsreglement for formannskapet for utfyllende beskrivelse. 

I 2021 ble det holdt 30 formannskapsmøter. Det høye antallet skyldes ekstraordinære møter som følge 
av koronasituasjonen. I et normalår vil det avholdes omtrent 10 møter i formannskapet.   

Kommunestyret har opprettet fem hovedutvalg: 

• Utvalg for plan, bygg og teknisk 

• Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø 

• Utvalg for helse og mestring 

• Utvalg for kultur, aktivitet og inkludering 

• Utvalg for oppvekst og utdanning 

 
Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. I saker utvalgene selv ikke kan 
avgjøre, innstiller utvalgene til kommunestyret. Hovedutvalgene i Moss har 11 medlemmer. Det vises til 
Moss kommunes delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement for hovedutvalgene for utfyllende 
beskrivelse. 

Samlet ble det avholdt 41 møter i hovedutvalgene i 2021, hvorav 11 av disse var i hovedutvalg for plan, 
bygg og teknisk. Administrasjonsutvalget avholdt seks møter i 2021.  

Medvirkningsråd for personer med funksjonsnedsettelse, medvirkningsråd for eldre og flerkulturelt 
holdt til sammen 22 møter i 2021. Fra høsten 2020 var også medvirkningsråd for ungdom operativt og i 
løpet av 2021 har de holdt åtte møter.  

Det politiske styringssystemet i Moss kommune ble som i resten av landet tvunget over på digitale 
kanaler i løpet av 2020. 2021 ble også preget av koronasituasjonen og mange av de de politiske møtene 
ble gjennomført på Teams.  

Samtlige møter i kommunestyret og hovedutvalgene har blitt sendt direkte på internettet og ligger 
tilgjengelig for allmennheten på kommunens nettsider.  

I tillegg til aktivitet i kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og medvirkningsråd ble det i 2021 
avholdt møter i kontrollutvalget, reglementskomiteen, overskattetakstutvalget, valgstyret og 
samevalgstyret. I tillegg har det blitt avholdt to økonomikonferanser og en folkevalgt opplæring for de 
folkevalgte i 2021.  
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Oversikt årsverk 
 

Område Antall årsverk per 31.12.21 

Kommunedirektør med stab 212,5 

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 1349,3 

Kommunalområde helse og mestring 1154,4 

Kommunalområdet plan, miljø og teknikk 126,7 

Moss kommunale eiendomsselskap 46,0 

Totalt 2 888,9 

 
Ledige stillinger er ikke tatt med i oversikten, unntatt for stabene. For ansatte i permisjon og vikarer 
telles stillingen kun en gang. Lærlinger er ikke med i oversikten.  

Oversikt over ansattes utdanningsnivå i Moss Kommune 
 

Utdanningsnivå Antall ansatte Prosentvis fordeling  

Stillinger uten særskilt krav om utdannelse 632 18,9 % 

Stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende 1 090 32,6 % 

Stillinger med krav om høyskole 1 462 43,7 % 

Stillinger med krav om høyere akademisk utdannelse 
(kapittel 5 i hovedtariffavtalen) 

164 4,9 % 

Totalsum            3 348  100,0 % 
 

Sykefravær 

 
Sykefraværet i Moss kommune er for 2021 på 10,5 prosent. Dette tilsvarer en økning på 0,3 
prosentpoeng fra 2020. Nedenfor er sykefraværet presentert, fordelt på områdenivå. 

  Egenmelding Karantene Sykmelding Totalt 

Stabsområder (Inkludert virksomhet renhold) 0,7 0,1 7,0 7,8 

Kultur, oppvekst og aktivitet 1,2 0,3 8,1 9,6 

Helse og mestring 1,2 0,5 10,6 12,3 

Plan, miljø og teknikk 0,5 0,1 6,5 7,2 

Moss kommunale eiendomsselskap 0,8 0,0 3,3 4,1 
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For kommunalområde helse og mestring har det vært en nedgang i det totale sykefraværet fra 
12,7 prosent i 2020 til 12,3 prosent i 2021. Innen plan, miljø og teknikk har det vært en økning fra 4,1 
prosent i 2020 til 7,2 prosent i 2021. 

Moss kommune har i 2021, i tråd med samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter, hatt fokus på å 
redusere sykefravær, og hindre frafall i arbeidslivet. Grunnet pandemien er årsakene til sykefraværet 
blitt ytterligere mer komplekst, og forebygging og konsekvenser av koronarelatert fravær har 
arbeidsgiver i liten grad kunnet påvirke. Samtidig er det viktig å trekke frem at det på tross av de 
utfordringer pandemien har gitt, mange steder har vært arbeidet godt med både forebygging og 
oppfølging av sykefravær. 

Videre er det gjennomført opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging, etter bestemmelser i vedtatt 
sykefraværsprosedyre. Moss kommune har arbeidet med å fokusere på god oppfølging knyttet til 
enkeltmedarbeidere i forebyggende, og oppfølgende øyemed.om 
 

Gjennomførte tiltak og aktiviteter i 2021 

• Sykefraværsoppfølgingskurs i samarbeid med NAV arbeidslivssenter for ledere, verneombud og 
tillitsvalgte 

• Løpende lederstøtte som et virkemiddel i sykefraværsarbeidet 

• Kontinuerlig opplæring og kurs 

• Individuell lederopplæring ved behov 

• Nærværsforedrag for utvalgte virksomheter 

• Arbeidsmiljøprosjekt og konflikthåndtering ved ulike virksomheter 

• Tilbud om veiledning til ansatte ved bedriftshelsetjenesten 

• Lederveiledning i forbindelse med korona ved bedriftshelsetjenesten 

• Ergonomiske kartlegginger ved bedriftshelsetjenesten 
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• «Gravid i arbeid» - jordmorsamtaler 

• Bruk av varmtvannsbasseng 

• Bistand og bruk av bedriftshelsetjenesten for hjelp til kartlegginger, veiledning, opplæring og 
deltakelse i oppfølgingsarbeid 

• Bistand og samarbeidsmøter med NAV, NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (BHT) 

• IA-møter med NAV arbeidslivssenter og NAV Moss ute i virksomhetene 

• Annet passende arbeid som en varig endring for enkeltansatte (omtrent 15 stykk) 

• Utvikling av prosedyrer og samarbeid med bedriftshelsetjenesten i forbindelse med arbeidslivets 
kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) og enkeltsaker. 

Sykefravær knyttet til heltid og deltid 2021 
 

  Egenmelding Karantene Sykmelding Totalt 

<40 %   stilling 0,4 0,1 5,8 6,3 

40 - 79 % stilling 1,1 0,4 10,5 12,0 

80-100 % stilling 1,2 0,4 8,8 10,3 

 
Oversikten viser sykefraværet knyttet til stillingsstørrelse. Det er medarbeidere med 40-79 prosent 
stilling som representerer det høyeste fraværet på 12 prosent. 

 
Sykefravær knyttet til alder og kjønn 2021 

Alder Kvinner Menn Totalt 

18-29 11,3 5,7 9,9 

30-39 13,6 5,6 11,7 

40-49 9,9 5,6 9,1 

50-59 12,6 7,4 11,5 

>60 13,9 5,4 12,2 

 

 
Statistikken viser sykefravær fordelt på alder og kjønn. Aldersgruppene med høyest sykefravær er 
kvinner i aldersgruppen 30-39 år og kvinner i aldersgruppen 60 år, og oppover. Samtidig er det i 
aldersgruppen 60 år og oppover menn har det laveste sykefraværet. 

Lønn og likestilling 

 
Det har i 2021 vært en mer normal gjennomsnittlig lønnsutvikling enn i 2020. Den totale rammen for 
lønnsoppgjøret i 2021 var på 2,82 prosent. Nedenfor fremstilles kjønnsbalansen i kommunen innen de 
ulike stillingsgrupper, samt gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og totalt. 
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 Kjønnsbalanse % Gjennomsnittlig grunnlønn  

Stillinger Kvinner Menn Kvinner Menn Alle 

Differanse 
lønn 

kvinners 
favør 

Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning 

78 % 22 % 387 168 378 990 385 258 0,5 % 

Fagarbeiderstillinger/tils. 
fagarbeiderstillinger 

82 % 18 % 449 943 442 874 448 605 0,3 % 

Stillinger med krav om fagbrev 
og 1-årig fagskoleutdanning 

96 % 4 % 480 020 527 267 482 288 -0,5 % 

Stillinger med krav om 3-årig 
U/H utdanning 

86 % 14 % 537 918 532 724 537 149 0,1 % 

Stillinger med krav om 4-årig 
U/H utdanning 

92 % 8 % 602 199 575 090 599 995 0,4 % 

Stillinger med krav om 
mastergrad 

100 % 0 % 648 267 - 648 267 0,0 % 

Undervisningsstillinger 75 % 25 % 587 445 589 781 588 030 -0,1 % 

Øvrige stillinger kapittel 4 58 % 42 % 553 450 537 743 547 167 1,1 % 

Stillinger kapittel 5 61 % 39 % 691 447 696 103 693 210 -0,3 % 

Samlet 91 % 9 %      501 324       508 806       502 867  -0,3 % 
 

  
Kjønnsbalanse 

% 
 Gjennomsnittlig grunnlønn  

 

Lederstillinger Kvinner Menn Kvinner Menn Alle Differanse 
lønn 

kvinners 
favør 

Avdelingsledere 77 % 23 % 679 508 695 741 683 393 -0,6 % 

Avdelingsledere skole 76 % 24 % 716 549 719 700 717 205 -0,1 % 

Virksomhetsledere 70 % 30 % 825 744 830 368 827 005 -0,2 % 

Virksomhetsledere skole 94 % 6 % 828 225 835 483 828 679 -0,1 % 

Enhetsledere 76 % 24 % 971 811 988 713 976 036 -0,4 % 

Direktører/Kommunalsjefer 50 % 50 % 1 258 722 1 360 975 1 309 848 -3,9 % 

Samlet 77 % 23 %      748 259       783 433       756 400  -1,1 % 
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Når det gjelder kjønnsfordelingen i hele kommunen ser vi at andelen kvinner totalt øker innen de store 
stillingsgruppene. Denne veksten av kvinnelige medarbeidere har også ført til noe høyere lønnsvekst på 
flere områder, som for eksempel innen undervisningsstillinger. 

På lederstillinger viser tallene at kjønnsfordelingen holder seg stabil. Mannlige ledere kommer totalt noe 
bedre ut enn kvinner, men kvinner kommer nå generelt bedre ut innen flere ledernivåer enn tidligere. I 
toppledergruppen kommer kvinnene best ut på direktørnivå, men med kommunedirektøren medregnet 
er differansen i negativ favør til kvinnene. Det er innen alle stillingsgrupper overvekt av kvinner i Moss 
kommune. I toppledergruppen er kjønnsfordelingen lik. 

Ved rekruttering ser vi at andelen av søkere gjerne representerer andel kvinner og menn i offentlig 
sektor i de ulike stillingsgruppene. Nedenfor fremkommer kjønnsfordeling på søkere til stillinger i 2021, 
og kjønnsfordeling på faktiske ansettelser. 
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Om likestillingsarbeidet 

Vårt arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering er forankret i kommunens ulike strategier, 
verktøy og retningslinjer, og har som mål å oppfylle våre forpliktelser i lov- og avtaleverk. 

• I 2021 ble det utarbeidet nye etiske retningslinjer som har fokus på å hindre trakassering, 
uønsket seksuell oppmerksomhet (#metoo) og seksuell trakassering. Denne sees i sammenheng 
med prosedyre for håndtering av mobbing, trakassering og seksuell trakassering med et 
tilhørende varslingssystem.  

• Lønnspolitisk plan for 2021-2024 har fokus på å fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 
ved at kriterier som vektlegges skal være kjente og objektive slik at ledere vet hva som belønnes 
og medarbeidere vet hva som vektlegges.  Lønnen til den enkelte medarbeider skal reflektere 
kompetanse, utdanning, ansvar og kompleksitet i stillingen, innsats og resultater og det er fokus 
på å harmonisere uønskede, utilsiktede og/eller urimelige skjevheter.  

• Vi benytter oss av en mangfoldserklæring i alle stillingsutlysninger, der vi oppfordrer kandidater 
til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Søkere kan også 
krysse av at de har innvandrerbakgrunn og hull i CV-en for å gjøre oss bevisste på 
dette.  Nedenfor fremkommer søkere med oppgitt innvandringsbakgrunn (utlyste faste stillinger 
og lengre vikariater) i 2021. 
 

Stillingskategori Innvandrer- bakgrunn søkt Innvandrer- bakgrunn ansatt 

Administrasjon 15 % 29 % 

Helse og sosial 10 % 6 % 

Kultur 5 % 0 % 

Ledelse 3 % 0 % 

Oppvekst 8 % 7 % 

Teknisk 14 % 4 % 

Annet (eks. lærlinger) 13 % 7 % 

Totalt 10 % 6 % 

 

• Vi har fokus på å gi ledere opplæring i rekrutteringsprosessen for å sørge for ikke-
diskriminerende og profesjonelle rekrutteringsprosesser. Det er i liten grad satt mål for 
mangfoldsrekruttering ut over de signaler og regler som gjelder for kommune-Norge generelt. 
Dette er ett av temaene vi ønsker å satse mer på i 2022, som del av vårt strategiske 
kompetansearbeid. 

• Kommunalområdet helse og mestring har egne mål om satsing på heltidskultur i 
handlingsplaner. Det er i tillegg besluttet ekstra satsning på dette fra 2022 for hele kommunen. 
Per 31. desember 2021 arbeider omtrent 46 prosent av våre kvinnelige arbeidstakere i 
deltidsstilling, mens 41 prosent av de mannlige arbeidstakerne arbeider deltid. 

• Hensynet til likestilling- og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige 
personalpolitikken.  
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• Vi har et partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalget) som foreslår og behandler 
overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og 
inkluderende arbeidsliv. Her gis også jevnlig status og orienteringer innen relevante temaer. 

Kompetanseutvikling 

 
I 2021 har pandemien virket både fremmende og hemmende for den sentrale kompetanseutviklingen i 
kommunen. Fremmende fordi den har krevd så mye av oss som gir læring: Krisehåndtering, omstilling, 
digitalisering, nye former for ledelse, nye samarbeidsformer og nye kunnskaper. Hemmende fordi det 
har vært situasjonen, og ikke vi selv, som i stor grad har påvirket prioriteringene. 

Kommunens viktigste arena for kompetanseutvikling er den daglige driften. I løpet av året fikk vi i tillegg 
iverksatt tiltak for sentral styring av kompetanseutvikling: Stabene har gjennomført kurs innen temaer 
som kvalitetsarbeid, digital samhandling, rekruttering, veiledning av lærlinger og mer. Det er utviklet 
håndbøker, temasider, digitale forum og nyhetsbrev som bidrar til kontinuerlig oppdatering innen ulike 
temaer. Høsten 2021 etablerte vi en egen nettside for «kurs og kompetanse» som samler interne 
opplæringstilbud. Vi startet også arbeidet med eget introduksjonsprogram som skal gi alle nyansatte 
tilbud om sentral opplæring. 

Arbeidet med kompetanseutvikling vil fortsette utover i 2022 med mer fokus på strategisk styring og 
implementering av tiltak vi startet på i 2021. 
 

Lærlinger 

Moss kommune er en selvstendig lærebedrift og skal være en synlig og attraktiv arbeidsgiver som har en 
sentral rolle som lærebedrift. Moss kommune er godkjent som opplæringsbedrift i syv fag: 

• IKT servicefaget 

• Helsearbeiderfaget 

• Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

• Institusjonskokkfaget 

• Byggdrifterfaget 

• Kontor- og administrasjonsfaget 

• Anleggsgartnerfag 

 
Moss kommune hadde 88 lærekandidater og fire kandidater i fagbrev på jobb i 2021. 48 kandidater ble 
oppmeldt til fagprøve. Av 48 avholdte fagprøver var fire ikke bestått. Dette tilsvarer en gjennomføring 
på 91,67 prosent.  Av 44 beståtte prøver har 14 kandidater bestått meget godt, dette utgjør 31,8 
prosent. 

Ansettelser og rekruttering 

I 2021 gjennomførte kommunen flere ansettelsesprosesser enn noen gang tidligere. Noe av dette er 
vurdert å skyldes en «ketsjupeffekt» fra år 2020, med ansettelser som har stått på vent som en følge av 
krisehåndteringen. I 2021 har vi hatt 321 stillingsannonser, mot 188 i 2020. Nedenfor vises 
stillingsannonser fordelt på kategori. 
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Kategori Antall 

Administrasjon 16 

Helse og sosial 161 

Kultur 6 

Ledelse 34 

Oppvekst 32 

Teknisk 19 

Annet 8 

Timevikarer o.l. 45 

 
Høsten 2021 lanserte vi flere tiltak som skulle heve kvaliteten på ansettelsessakene våre. Vi har jobbet 
med nye maler for stillingsannonser og nye standardtekster for kommunikasjon med søkere. Det er 
innført eget digitalt skjema for egenkontroll ved utlysning av ledig stilling. For å effektivisere tids- og 
ressursbruk gjennomfører HR systematisk etterkontroll av ansettelsesprosesser og registrerer avvik, 
blant annet ved lang saksbehandlingstid. Nøkkeltall viser at dette har hatt en positiv effekt. Blant annet 
er saksbehandlingstiden redusert fra 19 uker til 15 uker. 

Digital samhandling 

Med digital samhandling menes bruk av de verktøyene vi har for å samtale og jobbe sammen i 
dokumenter. Fra første til tredje kvartal så vi en nedgang i bruk av verktøyene i takt med nedgang i 
antall restriksjoner knyttet til pandemien. Mot slutten av året økte bruken igjen, og da i takt med økte 
restriksjoner og nye påbud om hjemmekontor. 

Våren 2021 fikk ledere tilbud om egne kurs i en rekke samhandlingsverktøy. Høsten 2021 fikk alle 
ansatte tilbud om kurs (Teams, OneDrive, Excel, PowerPoint, Forms og Sway). Vi har registrert over 250 
kursdeltakere, i tillegg til at det er gjennomført lokalt tilpassede kurs. Kursevaluering tilsier at tilbudene 
oppleves som nyttige og gode. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 
Det har i 2021 vært jobbet med utvikling, oppdatering, kurs og rådgivning knyttet til overordnet HMS. 
Fokus har vært rettet mot rådgivning og støtte i forhold til internkontroll HMS, for å sikre at krav fastsatt 
i lover og forskrifter knyttet til HMS arbeidet følges. Organisasjonen har hatt fortsatt stort behov for 
rådgivning, opplæring og støtte i arbeidet med å gjennomføre og dokumentere sine lovpålagte HMS 
aktiviteter. Videre har bistand og rådgivning knyttet til risikovurdering på HMS området vært prioritert.  

Av aktiviteter spesielt nevnes: 

• HMS kurs for nye ledere og verneombud 

• Kurs i HMS dokumentasjon 

• Opplæring og bistand i arbeidet med HMS risikovurdering 

• Oppfølging og komplettering av sikkerhetsdatablader i kommunens digitale stoffkartotek  

• Månedlige samarbeidsmøter med hovedverneombudene 

• Løpende lederstøtte gjennom opplæring, kurs eller som individuell lederopplæring ved behov. 

• Tilsynssaker (Arbeidstilsyn og Branntilsyn) 

• Økt fokus på årsaksanalyser knyttet til HMS-avvik og skaderapportering i arbeidsmiljøutvalget 

• HMS- og inkluderende arbeidsliv (IA) utvalg med representanter fra HR, NAV, 
bedriftshelsetjenesten, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud  
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• Revisjon av HMS dokumentasjon i kvalitetssystemet 

• Aktiviteter og praktisk arbeid med tilpasning av digital HMS håndbok  
  

Under kapittel om internkontroll presenteres ytterligere grunnlag knyttet til avvik og årsaksanalyser 
innen HMS og skader. 

Etisk standard 

 
Moss kommune tar ansvar for etisk standard. I 2021 har kommunen forbedret sine etiske retningslinjer 
for å forsterke viktigheten av en høy etisk standard. De nye etiske retningslinjene inkluderer 
antikorrupsjon og setter en tydeligere ramme på hva som er rett og hva som er galt. Retningslinjen er 
vedtatt av kommunestyret. 

Moss kommune har en etablert varslingsordning og et eksternt ledet varslingsutvalg.  

Kommunens kvalitetssystem sikrer forsvarlig og systematisk oppfølging, og ikke minst sporbarhet. Det 
gis regelmessig opplæring i kvalitetssystemet både for medarbeidere og ledere. 

Kommunal- og stabsområdene gjennomfører etisk refleksjon gjennom året og kommunalområdet helse- 
og mestring har egen etisk komite.  

Moss kommunes anskaffelsesstrategi skal også bidra til å sikre høy etisk standard. 

Internkontroll og kvalitet 
 
Kvalitetsarbeid i Moss kommune 

Moss kommune skal dekke behov og være kjent som en mangfoldig kommune som er skapende, 
varmere og grønnere. Dette skal vi gjøre gjennom å være modige, gi muligheter, være lærende og 
tydelige.  

Vi arbeider systematisk med internkontroll og kvalitet av mange årsaker.  

Vi skal sikre kvalitet i leveranse i både lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver, sikre likebehandling og en 
enhetlig og forutsigbar tilnærming til tjenestene og prosessene vi utfører.  

Kommunens kvalitetssystem skal benyttes for å dokumentere internkontrollen og forbedringsarbeidet. 
Analyse av resultat fra kvalitetssystemet kan bidra til å luke ut årsaker til at ting ikke går slik vi har 
planlagt, og sikre at vi jobber smartere.  

I Moss kommune har vi styrket arbeidet med internkontroll. I 2021 ble kommunedirektørens 
ledergruppe etablert som overordnet kvalitetsutvalg (kommunedirektørens kvalitetsutvalg). Utvalget 
har møter annenhver måned og anses som ledelsens gjennomgang.  

Det ble gjennomført 16 møter i kommunens kvalitetsutvalget og fem møter i kommunedirektørens 
kvalitetsutvalg.   
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Kvalitetsforbedringer 

Det er gjort en rekke forbedringer basert på tilbakemeldinger, behov og forbedringsarbeid. Blant annet 
etablert en internrevisjonsordning og gjennomført fem interne revisjoner. Vi har også levert 
årsaksrapportering på skader og HMS avvik i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og administrasjonsutvalget 
(ADMU). 

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn 

Følgende forvaltningsrevisjoner er behandlet i kommunestyret i 2021: 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Barnevern – fosterhjem 

• Byggesak 

Av eksterne tilsyn kan vi nevne:  

Arbeidstilsynets tilsyn 

• Asbest på områdene MK eiendom KF og kommunalområde plan, miljø og teknikk – pålegg lukket 

• Forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade er avholdt på kommunalområdeområde Helse 
og mestring ved Ekholt sykehjem – ikke pålegg 

Statsforvalterens tilsyn 

• Tidlig innsats på kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet ved Krapfoss skole – ikke 
pålegg, da det ikke forelå brudd på regelverk 

Opplæring 

Det har vært tilbudt 43 kurs, hvorav 17 har blitt avlyst på grunn av manglende påmelding. Dette vil si at 
60 prosent av kursene har blitt gjennomført.  

Det har vært 226 påmeldte og 110 som deltok. Dette tilsvarer 49 prosent av de påmeldte som faktisk 
har deltatt (51 prosent frafall mot fjorårets 40 prosent frafall). Hovedårsaken til frafallet skyldes 
koronarelaterte utfordringer. 

I tillegg har team internkontroll og kvalitet deltatt i en rekke avdelings- og virksomhetsmøter 

Forbedringskultur 

Totalt antall avvik fremkommer i diagrammet under.  
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Vi ser en oppgang i antall meldte tjenestekvalitetsavvik og HMS avvik. Noe av økningen på HMS avvik 
stammer fra uønskede hendelser. Det er også en svak økning i antall forbedringsforslag. Kvaliteten på 
avviksområder og avvik er forsterket fra 2020. Inn i nytt år er 91 prosent av alle avvik lukket.  

Avvik per kommunalområde og avviksområde 

  Stab H&M KOA PMT Totalt 

Tjenestekvalitet 25 2480 332 42 2879 

HMS 5 1063 367 12 1447 

Uønskede hendelser 8 1366 247 10 1631 

Personvernbrudd 19 17 11 2 49 

Forbedringsforslag 21 169 23 12 225 

Ytre miljø 
    

5 

Totalt 78 5095 1052 78 6236       

Skader 3 260 72 4 339 

Andel skader av HMS avvik 60,0 % 24,5 % 19,6 % 33,3 % 23,4 % 

  

Alvorlighetsgrad 

Tjenestekvalitetsavvik 34 prosent vurdert som alvorlig (914) eller svært alvorlig (14): 
9 prosent med et vesentlig eller større utfall 
8 prosent av tjenestekvalitet er ikke vurdert alvorlighetsgrad 

HMS avvik 49 prosent vurdert som alvorlig (629) eller svært alvorlig (10): 
27 prosent med et faktisk utfall på vesentlig eller større 
9 prosent av HMS avvik er ikke vurdert alvorlighetsgrad 
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Behandlingstid HMS avvik 

Gjennomsnittlig behandlingstid på HMS avvik:  
2020: 28,5 dager 
2021: 28,7 dager 

Målet for 2021 var 20 dager.  

Fordeling avvikskategorier 

I tabellen under vises de største avvikskategoriene uavhengig av avviksområde.  

Avvikskategori Antall 

Legemiddelhåndtering 1221 

Tjenesteleveranse 997 

Mangelfull dokumentasjon eller samhandling 743 

Fall 622 

Ansattskade 531 

Vold og trusler 457 

Prosedyrer og styrende dokumenter 335 

Svikt eller mangler ressurser/utstyr/lokaler 289 

Skade, vold og trusler (elever, pasienter, bruker) 267 

Materiell og utstyr (feil og mangler) 221 

Brudd på lover og regler 205 

 
Årsaksanalyser 

Kommunens retningslinje for avvikshåndtering tilsier at vi skal gjennomføre årsaksanalyse dersom et 
avvik er klassifisert som alvorlig eller svært alvorlig. En årsaksanalyse skal fortelle noe om hvorfor noe 
skjedde og skal bidra til å forhindre gjentakelse.  

Andelen årsaksanalyser for avvik (alvorlige og svært alvorlige) var 64 prosent for tjenestekvalitet og HMS 
avvik kombinert. Mål for 2021 var 75 prosent. Det har vært en svak forbedring med årsaksanalyser for 
HMS avvik, og en nedgang for tjenestekvalitetsavvik. 

 
2020 alvorlig  2020 svært alvorlig  2021 alvorlig 2021 svært alvorlig  

Tjenestekvalitet 71 % 78 % 69 % 71 % 

HMS 54 % 44 % 59 % 45 % 

Totalt  
  

64 % 
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Tjenestekvalitet 

De mest hyppige hovedårsakene til tjenestekvalitetsavvik som er klassifisert som alvorlig eller svært 
alvorlig vises i tabellen under.  

Hovedårsaker Total 

Menneskelig feilhandling 419 

Ingen årsaksanalyse gjennomført 289 

Ressursmangel 134 

Systemsvikt 30 

Mangelfull kontroll/rapportering/evaluering 21 

Utstyrsfeil 18 

 

 
Årsaksanalyse for HMS avvik som har ledet til skade 

De mest hyppige hovedårsakene til HMS avvik som har ledet til skade, samt antall avvik vises i tabellen 
under.  

  Antall Prosentandel 

Trusler 92 27 % 

Menneskelig feilhandling 38 11 % 

Arbeidsmiljø 19 6 % 

Utstyrsfeil 14 4 % 

Covid 19 10 3 % 

 
337 HMS avvik har ledet til skade hvorav 149 klassifisert som alvorlig/svært alvorlig. 

32 av HMS avvikene er ikke behandlet inn i nytt år. Dette utgjør 9 prosent. 
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Personvern 

Det ble ansatt nytt personvernombud i mai 2021, før dette var et interim personvernombud utpekt. Det 
ble gjennomført en forvaltningsrevisjon innen personvern og informasjonssikkerhet høsten 2021. Det 
var positivt å se at forvaltningsrevisjonen beskrev forhold som vi selv har registrert, enten som avvik, 
forbedringsforslag eller oppgaver og aktiviteter. Videre beskriver forvaltningsrevisjonens rapport at vi er 
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en kommune som er forholdsvis modne på personvernområdet og at vi har et høyt fokus på 
personvern.  

Det er flere oppgaver som må utføres før vi når målet om å ha god kontroll på kommunens behandlinger 
av personopplysninger. Vi har ikke kunnet ferdigstille oppgavene på grunn av utfordringer med kapasitet 
blant annet grunnet pandemi, omorganiseringer og andre prioriteringer. Spesielt opplæring har vært 
utfordrende dette året.  

Personvern- og sikkerhetsutvalget har gjennomført seks møter i 2021 og har deltatt i 
kommunedirektørens kvalitetsutvalg tre ganger.  

Prioriteringene fremover er først og fremst behandlingsprotokoll, deretter er systematiserte 
personvernkonsekvensvurderinger, opplæring og personvernerklæringer prioritert. Det skal også 
samarbeides med informasjonssikkerhetsansvarlig om valg av digitale verktøy for dokumenter med 
personopplysninger og sensitiv informasjon. DigiOrden er anskaffet av enhet IT, og vil bli benyttet som 
behandlingsprotokoll for kommunen. Det er utarbeidet et spørreskjema for å innhente informasjonen 
som skal føres i behandlingsprotokollen fra enhetene i kommunen.  

Avvik og årsaksanalyser 

Det ble meldt 49 avvik på personvern og informasjonssikkerhet i 2021. Fem av avvikene ble meldt til 
Datatilsynet og samtlige er blitt henlagt.  

Skader 

23 prosent av HMS avvik har knyttet til seg en skade for 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 39 prosent, 
men på grunn av endring i rapportering fra 23. august 2020, er det relevant å tro at den faktiske andelen 
var rundt 30 prosent.  

Kommunalområde 2021 2020 

Staber/økonomi 2 3 

Kultur, oppvekst og aktivitet 72 72 

Plan, miljø og teknikk 4 5 

Helse og mestring 260 317 

Totalt 338 397 

 

 
De følgende tre tabellene under må sees i sammenheng med hovedårsaker under kapittelet 
Årsaksanalyse for HMS avvik som har ledet til skade. 

Type ulykke 2021 (2020) 

• Påført voldsskade 29 prosent (31 prosent) 

• Trusler om vold 18 prosent (20 prosent) 
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Skader per bakgrunn 2021 (2020) 

• Angrepet eller truet av annen person 49 prosent (43 prosent) 

• Feil løfting 7 prosent 

• Feil plassering 7 prosent 

• Manglende merking, varsling, skilting 5 prosent 

• Vernetiltak ikke gjennomført 4 prosent 
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Skader pr art 2021 (2020) 

• Psykiske ettervirkninger 30 prosent (31 prosent) 

• Bløtdelsskader 19 prosent (16 prosent) 

• Sårskader 14 prosent (12 prosent) 

• Forstuing/forvridning 12 prosent (7 prosent) 

 

 

Varsling 

Det ble mottatt ni varslinger i 2021. 
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Miljø og klima 
 

Klimabudsjett 2021 - rapportering 

 

  
Transport  

Reisevaneundersøkelse (RVU) 2018/2019 
RVU 2018/2019 Gange: 17 % sykkel: 6 % kollektiv: 8 %  
Det betyr at andelen grønne reiser er 31 %.  
Vedtatt mål om sykkelandel er 8 % i 2023 og 20 % i 2030.  
Mål om 25 % gangeandel i 2030 og 15 % kollektivandel i 2030 ligger i klimaplanen. 

RVU 2013/2014: Gange: 21 % sykkel: 5 % kollektiv: 4 % 
(Begge RVUene har data fra Moss og Rygge) 
For å følge med på utviklingen i reisevaner er det viktig at man gjennomfører 
reisevaneundersøkelser jevnlig, for eksempel hvert annet år. Ny RVU er bestilt (i regi av Viken) for 
2021. Moss har en tilleggsbestilling på reiseandel i RVU 2021 for å kunne følge opp målene. 

RVUen er ikke klar ved årsslutt 2021, så vi får ikke sjekket hvordan det ligger an med målene for 
dette året isolert. 

 

Oppfølging av hovedplan for sykkel – nå målet om 8 % sykkelandel i 2023 og 20 % i 2028 
To sykkelstrekninger fra hovedplan for sykkel ble påbegynt i 2020, og ble ferdigstilt i 2021. Det 
gjelder strekningene Ole O. Lians gate – Torderød gate - Harald Hårfagres gate (R1) og strekningen 
Høyenhall gate – Fritjof Nansens gate – RV19 (R4). 
Planarbeid for tilrettelegging for sykkel er i prosess på strekningene Sølyalleen – Bråtengata – Østre 
Kanalgate – Logns Plass (R8) og Høydaveien - Carlbergveien (R3). 

Bråtengata: Deler av strekningen, Bråtengata: Politisk forankret i mars 2022.  

Carlbergveien fra Ekholtveien og frem til Gartnerveien: Sykkelfeltet har fulgt progresjonen til VA-
prosjekt. Ikke ferdigstilt per 31. desember 2021.  
Statens vegvesen (SVV) er i gang med planlegging av to sykkelvei-prosjekter; 
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Strekningen Tigerplassen – Noreløkka (R1) er satt på vent grunnet vesentlig økte kostnader.  
Status: SVV har foreslått et anleggsbidrag på restbeløp (omtrent 20 millioner kroner) som kan 
benyttes til å fremme sykkelfremkommelighet på strekningen, med Moss kommune som 
prosjektleder. 
Politisk forankret i januar 2022 at Moss kommune sier ja til anleggsbidraget. 

Strekningen Ryggeveien langs Melløsparken – Dyreveien (R4) planlegges med ensidig sykkelløsning.  
Status: Reguleringsplan ble vedtatt desember 2021.Det er ikke avsatt midler, men prosjektet er tatt 
med i budsjettforhandlingene til SVV for 2022. Det er dermed uvisst om når det blir oppstart. 
Ny sykkelparkering, ti låsbare sykkelskap, på plass i gågata ved Moss kirke. Her kan man leie trygg 
parkering for sykkelen mens man har et ærend i byen. Det er satt ut sykkelstativ i Fleischerparken. 

  
Leasingordning for ansatte for elsykler – anbudsgrunnlag klart – innhenting av tilbud våren 2022. 

  
 

    

 

  

Gangetiltak - Gangeandel på 25% i 2030 
I 2019 utarbeidet Miljøløftet Moss en mobilitetspakke for grønnere reiser som besto av en rekke 
tiltak, der et av tiltakene var prosjektet «veien til holdeplassen». Hensikten med prosjektet er å 
utrede tiltak som skal gjøre det enklere, raskere og mer attraktivt å velge kollektivt. Rapporten er 
ferdigstilt og er behandlet i Miljøløftet. 

Små tiltak fra rapporten vil prioriteres og gjennomføres løpende. Noen større tiltak kan ha behov for 
politisk behandling, og da blir det lagt frem en politisk sak som belyser tiltaket. 
Melløs: Strekningen i Nordahls Griegs gate fra Ryggeveien til Melløs stadion ble i 2021 godt 
tilrettelagt for fotgjengere, ved at man har delt veien mellom fotgjengere og parkering. 

  
Jeløy (Damveien – Per Sivles vei): Utbedret nesten igjengrodd gangforbindelse gjennom skogen. 
Melløsparken: Oppstart av rehabilitering av gangsti/gangvei tvers over Melløsparken. 

  
 

Utskiftning av kommunens egne biler innen 2024 
Moss kommune har per 1. januar 2022 en elbilandel på 55,6 prosent på lette kjøretøy, likt som i 
2021. Elbilene som ble anskaffet i 2021 erstatter i all hovedsak elbiler på utgående leasingavtaler. 
Elbilandelen er derfor omtrent uendret fra 2021. Moss kommune har 236 kjøretøy. 
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I 2021 anskaffet Moss kommune 34 lette kjøretøy. Tre av disse var fossil/hybrid. Øvrige var 
elektriske. Fossil/hybrid ble anskaffet til tjenester som grunnet beredskap (legevakt og 
flyktningtjeneste) og rullestolrampe ikke kunne benytte seg av elbilene som for tiden er på 
markedet.  

Fire elektriske 9-setere, bestilt i 2021, erstatter i mars 2022 fire av de minst miljøvennlige bilene i 
kommunens drift. Dette er et segment hvor Moss kommune er tidlig ute med overgangen til 
elektriske kjøretøy. Kommunen møtte i 2021 og videre inn i 2022 et marked med store 
leveringsutfordringer på elbil. Dette bremser utskiftingstakten betraktelig, men avbøtende tiltak er 
iverksatt. Kommunen har derfor endret anskaffelsesstrategien på dette området ved å vurdere å 
kjøpe brukte elbiler i større grad.  

 

 

Tjenestereiser Moss kommune 
Målet er å redusere utslipp med 50 prosent innen 2024. Utgangspunktet er 2019-tall for 
kilometergodtgjørelse. Tallene rapportert for 2019 er 918 996 kilometer. Dette vil rapporteres årlig. 

Antall kilometer det er betalt kilometergodtgjørelse for i 2021 er 420 325 kilometer, hvilket utgjør 
45,7 prosent av tallene fra 2019. Året 2021 er spesielt sett i lys av koronapandemien. 
Moss kommune vil øke tilgjengeligheten til digitale verktøy på sine plattformer, slik at mange kan 
utføre mye arbeid hjemmefra og dermed kutte antall reiser. På grunn av koronapandemien ble 
mange møter utført på digitale plattformer. Det må være et mål at digitale plattformer vil redusere 
reiseaktiviteten også etter pandemien. De enhetene som har rapportert på gjennomførte tiltak i 
2021 har alle fokus på fossilfrie reiser og redusert transportbehov gjennom digitalisering. 
Helsesystemer som fører til redusert transportbehov er viktig å øke omfanget av, i tillegg til å fase ut 
fossile kjøretøy samt beholde og bruke digitale møteplasser. 

  
 

Elektrifisering av Bastøferja 
Bastø Electric er bygget og ankom Moss 9. januar 2021. En elektrisk ferje ble satt i drift i 1. tertial.  

Ytterligere en ferje kom på elektrisk drift 3. tertial (1. november 2021). Ferje tre er under ombygging 
og forventes å settes i drift 1. mai 2022. 

De elektriske fergene går per 31. desember 21 i hybrid-modus (batteri + diesel), da ladeinfrastruktur 
i Moss ikke er ferdig. Elvia jobber for å finne en god trase for høyspentkabel til ladestasjon fra 
Værftsgata til ladestasjon på havna. Når ladestasjon kommer på plass, vil ferjene gå kun på strøm. 
Det må være et mål om at ladestasjon i Moss kommer på plass så snart som mulig i 2022.   
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Mobilitetspakke for grønnere reiser 
Det vil bli innført en leasingordning for kommunens ansatte knyttet til elsykkel. Dette er vedtatt og 
det jobbes administrativt med en rammeavtale for elsykler samt å etablere ordningen. 

Det er lang leveringstid på elsykler i markedet. Forventet levering av sykler er våren 2022. 
Sykle til jobben ble gjennomført i 2021.  
446 deltagere, 13 954 kilogram CO2 spart, 16 bedrifter, 93 024 kilometer syklet/gått/løpt.  
Hjem-jobb-hjem. Ordningen legges ned (Viken fylkeskommune)  
Utrede muligheten for bilpool (delingsbiler). Moss kommune har inngått en opsjonsavtale 
med Move About som innebærer levering av biler og teknisk utstyr for bildelingsordning. 
Bildelingsordningen er tenkt løst ved at kommunen benytter seg av bilene i normal kontortid og er 
åpen for publikum resten av døgnet og i helger.  

Moss kommune har ikke utløst opsjonen foreløpig. Hvis man velger å løse inn opsjonen er det ingen 
utfordringer med eksisterende bilpark, fordi det er mange biler som er i omløp og det alltid er noen 
som skal byttes ut innen kort tid.  
Helhetlig parkeringspolitikk. En prosjektgruppe har arbeidet med kartlegging, definering av 
utfordringer og forslag til løsninger. Prosjektgruppen har fått gode innspill av gårdeierforeningen i 
Moss. Forslag til parkeringsstrategi ble vedtatt i 2021. Handlingsplan for parkering, som skal følge 
opp strategien, utarbeides i 2022. 

  

 

 
  

Ladepunkter – elektrisitet som drivstoff 
Lademulighetene i Moss er gode. Det finnes både kommunale og private ladepunkter. Det finnes 
ikke en samlet oversikt over alle ladepunktene. 

Det er utarbeidet en rapport: «Utredning av behov og planer for lade- og fylleinfrastruktur for 
veitrafikken i Moss». Rapporten ble behandlet politisk i april 2021 og må følges opp i kommunens 
planverk. 
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Utrede mulighet for fossilfri transport i Moss i 2030 
Utredning er ferdig. Estimat viser at det er mulig med 70 prosent fornybar transport i Moss i 2030. 
Dette er lagt inn som et mål i klimaplanen, som ble vedtatt i februar 2021. 

 

Grønn havn - Moss havn 
Ny strategisk plan er vedtatt med målsetning om å få havnedriften til å bli fossilfri innen 2030. 
Moss havn har inngått avtale med ASKO om etablering av dronehavn i Moss, avtale ble signert i 
2020. Detaljplanleggingen er i full gang og de fysiske arbeidene starter opp i 2021. Dette vil føre til 
elektrisk fjordkryssing og fortsette elektrifisering av operasjonene i havna. 

Status: Fysiske arbeider for ombygging av arealene til dronehavn har oppstart høsten 2021. 
Dronehavna var planlagt ferdigstilt innen utgangen av året, men er litt forsinket. Målet er 
ferdigstillelse juni 2022, og at dronene kommer i gang i august 2022.  
Moss havn inngikk avtale med Bastø Fosen og Statens vegvesen hvor arealer til ladefasiliteter ble 
frigjort, gjennom å flytte kontorene til Moss Havn. 

Status: Arbeidene med ladetårn er i gang. Fundamenteringsjobben er ferdig og selve ladetårnet er 
levert. Arbeidet med å fremføre strømkabel er i gang, men ikke ferdigstilt. Utfordringer med å finne 
en god kabeltrase har forsinket arbeidet med framføring av strøm.  Strøm er trolig på plass første 
halvår 2022. 
Moss havn har inngått avtale med Kruser (kruser.no) som gjør at det til sommeren 2021 vil komme 
elektriske fritidsbåter til Moss, tilgjengelig gjennom båtpool. 

Status: Kruser solgte ikke nok medlemskap i Moss, samtidig som de ikke får levert nok båter. 
Prosjektet i Moss er derfor utsatt til 2022, og ny avtale med Moss Havn foreligger. Båtene skal 
kunne testes av befolkningen under Moss Miljøfestival i august. Testperioden under miljøfestivalen i 
august i fjor ble en suksess. Alle prøvetimer var fullbooket. De skal komme med båter til sommeren. 
Som en del av Grønn Havn-prosjektet skal det gamle kontorbygget rives for å gjøre plass til andre 
funksjoner i forbindelse med dronehavn. Stengata 1 og 3 skal rehabiliteres slik at Moss Havn KF kan 
bruke dem til kontorer og garderober. Strømforbruket på kontorbygg halveres.  

Status: Bygget er ferdig, innflytting var i oktober 2021. 
 

 
Avfall  

Konkrete mål for forbruk, avfall og avløp skal settes i klimaplanen. Gjennom EU-direktivet for avfall er 
det satt mål om at 60 prosent av husholdningsavfallet utsorteres innen 2030 og 65 prosent innen 
2035. Utsortering av matavfall hos husholdningene i Moss igangsettes i 2023, noe som er avgjørende 
dersom vi skal nå målet om 60 prosent utsortering i 2030.  

Matsvinn - redusere matsvinn ned til 10 prosent på institusjoner 
Enhet sykehjem og omsorgsboliger jobber med å redusere matsvinn i et eget prosjekt; «Fremtidens 
Mat og service». Utredningen har bl.a. fokus på forebygging av matsvinn. Det er innført «Aktiv 
forsyning» i sykehjemmene. «Aktiv forsyning» er automatisk lagerstyring. Enheten har i den 
forbindelse gjennomgått sortimentet og redusert fra 1050 produkter til i underkant av 200 
produkter. Dette vil sannsynligvis redusere matsvinnet. Enhet Helsehus jobber med matsvinn og 
redusert forbruk, blant annet knyttet til bedre lageroversikt. 

Barnehagene jobber kontinuerlig med å holde matsvinn så lavt som mulig. 
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Reduksjon i årlig innkjøp av nettbrett ved å bruke dem i fem år 
Gjennomsnittsalder for mobiler, iPad’er og laptop: To år 

Ser vi kun på iPader ser tallene slik ut: 

Produkt 
Ant. 

Enheter 
Gj. 

Alder 
Ant. 1. 

år 
Ant. 2 

år 
Ant. 3 

år 
Ant. 4 

år 
Ant. 5 

år 
Ant. 6 år 

+ 

iPader hele MK 4598 2 1726 862 993 634 286 97 
  

Det er grunn til å forvente at det vil være et lavere antall enheter som anskaffes de neste to årene, med 
unntak av skole som kjøper 1:1 på iPader for 1.klasse og 1:1 på bærbar enhet til 8.klasse. Det jobbes 
aktivt med å øke levetid på IT-produkter på enhet skole. Det er en økning i antall nye enheter fra og med 
kommunesammenslåingen som skyldes behov for å rette opp i teknisk gjeld, og sikre at flere fikk 
bærbare enheter. 

Produkt Antall enheter Gjennomsnittsalder 

iPader hele MK 4598 2 

iPhone hele MK 470 2 

Android-telefoner 373 1 

 
Det er en økning i antall nye mobiltelefoner som følge av at fasttelefoni har blitt avviklet, og det har 
vært en overgang til mobile løsninger. 

Pandemien har i stort medført behov for nye enheter til test- og vaksinesenteret i tillegg til at et større 
antall ansatte måtte bytte ut eksisterende løsninger med bærbare enheter. Enhetene har meldt at de 
har fokus på å øke levetiden på IT-produkter. 

Oppsummering alle enheter hele Moss kommune: 
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Utrede mulighet for avfallssug i Moss 
Kunnskapsarbeidet knyttet til avfallssug er startet opp og det vil i forbindelse med områdeplan for 
Høyda gjøres et arbeid knyttet til avfallssug og andre alternativer til avfallshåndtering på området.  

  
 

MOVAR  
Selskapet for felles ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall fra alle kommunene i regionen er 
etablert.  Anslås satt i drift i løpet av 2024. 

  
MOVAR har et mål om å oppnå en større gjenbruksandel av det som leveres på Solgård Avfallsplass. 
Det foreligger planer om å etablere en gjenbruksstasjon på Solgård, eventuelt et annet sted i 
kommunen, trolig i 2023. 

  
MOVAR har et forprosjekt for å se på muligheten til å starte produksjon av biokull. Dette kan 
komme som en mulig slambehandlingsløsning på Fuglevik renseanlegg. Dersom dette kommer i 
gang, vil det øke materialgjenvinning av slam og organisk materiale. Forprosjekt på slambehandling 
forventes ferdig våren 2022. Søknad om midler til mulighetsstudie på å produsere biokull av 
avløpsslam sendes Klimasats i februar 2022. 

Det vurderes om biokullproduksjon er aktuelt for hage- og parkavfallet også.  
 

 
Bygg 

Fossilfri oppvarming av bygg  
En lokal forskrift; «Forskrift om gebyr for tilsyn av forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 
bygninger, Moss» ble vedtatt i 2020 og trådde i kraft i juni 2021. 

  
Moss kommunes bygninger varmes opp uten fossile energikilder. Alle oljefyrer som har forbrent 
mineralolje er enten sanert eller konvertert til bioolje. 

  
Moss kommunale eiendom har deltatt i en solcellestudie med Hoppern skole som case. Prosjekteier 
SINTEF. Konklusjonen er at Moss kommune først og fremst vil vurdere solceller på andre bygg enn 
skole. Det vil være mest aktuelt i bygg som driftes i 24 timer i døgnet og ikke har perioder hvor det 
er nedstengt. 
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I forkant av større bygge- og rehabiliteringsprosjekter skal Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
utarbeide en klima- og miljøplan for prosjektet. Det skal være førende at Moss kommune skal ha 
gode miljø- og klimaløsninger i sine byggeprosjekter, samt være en pådriver for fossilfrie bygg- og 
anleggsplasser. 

Det er vedtatt at Grindvold omsorgsbolig skal bygges, inkludert miljøplanen som er skrevet for 
prosjektet. Bygget vil brukes av enhet sykehjem og omsorgsboliger. 
NAV har lett etter nye lokaler. Det er nå i gang en rehabilitering av eksisterende bygg og det bygges 
på en ny etasje. Å gjenbruke bygg fremfor å bygge nytt er isolert sett bra for klimaregnskapet. 

Forbruk av energi i Moss kommunes bygg og bygg som Moss kommune ved MKEiendom forvalter, til 
sammen 281 087 kvadratmeter.   

Totalt energiforbruk i bygg som MKE forvaltet i 2021 

 
kWh Andel av total 

Elkraft, energiforbruk 2021 30 690 504 83 % 

Biolje, energiforbruk 2021* 754 830 2 % 

Fjernvarme, energiforbruk 2021 5 320 356 14 % 

Sum energiforbruk 2021 (kWh) 36 765 690 100 % 

*Det benyttes ikke fossil olje til oppvarming. 
  

  

År  Totalt kWh elkraft 

2019 29 936 289 

2020 27 873 497 

2021 30 690 504 

 
Det fremkommer et merforbruk av energi i 2021 på 3 832 378 kilowattimer mot år 2020. 
Gjennomsnittlig forbruk (på bygg som har EOS-system) ligger på 130,4 kilowattimer per kvadratmeter i 
2021 noe som er 10,1 kilowattimer per kvadratmeter mer enn i 2020. 

Av grunner til økt energiforbruk nevnes: Vinteren 2020 var unormalt varm (2,4 oC over normal), 
lokalene har blitt brukt litt ulikt grunnet hjemmekontor og det er vanskelig å vite akkurat effekten av 
dette, økt bruk av elektriske kjøretøy som lader ved byggene, økt viftehastighet i en del bygg trekker 
mer strøm (viktig for inneklima), estimert forbruk for en del av bygg i gamle Rygge var trolig for lavt.  

Detaljert oversikt over energiforbruk 2020- 2021 i bygg som ligger i EOS (EnergiOppfølgingsSystemet): 
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Klimakommunikasjon 
Som følge av koronasituasjonen har det blitt jobbet mindre med klimakommunikasjon enn ønskelig. 
Arbeidet med å utarbeide en plan for klimakommunikasjon er i gang, og målet er å få på plass en 
plan første halvdel av 2022. 

  
 

Anskaffelser 
Anskaffelsestrategi 2020-24 ble vedtatt i 2020 og sier at det skal stilles miljø- krav og kriterier i 
anskaffelser der dette er relevant. Moss kommunes anskaffelser skal være formåls- og 
kostnadseffektive og fremme hensynet til miljø, arbeidsforhold, sosiale forhold og innovasjon. 
Dette innebærer å fremme klimavennlige løsninger og redusere skadelig miljøpåvirkning gjennom 
kommunens anskaffelser. Moss kommune skal gjennom sine anskaffelser stimulere til innovasjon og 
utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, eksempelvis miljøteknologi. 

Nedenfor oppsummeres anskaffelser gjennomført i 2021 hvor miljø er stilt som henholdsvis 
minimumskrav og tildelingskriterium. 

I tillegg kommer anskaffelser gjennomført av andre kommuner på vegne av flere, deriblant Moss 
kommune. 

 

 

Anskaffelse Minimumskrav Tildelingskriterium 

Asfalt og asfaltarbeider 
 

x 

Betalingsautomater for parkering 
 

x 

Brøytetjenester med vaktordning for 5 roder 
 

x 

Dekkhotell og kjøp av dekk x 
 

Drift og vedlikehold av gatelys x 
 

Kjøretøyanskaffelser i henhold til dynamisk 
innkjøpsordning 

x x 

Prosesskontrollsystem VA 
 

x 

Vakt- og alarmtjenester 
 

x 

Vaskeritjenester - leie og vask av helsetekstiler x x 

   

Kjøretøyanskaffelser i henhold til dynamisk innkjøpsordning: 

Kjøretøy (kjøp/leasing) Elektrisk * Ladbar hybrid ** Fossil ** 

Personbil 31 2 1 

Varebil 1 
 

3 

9-seter med rullestolrampe 
  

1 

Varebil med lasteplan 
  

1 

9-seter 4 
  

 
* Miljø er kun stilt som minimumskrav, refererer til krav om fossilfritt kjøretøy.  
** Miljø er stilt som minimumskrav og tildelingskriterium. 
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Energi 

Gatelys 

Gatelysnettet i gamle Moss kommune består av omtrent 7 300 gatelys. I 2020 ble det skiftet ut 2 
000 armaturer. Til sammen er nå 6 500 av de 7 300 skiftet ut. Armaturene som ikke er skiftet ut er i 
hovedsak i sentrum. Alt av gamle armaturer i Rygge er skiftet ut. Alt energiforbruk på gatelys skal 
måles og skiftes ut til mindre energikrevende LED-armaturer. Det kan bli ytterligere utskiftninger av 
armaturer knyttet til kommunale eiendommer, parker parkeringsplasser, lysløyper, sykkelveier. 
Anlegget skal over på målt forbruk (omkoblinger, graving og nye tennskap med mer). 

  
 

  
 

Planer og befolkning 
 

Overordnede planer 

 
Planforutsetninger 
Moss kommune erkjenner natur- og klimakrise og slik legitimerer vi virkemiddelbruk og prioriteringer 
for å holde oss innenfor naturens tålegrenser. Moss kommune legger FNs bærekraftsmål og Parisavtalen 
til grunn for alle vedtak og beslutninger. 

Kommuneplan og visjon 
Mangfoldige Moss - Skapende - Varmere – Grønnere. 
Visjon for Moss, laget av innbyggere, ansatte og folkevalgte - vedtatt 5. desember 2018. Visjonen er et 
fremtidsbilde som skal skape felles mening og retning. Den skal engasjere og vise vei for innbyggere, 
folkevalgte og medarbeidere i kommunen. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og 
retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen er forankret i plan- og bygningsloven og 
utarbeides for en periode på 12 år og rulleres normalt hvert fjerde år.  

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 
Kommuneplanens samfunnsdel, Moss 2030, ble vedtatt i kommunestyret 13. februar 2020, og består av 
vedtatt visjon samt mål og strategier for hovedsatsingsområdene levekår og livskvalitet, klima og miljø 
og verdiskaping og kompetanse. I tillegg inneholder samfunnsdelen langsiktige areal- og 
transportstrategier. Kommuneplanens handlingsdel er integrert i kommunens økonomiplan.  

Kommuneplanens arealdel tar utgangspunkt i samfunnsdelen og konkretiseres gjennom plankart og 
tilhørende bestemmelser. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 23.mars 2021.   

Andre planarbeider 

• Kommunestyret vedtok 23.mars 2021 kommunal planstrategi for Moss, 2021-2024. Formålet 
med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å 
legge til rette for den ønskete utviklingen i Moss. I planstrategiperioden skal det prioriteres plan- 
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og utviklingsoppgaver som følger opp kommunens visjon og ny kommuneplan.  
  

• Kommunedelplan for Klima og for Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv er to 
overordnede sektorovergripende planer som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. 
Arbeidet med disse planene ble vedtatt februar 2021.  
  

• Det er utarbeidet og vedtatt en strategisk næringsplan for mosseregionen, ledet av 
Mosseregionens Næringsutvikling i samarbeid med kommunene. Hovedhensikten har vært å 
definere felles utfordringer, mål og strategier på områder hvor Mosseregionen har komparative 
fortrinn og hvor kommunene har gjensidig nytte av å samarbeid. 
  

• Det er utarbeidet og vedtatt planprogram for ny kommunedelplan for Høyda. Planen skal legge 
til rette for en videreutvikling av Høyda som en bydel med et variert lokaltilbud og gode og 
attraktive bomiljøer. Den skal gi langsiktige føringer for overordnede strukturer innenfor trafikk, 
grønt og uteoppholdsarealer, bebyggelse og formålsfordeling. Det ble i 2021 arbeidet med blant 
annet kunnskapsgrunnlag som trafikkanalyse, oppdatert steds- og mulighetsanalyse og 
sosiokulturell stedsanalyse.  
  

• Det er igangsatt arbeid med naturmangfoldplan for Moss. Hovedmålsettingen er å styrke natur- 
og artsmangfoldet og å ta vare på naturen i Moss gjennom bærekraftig forvaltning og god 
arealforvaltning. Kommunestyret har i møtet 2. november 2021 fastsatt planprogram for 
kommunedelplan for naturmangfold. 
  

• Statens vegvesen planlegger for ny riksvei 19. I desember 2019 sendte Statens vegvesen 
planprogram for reguleringsplan for riksvei 19 over til Samferdselsdepartementet. 
Samferdselsdepartementet har gjennomført kvalitetssikring KS1 av etatens forslag, noe som har 
resultert i at riksvei 19 er prioritert i NTP og samferdselsdepartementet har bestemt at SVV skal 
gjenoppta arbeidet med riksvei 19, og at korridorene 4, 5, 6 og 0+ skal utredes i det videre 
arbeidet. Det ble gjennomført oppstartsmøte og igangsatt samarbeid mellom SVV og Moss 
kommune.  
  

• Bane NOR er godt i gang med utbyggingen av dobbeltspor gjennom Moss. Det siste året har ny 
vurdering av områdestabiliteten medført midlertidig stans i arbeidene for sentrumssonen for 
blant annet å risikovurdere og detaljprosjektere nødvendige sikringstiltak.  
  

• Bane NOR er i gang med planleggingen av ny togparkering i Mosseregionen.  Gjennom vedtak av 
planprogrammet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt at togparkeringen 
skal ligge i Halmstad. 
  

• I 2021 har det vært arbeidet med å følge opp felles tiltaksplaner utarbeidet i regi av Miljøløftet 
Moss. Partene har samarbeidet om oppfølging av sykkelplan for Moss som har til formål å 
tilrettelegge for et helhetlig sykkelveinett. Videre har partene arbeidet med å følge opp tiltak i 
Mobilitetspakke for grønnere reiser, som ble vedtatt i 2019. Her kan nevnes arbeidet med 
prosjektet «veien til holdeplassen». Det er utarbeidet en parkeringsstrategi for Moss, som ble 
vedtatt i kommunestyret i desember.  
  

• Det er igangsatt arbeid med ny kommunedelplan for bolig. Det er nedsatt en tverrfaglig 
arbeidsgruppe og påbegynt arbeid med å utarbeide planprogram, interessentanalyse og 
kommunikasjonsplan samt planlagt nødvendige utredninger.  
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Befolkningsutvikling 

 
Moss er et vekstområde i Østfold, med høy bostedsattraktivitet. Folketallet i Moss øker nå raskere enn 
ellers i landet. Den er høy innflytting til Moss, selv om arbeidsplassveksten har vært svakere enn for 
landsgjennomsnittet. Demografien påvirkes av urbanisering, synkende fødselstall, økende migrasjon og 
at flere lever lenger. Dette gir utfordringer blant annet knyttet til sysselsetting, helse og tjenestebehov. 
Veksten gir samtidig utviklingsmuligheter som kan bidra til å gjøre byen til et skapende, varmere og 
grønnere samfunn.  

Det er en nær kobling mellom befolkningsutvikling og kommunens økonomi. Dette kommer til uttrykk 
på inntektssiden hvor befolkningssammensetning og befolkningsøkning i kommunen spiller en stor rolle, 
og gjennom utgiftssiden, først og fremst gjennom behov for behovsdekning innenfor sektorene 
oppvekst og helse og mestring.  

1. januar 2021 hadde Moss 50 290 innbyggere, en økning på 1,3 prosent i 2021. Andel innvandrere i 
Moss utgjør 16,6 prosent av befolkningen. Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivinger ble nedjustert i 
nye tall fra august 2020, og ifølge SSB har Moss kunnet forvente en årlig befolkningsvekst på omtrent 
0,5 prosent i perioden 2020-2025. I 2020 og 2021 har Moss hatt en høyere vekst, til tross for 
koronapandemien. Det er først og fremst innflyttingen som bidrar til veksten. Innvandringen har bidratt 
med 0,2 prosentpoeng. Aller størst tilflytting har det vært til Halmstad, Sentrum, Høyda og Kambo. 
Fødselsbalansen har vært negativ i Moss de siste årene. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Folketall Moss 48 671 48 871 49 272 49 668 50 290 

Årlig vekst Moss 1,1 % 0,4 % 0,8 % 0,8 % 1,3 % 

 
COWI har tidligere (2019) utarbeidet befolkningsframskrivinger for Moss, som også tar inn planlagte 
utbyggingsområder for boliger. Ifølge disse prognosene vil antatt befolkning fram mot 2030 gi 1 prosent 
årlig vekst, noe som er mer sammenfallende med utviklingen de siste årene enn SSB sine prognoser. 
Kommunen har gått til innkjøp av prognoseverktøyet KOMPAS, og det jobbes nå med å utarbeide nye 
prognoser som blant annet tar hensyn til oppdatert boligbyggeprogram og justerte prognoser fra SSB. 
Dette gjør at kommunen har fått et godt verktøy for detaljert og løpende kunnskap om 
befolkningsutviklingen. 

Befolkningsveksten fører til et økt behov for mange typer kommunale tjenester. Befolkningsprognosen 
kan gi svar på hvilke tjenester det er størst behov for og når behovene oppstår, ved å studere veksten i 
enkelte aldersgrupper.  

Moss har en lavere andel barn og unge og høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet. Vekstraten i de 
ulike aldersgruppene vises i diagrammet under. Den har være forholdsmessig høy i de eldre 
aldersgruppene. Utviklingen har vært negativ i de yngste aldersgruppene 0-9 år, og i aldersgruppen 35-
44 år.  
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Vekstrate fordelt på aldersgrupper 2012-2022 (KOMPAS) 

 

Befolkningsendringer i aldersgrupper 2012-2022 (KOMPAS)  
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Sysselsetting 
I figuren under kan vi se hvordan sysselsettingsandelen har utviklet seg i Moss (inkludert Rygge) og i 
Norge siden 2000. Sysselsettingsandelen måles her som andelen sysselsatte i befolkningen mellom 15 
og 74 år.  Sysselsettingsandelen sank fram til 2015, men har økt etter det.  

 

 Sysselsettingsandel 2000-2021 (Telemarksforskning)  
(Et sterkt fall i 2015 er ikke reelt, SSB endret måten å registrerer arbeidsplasser i 2015) 

Moss har hatt lavere sysselsettingsandel enn landet i alle årene etter 2000. Tidligere har avstanden til 
landsgjennomsnittet økt, men de to siste årene har Moss har hatt en positiv utvikling sammenliknet 
med landsgjennomsnittet.  Antall arbeidsplasser i Moss økte med 715 i 2021 noe som er en økning på 
3,6 prosent. Ved utgangen av 2021 hadde Moss 6977 arbeidsplasser i offentlig sektor og 13 840 i privat 
sektor.  

Boligbygging 
I Moss er det en befolkningsfordeling på omtrent 2,1 personer per bolig, og trenden tilsier at andelen 
personer per boenhet vil kunne synke. Det planlegges for en utbyggingstakt på minst 250 boliger i året. 
De fleste vil bosette seg i eller nært sentrum, på Verket og på Høyda. Områdesentrene Kambo og 
Halmstad er også vekstområder. 
 
I 2021 ble det bygget 492 nye boliger. Av disse var 345 blokkleiligheter, mens 118 var småhusbebyggelse 
som tomannsboliger eller hus i kjede. Det ble bygget 27 eneboliger i 2021. Figuren under viser 
boligbyggingstakten, antall fullførte boliger per 1000 innbyggere i Moss og Norge. Moss har hatt 
vekselvis høyere og lavere boligbyggingstakt enn landsgjennomsnittet.  
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Antall fullførte boliger per 1000 innbyggere. (Telemarksforskning) 

Befolkningsutvikling 2021 
 
  2018 2019 2020 2021 

Folketall ved inngangen av 4. kvartal 48 671 48 871 49 273 49 668 
Fødte 427 408 399 434 
Døde 429 446 454 453 
Fødselsoverskudd -2 -38 -55 -19 
Innvandring 367 387 304 408 
Utvandring 242 191 231 259 
Innflytting, innenlands 3 068 3 242 2 487 2 731 
Utflytting, innenlands 2 999 2 998 2 117 2 242 
Netto innvandring og flytting 194 440 443 638 
Folkevekst 200 401 395 622 
Folketallet ved utgangen av 4. kvartal 48 871 49 272 49 668 50 290 

 

Folkehelse og levekår 

 
Folkehelse og levekår er et prioritert område i kommuneplanens samfunnsdel. Et sentralt prinsipp i 
folkehelsearbeidet er «helse i alt». De fleste faktorer som påvirker våre valg og helse finner vi utenfor 
helsesektoren. Gode oppvekstvilkår, boliger, gode barnehager og skoler, arbeid, fritids- og kulturmiljø, 
tilhørighet og et trygt nærmiljø er viktige faktorer for folkehelsa. Et systematisk samarbeid på tvers av 
fagfelt og sektorer er avgjørende for å få dette til. 

Oversiktsdokumentet over kommunens folkehelse og levekår; Mangfoldige Moss – slik har vi det holdes 
løpende oppdatert, og ligger til grunn for planarbeid og brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag for 
kommunens folkehelsearbeid. 
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Mangfoldige Moss – slik har vi det 2021 setter søkelys på bærekraftsmålene, samarbeid, utdanning, 
helse, arbeid og ulikhet. Hvilken påvirkning koronapandemien har hatt på folkehelse- og 
levekårsstatistikken belyser ikke årets utgave da statistikken hovedsakelig er hentet fra før pandemien. 
Moss ligger signifikant dårligere an enn landsgjennomsnittet på flere folkehelserelaterte faktorer som 
forventet levealder, psykisk helse, andel som mottar stønad til livsopphold og husholdninger med 
vedvarende lavinntekt. Andelen unge som verken er i arbeid eller utdanning, bruk av cannabis og 
opplevelse av ensomhet er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet. Det er en høyere andel unge 
med innvandrerbakgrunn som verken er i arbeid eller utdanning (25 prosent) enn man finner i 
befolkningen uten innvandring (12 prosent).  Av positive funn kan det framheves at majoriteten av 
elevene trives på skolen og gjennomføringsgrad på videregående skole er på landsnitt.  

Et godt samarbeid på tvers av fagområder er en forutsetning for å lykkes med å utvikle et bærekraftig og 
helsefremmende lokalsamfunn. Alle kommunens sektorer har et ansvar for å fremme god folkehelse, 
bedre levekår og utjevne sosial ulikhet i helse. Kommuneplanen angir retning og viser vei. 

 

 

Økonomi inklusiv foretakene 
 

Handlingsregler 

 
Moss kommune vedtok i 2021 fire handlingsregler for å sikre en god økonomistyring. Dette skal bidra til 
en sunn økonomi som gir handlingsrom for viktige satsinger og gode kommunale tilbud. 
Handlingsreglene er vedtatt for Moss kommune inklusive de to foretakene; Moss kommunale 
eiendomsselskap KF og Moss havn KF.  
 
Handlingsreglene er: 

• netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 0,75 til 1,75 prosent 

• disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 7 til 9 prosent 

• renteeksponert gjeldsgrad på 70 til 75 prosent av brutto driftsinntekter (all gjeld minus startlån 
og selvkost) 

• minimum 30 til 40 prosent egenfinansiering investeringer (eksklusive startlån og selvkost).  
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Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til avsetninger og investeringer etter at utgifter, 
renter og avdrag er betalt. Indikatoren sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Netto 
driftsresultat måles i prosent av brutto driftsinntekter og Teknisk beregningsutvalg anbefaler at den bør 
ligge rundt 1,75 prosent over tid. For 2021 endte netto driftsresultat for Moss kommune på 4,1 prosent 
inkludert foretak. Tallet er justert for bundne fond.   
 
Figuren nedenfor viser netto driftsresultat for Moss kommune (blå stolper) i 2020 og 2021 
sammenlignet med kommuner som ligger i kostragruppe 11 (grå stolper). Netto driftsresultat for Moss 
kommune er vesentlig bedre i 2021 enn i 2020. Samtidig kan netto driftsresultat ikke sies å være 
vesentlig forskjellig de to årene sammenlignet med kommuner i kostragruppe 11. Netto driftsresultat for 
2021 er godt over handlingsregelen som sier at den skal være mellom 0,75 til 1,75 prosent.  

 

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet viser kommunens frie reserver. Disse midlene kan brukes til å finansiere framtidige 
investeringer eller for å håndtere uforutsette utgifter eller svikt i inntekter. Disposisjonsfondet økte med 
170 millioner kroner i løpet av 2021. Hovedgrunnen til dette er betydelig bedre skatteinngang enn 
budsjettert og blir omtalt nærmere under skatteområdet. Moss kommune har per 31. desember 2021 et 
disposisjonsfond på 442 millioner kroner mens MKEiendom har 28 millioner kroner og havna 78 
millioner kroner.   
 
Figuren nedenfor viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for Moss kommune (blå 
stolper)  i 2020 og 2021 sammenlignet med kommuner som ligger i kostragruppe 11 (grå stolper). 
Disposisjonsfondet for Moss kommune ligger nå godt over handlingsreglene som sier at 
disposisjonsfondet skal være mellom 7 til 9 prosent. 
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Renteeksponert gjeldsgrad 

Renteeksponert gjeld viser den langsiktige gjelden hvor renteutgiftene dekkes av konsernet selv. Renter 
på øvrig gjeld dekkes av innbyggerne gjennom gebyrer på vann, avløp og renovasjon (VAR, 
selvkosttjenester) og av staten gjennom rentekompensasjonsordninger og skal trekkes ut av 
beregningen. Grunnlaget for beregningen er derfor nettolånegjeld fratrukket VAR-investeringer, 
rentekompensasjon for investeringer samt startlån. 
 
Målet er at lånegjelden ikke skal overstige brutto driftsinntekter. Når vi trekker ut selvkostområdet, 
rentekompensasjon og startlån, sier handlingsregelen at den ikke skal overstige 70 til 75 prosent av 
inntektene. For 2020 var gjeldsgraden høyere enn handlingsregelen, men for 2021 er den i tråd med 
handlingsregelen, jamfør figuren nedenfor.  

Vi har ikke tilsvarende tall for renteeksponert gjeldsgrad for andre kommune. Tall for den totale gjelden 
tyder likevel på at renteeksponert gjeldsgrad er lavere i Moss kommune enn for kostragruppe 11.   
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Egenfinansierte investeringer 

Handlingsregelens måltall for egenfinansierte investeringer tilsier at Moss kommune skal finansiere 30 
til 40 prosent av investeringene sine på følgende måte:  

• selge anleggsmidler og bruke inntektene til å finansiere nye investeringsprosjekter 

• spare midler til disposisjonsfond til egenfinansiering av nye investeringer 

• tilskudd, refusjoner eller momskompensasjon 

 
Både i 2020 og 2021 oppfyller Moss kommune handlingsreglene for egenfinansierte investeringer. For å 
få et mest mulig riktig bilde må denne indikatoren sees over lengre tid. 

 

Finansforvaltning 

 
Rapportering av den samlede finansforvaltningen fremmes som egen sak hvert tertial og samlet for hele 
året til formannskap og kommunestyret jamfør finansreglementet som ble vedtatt av kommunestyret i 
sak 92/21. Her er et sammendrag som omfatter Moss kommune og de kommunale foretakene. 

Beløp i 1 000 000  
     

Fordeling av kortsiktige 
midler 

Per 
31.12.2020 

Per 
30.04.2021 

Per 
31.08.2021 

Per 
31.12.2021 

Prosentvis per 
31.12.2021 

Innskudd i hovedbank 466,9 519,3 352,7 532,5 56,40 % 

Innskudd i andre banker 7,8 - - - 0,00 % 

Plassering på høyrentekonto 305,4 605,4 605,4 411,1 43,60 % 

Fond, 
pengemarked/obligasjon 

- - - - 0,00 % 

Totalt      780,1    1 124,7       958,1       943,6  100 % 

 
Totale midler er på 943,6 millioner kroner eksklusiv skattetrekkskontoer. Plassering på høyrentekonto er 
økt med 105,7 millioner kroner i løpet av året. Det har ikke vært plassert noen midler i 
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pengemarkedsfond i løpet av året. Øvrige aktivaklasser er ikke benyttet. Kommunen har ingen 
langsiktige plasseringer.  

Beløp i 1 000 000  
    

Gjeld per selskap Per 31.12.2020 Per 30.04.2021 Per 31.08.2021 Per 31.12.2021 

Moss kommune 2 628,6 2 793,0 2 091,1 2 089,0 

MKEiendom 1 834,8 1 817,9 2 444,8 2 410,1 

Moss havnevesen 59,6 58,6 57,5 55,5 

Sum      4 523,0       4 669,5       4 593,4       4 554,6  

 

Beløp i 1 000 000  

     

Gjeldssammensetning - 
alle lån 

Per 
31.12.2020 

Per 
30.04.2021 

Per 
31.08.2021 

Per 
31.12.2021 

Andel i 
prosent per 
31.12.2021 

Flytende rente 3 010,6 3 300,7 3 397,6 3 322,8 73,00 % 

Fast rente * 1 512,4 1 368,8 1 195,8 1 231,8 27,00 % 

Sum      4 523,0       4 669,5       4 593,4       4 554,6           -    

* Det er rentesikringsavtaler på totalt 275 millioner kroner. Disse inngår i andel fastrentelån.  

 
Generelt om utviklingen gjennom året 
Rentenivået på kommunenes innskudd og lånebetingelser har vært relativt stabil, men med en liten 
oppgang i slutten av året. Dette har vært i tråd med det generelle rentemarkedet. Kommunene har en 
gunstig innskuddsrente gjennom bankavtalen. 

Gjelden vokser for hvert år i tråd med investeringene og økt volum på startlånsordningen. Nedenfor 
vises gjeldsgraden for Moss kommune inkludert kommunale foretak. Den viser forholdet mellom brutto 
lånegjeld og driftsinntekter. Høyere gjeldsgrad innebærer at en større prosentandel av driftsbudsjettet 
må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som svekker det økonomiske handlingsrommet på kort 
og lang sikt. Tidligere Rygge kommunes andel i 2018 og 2019 er med i beregningen. 
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Med det lave rentenivået i 2021 ble lånegjelden håndtert innenfor kommunens økonomiske rammer. 
Sett i et lengre perspektiv med mulig økte renter, vil det kunne skape utfordringer selv om deler av 
lånegjelden er sikret på forskjellige måter (fastrentelån, rentekompensasjonsordninger og 
selvkostområder).  

Likviditet 
Den likviditetsmessige situasjonen til Moss kommune er nå solid. Stamlikviditeten består av ubenyttede 
øremerkede fondsmidler, stort disposisjonsfond, noe ubrukte lånemidler fra investeringsprosjekter og 
ubrukte lånemidler knyttet til startslånsordningen. Bruk av frigjorte midler til premiefond i KLP etter 
avvikling av Moss kommunale pensjonskasse bidrar også positivt. Kommunen har nå kontinuerlig 
overskuddslikviditet som er plassert på høyrentekonto. 

Nedfor vises utviklingen i likviditetsgrad for Moss kommune: Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle 
omløpsmidlene og forholdet mot kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltallet bør være større enn to siden noen 
av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide 
omløpsmidlene som kasse/bank og som raskt kan frigjøres. Dette nøkkeltallet bør være større enn en. 

63



Årsrapport og årsregnskap 2021 
 

Side 46 av 194 

 

Likviditetsgraden måles ved årsskiftet og sier ikke noe om likviditet gjennom året. 

Sammendrag MKEiendom 

 
Nedenfor gis en kort redegjørelse fra Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (MKEiendom). I tillegg 
legger foretaket frem egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

Formål 
MKEiendom står ansvarlig for Moss kommunes eierskap, herunder forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling av kommunale eiendommer (unntatt teknisk infrastruktur og anlegg, parker, friområder og 
havnerelaterte områder) i et langsiktig perspektiv. MKEiendom forestår også byggherreoppdrag på 
vegne av Moss kommune. 

MKEiendom har fokus på internkontroll og at midlene brukes riktig og i tråd med forutsetningene i 
Kommunestyrets vedtak. Viktige fokusområder i 2021 som fortsetter i planperioden er blant annet: 

• Arbeide aktivt med å skaffe langsiktige, forutsigbare og riktige økonomiske rammer for 
vedlikeholdet 

• Utvikle gode mål for foretaket 

• Effektivisering av organisasjonen og driften 

• God internkontroll 

• Gjennomføre de riktige drifts- og vedlikeholdsoppgavene på en god og ressurseffektiv måte. 

• Opprettholde og utvikle rutiner og samarbeid for god sosial boligutvikling og for å unngå store 
restanser med boligsosial avdeling/NAV/Økonomi og innkreving 

• Forutsigbar kostnadsstyring av både drifts- og investeringsprosjekter 

• Følge opp tiltak, status og resultat på gjennomførte enøk-tiltak og guide til energisparing med 
resultatgaranti (EPC)-prosjekt. 

• Nye felles prognoser for formålsbyggsareal- og boligbehov  
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Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet viste et netto driftsresultat på 8,7 millioner kroner, som er avsatt til disposisjonsfond. 
Revidert budsjett viste netto driftsresultat for 2021 på minus 6,8 millioner kroner.  

Bygningsmassen i Moss kommune fremstår generelt som godt vedlikeholdt. De største utfordringene 
ligger i eiendommene som er overtatt fra gamle Rygge kommune. Planene for det langsiktige 
vedlikeholdet gjennomføres i tråd med forventningene. Dette har vært en utfordring i 2021 med hensyn 
til å få startet opp enkelte av aktivitetene. Dette vises i mindreforbruket på 3,4 millioner kroner i 2021. 
Det foretas jevnlige rulleringer og arbeidet fortsetter i tråd med fireårsplanene.  

MKEiendom arbeider aktivt med tilstandsregistrering og fortløpende konsekvensvurderinger, slik at vi i 
fellesskap med kunden/brukerne kan løse de løpende utfordringer. Foretaket følger de til enhver tid 
gjeldende regler og har som mål at alle formålsbygg skal være energieffektive og at et eventuelt økende 
etterslep i minst mulig grad skal påvirke våre kunder/brukere. 

Investeringsregnskapet 
Samlede utgifter i investeringsregnskapet var på 155 millioner kroner. Investeringsutgifter minus 
investeringsinntekter viste et finansieringsbehov på 10,2 millioner kroner. Dette er dekket med lån 6,7 
millioner kroner, investeringsfond 1 million kroner og koronamidler (bundet fond) 2,5 millioner kroner. 

2021 var et år preget av oppstart i tidligfase innen flere store investeringsprosjekter som «Utvidelse 
Mossehallen» og «Grindvold Omsorgsboliger». Det er også et økende antall mindre prosjekter, noe som 
er naturlig etter at porteføljen er utvidet med eiendommer fra gamle Rygge kommune. «Omlegging av 
høyspent nordre bydel» er godt i gang med ferdigstillelse i 2023. 

Foretaket har en god kontroll på økonomien og foretar jevnlige rebudsjetteringer i løpet av budsjettåret. 
Godt prognosearbeid har vært et prioritert område i 2021. En utvidet organisasjon og langt større 
eiendomsportefølje vil kreve en enda bedre økonomistyring enn tidligere. 

Total oversikt over drifts- og investeringsregnskapet samt balanse med detaljer er trykket i MKEiendoms 
årsregnskap for 2021. Det vises til notene i regnskapet for tilleggsinformasjon. Det er ingen vesentlige 
avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

Sammendrag Moss Havn KF 

 
Nedenfor vises en kort redegjørelse fra Moss Havn KF. I tillegg legger Moss Havn frem egen årsmelding 
med mer detaljert informasjon.  

Formål 
Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 9. Havnen er i første 
rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv, som igjen skal føre til 
flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. 

Havnevirksomheten er blant annet regulert gjennom havne- og farvannsloven. Formålet med Havne- og 
farvannsloven er å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 
forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. 
Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og 
kombinerte transporter, samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods 
innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. 

Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av gods fra vei til sjø og bane skal fremmes. 
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Driftsregnskapet  
Moss Havn leverte i 2021 et overskudd i driftsregnskapet på 10,7 millioner kroner. Dette er 8,6 millioner 
kroner bedre enn budsjettert resultat. Samlet gjeld for foretaket var per 31. desember 2021 på 55,4 
millioner kroner. 

Investeringsregnskapet  
Moss Havn hadde i 2021 et mindreforbruk i investeringsregnskapet på 3,2 millioner 
kroner. Virksomheten budsjetterte i 2021 med en investeringsramme på 20,8 millioner 
kroner. Regnskapet viser at Moss Havn sine investeringer for 2021 beløper seg til 17,6 millioner kroner. 

Rehabilitering av byggene i Stengata 1 og 3 er gjennomført og Moss Havn flyttet inn i oktober. 
Rehabiliteringen har ført til at standarden på lokalet har økt betydelig. Tidspunktet for etablering av nye 
lokaliteter, med rivning av gammelt bygg, er planlagt for å legge til rette for etablering av dronehavn. 

HMS/Ytre miljø 
HMS-arbeidet er strategisk forankret og har høyt fokus i hverdagen. Det har ikke vært alvorlige ulykker 
eller hendelser i 2021. Moss Havn bruker aktivt avvikssystem og alle ansatte har elektronisk tilgang til 
dette. I 2021 ble det registrert og behandlet 92 avvik. 

Utslipp til ytre miljø har ikke vært av betydning i 2021, hverken fra skip, terminaldrift eller 
anleggsvirksomhet. Støymåling gjennomført i 2021 har vist at målrettet arbeidet rundt dette, siden 
forrige måling i 2019, har gitt resultater. På to år er det målbar reduksjon i støy fra havnas virksomhet. 
Moss Havn vil arbeide framover for å søke etter ytterliggere reduksjon i støy fra virksomheten på 
havneområdet.  

I 2021 ble Moss Havn KF tildelt Klima Østfold-prisen, en pris som deles ut til årets beste kommunale 
klimatiltak. Grønn mobilitet og logistikk, Smart Moss Havn programmet og droneterminalprosjektet med 
ASKO var blant juryens begrunnelse for tildelingen. Tiltakene har verdi for både Moss Havn sine kunder 
og samarbeidspartnere og for Moss by, innbyggere og annet næringsliv i regionen. 

Moss Havn har startet det fysiske arbeidet med å bygge dronehavn. I 2022 vil ASKO sitt sjødroneprosjekt 
starte opp. Dette er en verdensnyhet i Moss. Med dette prosjektet følger elektriske lastebiler som 
frakter gods til og fra havna. Det vil bety mye for utslipp i fremtiden. 

Marked/utvikling                                                                                                                                                   
Det ble i 2021 gjennomført en ringvirkningsanalyse av det danske selskapet GEMBA Seafood Consulting. 
Dette er i tråd med gjeldende strategiplan der det er et mål å synliggjøre effekten av havnens 
verdiskapning.  Resultatene viser at Moss Havn er av stor betydning for arbeidsplasser og verdiskapning i 
Moss og regionen. 

Året som helhet har gitt en fin vekst i antall standardiserte containere (TEU) og tonn, videre vekst er 
forventet. 

Transport på sjø gir miljømessige og økonomiske effekter sammenlignet med alternativet som i all 
hovedsak er vei. Det er viktig med gode og forutsigbare rammebetingelser slik at Moss Havn skal kunne 
bidra til å styrke sjøfarten fremover. 

Året 2021 var et spesielt år med restriksjoner og spesielle løsninger knyttet til covid-19. Moss Havn er 
kommet vel igjennom uten problemer for leveransene. Gode resultater på alle områder kommer som 
følge av systematisk arbeid i flere år og ansatte som trives på jobb og ønsker å yte ekstra for havna og 
kundene av havna. Allerede i 2022 vil det komme ytterligere resultater og spesielt etablering av 
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dronehavn vil bidra til å møte fremtiden for å flytte gods fra vei til sjø – og samtidig nå målet om 
nullutslipp innen 2030. 

Sammendrag Mosseregionens Næringsutvikling 

 
Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) er et viktig verktøy i Moss kommune sitt arbeid med 
næringsutvikling.  Moss kommune eier 25,34 prosent av aksjene i selskapet. I tillegg har Moss kommune 
hånd om 17,12 prosent av aksjene gjennom Moss Havn KF.  

Formål 
MNU skal være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig 
utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv 
markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter. 

Regnskapet 2021 
Driftsregnskapet for MNU viste et positivt driftsresultat 32 800 kroner og årsresultat 36 391 kroner. 
Overskuddet foreslås til styrking av egenkapitalen i selskapet, som etter dette utgjør 1 205 178 kroner. 
Noen punkter fra årsberetningen fremkommer under. 

Aktiviteter, resultater og effekter  
MNU har som kompetansemegler (finansiert av Viken Fylkeskommune) og i egen regi gjennomført 
omtrent 300 veiledninger som anslås å ha resultert i mer enn 100 millioner kroner i offentlig støtte 
(inkludert «Skattefunn») til bedriftene. 

MNU er ansvarlig for utdeling av næringslivprisen og gründerprisen i Mosseregionen, der Høegh 
Eiendom, forretningsområde Moss, ble tildelt Mosseregionens Næringslivspris 2021 og Rygge Meieri ble 
tildelt Mosseregionens Gründerpris 2021. 

MNU har hatt prosjektledelsen i forprosjekt «Forsvarskoordinator». Rapporten har hatt fokus på 
spørsmålet: «Hvordan utvikle og utnytte de mulighetene som ligger i forsvarssektorens virksomhet til 
fornyet verdiskapning for næringsliv og offentlig sektor?». MNU har medvirket til at Kongsberg Aviation 
Maintenance Services, KAMS, har satt opp et motordepot/verksted for blant annet motorene til 
kampflyet F35 i Europaflåten. De skal også bygge testcelle for F35-motoren. Dette er noe som har ført til 
fornyet satsing fra Kongsberggruppen på Rygge. MNU har mottatt prosjektmidler for planlegging av 
dagskonferansen: «Hvordan posisjonere seg for samarbeid i forbindelse med forsvarssektorens 
investeringer og innkjøp?» som arrangeres i 2022. 

MNU har bistått Mosseregionens kommuner i forbindelse med ekstraordinære statlige midler for å 
kompensere bedrifter som ble spesielt rammet av nasjonale og/eller lokale koronatiltak, samt veiledet 
bedrifter som har tatt kontakt. 

MNU har bidratt i utvikling av tre prosjekter innen transport og logistikk i 2021, har bidratt i 
etableringen av linje for transport og logistikk ved Malakoff VGS, samt bidratt i tre seminarer innen 
logistikk og transport. 

MNU er tildelt rollen som fasilitatorer for Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN) ved at MNU leier ut daglig 
leder eller sekretariat til fondsselskapet. ØFN gjennomførte tre oppfølgingsinvesteringer i 2021 og har 
bidratt til omtrent 90 arbeidsplasser i Østfold og Follo. 

EU-prosjektet Horizon 2020 GreenOffshoreTech startet opp 1.september 2021 med stor produksjon av 
prosjektets dokumenter for drift, kvalitetssikring og måling av- effekter og mål i prosjektet. Første 
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utlysning etter innovative grønne prosjekter til det blå markedet kommer i april 2022. 30 millioner 
kroner og utstrakt bedriftsrådgivning står til disposisjon for de utvalgte prosjektene. Det etableres 
parallelt et opplegg for regionutvikling ved bruk av 

Large Scale Demonstrator modellen (LSD), et ekspertpanel for innovasjonsutvikling i små og 
mellomstore bedrifter. Betydelige ringvirkninger av prosjektet er forventet for disse bedriftene og 
regionen. 

KOSTRA - overordnet oversikt 

 
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsats, 
prioriteringer og måloppnåelse i kommunesektoren. Tallene utgis av Statistisk sentralbyrå og er 
foreløpige tall for 2021. Under de enkelte kommunalområdene finner man nøkkeltall for de ulike 
tjenestene. Her er det kun en oversikt som viser ressursbruken på overordnet nivå.  
  

 

 
Oversikten viser ressursbruken for Moss kommune sammenlignet med kostragruppe 11 og tre andre 
kommuner. Kostragruppe 11 består av Moss kommune samt ni andre kommuner med et innbyggertall 
mellom 45 000 og 75 000. Basert på variablene befolkningsvekst, inntektsnivå og utgiftsnivå er det 
plukket ut tre kommuner i denne gruppen som det kan være naturlig å sammenligne Moss kommune 
med. Imidlertid er det ingen kommuner som har alle de samme tre nevnte variablene som er lik Moss 
kommune. Ofte kan det være mest relevant å se på gjennomsnittet for kostragruppe 11.  
 
For de totale netto driftsutgifter ligger Moss kommune litt lavere enn kostragruppe 11. Når man 
sammenligner med de tre andre kommunene er det noen større forskjeller. 
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Sentrale kapitler 
 
Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000 

     

 Regnskap i fjor Oppr. bud. Rev.bud. Regnskap Avvik i kr 
Sentrale inntekter -3 097 554 -3 062 335 -3 151 419 -3 282 286 130 867 
Netto finansutgifter og inntekter 91 488 96 155 47 155 43 492 3 663 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 60 830 -53 273 -250 168 815 -169 065 
Til disposisjon -2 945 236 -3 019 452 -3 104 514 -3 069 979 -34 535 

Kommunedirektør med stab 243 565 244 674 263 790 255 723 8 067 

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 1 369 502 1 411 826 1 436 472 1 432 728 3 744 

Kommunalområde helse og mestring 1 061 230 1 043 921 1 180 988 1 165 832 15 156 

Kommunalområde plan, miljø og teknikk 101 102 114 116 139 044 141 379 -2 335 

Fellesposter drift 190 769 204 916 84 220 74 317 9 903 

Overføringer og finans -20 932 0 0 0 0 

Sum disponering 2 945 236 3 019 452 3 104 514 3 069 979 34 535 

      

Merforbruk -/mindreforbruk + 0 0 0 0 0 

 
Avvikene for sentrale inntekter, netto finansutgifter og inntekter og avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner er kommentert lengre ned i dokumentet. Avvikene for kommunal- og 
stabsområder er kommentert under de ulike tjenesteområdene, med en kort oppsummering under. 

Det positive avviket på kommunedirektør med stab knytter seg til mindre kjøp av bedriftshelsetjenester, 
juridiske tjenester og felles opplæringstiltak, samt at vakante stillinger er holdt ledig. I tillegg var det et 
mindreforbruk på lærlinger.  

Det positive avviket på kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet skyldes mindre vikarbruk og 
sykelønnsrefusjon innenfor skoleområdet. I tillegg var det innenfor barnevernstjenesten mindre behov 
for institusjonsplasseringer enn tidligere forventet, samt flere innsparingstiltak som ble realisert. Det var 
også færre deltakere på introduksjonsprogrammet.  

Mindreforbruket på kommunalområde helse og mestring på 15,1 millioner kroner er i hovedsak for 
redusert aktivitet på grunn av pandemien og høyere inntekter på egenbetaling sykehjem og på 
ressurskrevende tjenester. 

Merforbruket til kommunalområde plan, miljø og teknikk på 2,3 millioner kroner er innenfor 
selvkostområde renovasjon. Tidligere avsatte fondsmidler var ikke nok til å dekke merforbruket. I tillegg 
er det økte priser på strøm og drivstoff på tjenesteområdet vei. 

Fellesposter drift har et mindreforbruk på 9,9 millioner kroner som i hovedsak gjelder pensjon, 
periodisering variabel lønn og lavere utgifter til lønnsoppgjør. 
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Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
 

 

 
Frie inntekter 
 

Gjennom inntektssystemet for kommuner fordeles de sentrale inntektene som består av rammetilskudd 
og skatteinntekter Disse omtales ofte som de frie inntekter, og utgjør rundt 70 prosent av kommunens 
inntekter. For at kommuner skal gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne inneholder 
inntektssystemet to utjevningsmekanismer; kostnadsforskjeller som oppstår ufrivillig og utjevnes 
gjennom utgiftsutjevningen samt skatteinntekter som delvis utjevnes gjennom inntektsutjevningen. I 
tillegg inneholder rammetilskuddet regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. 

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet og fordeles etter en lik sats per innbygger. 
Siden kommuner i Norge varierer i geografi, alderssammensetning og levekår omfordeles inntektene 
gjennom utgiftsutjevningen etter objektive kriterier for at kommuner skal få de fleste av sine utgifter 
dekket. Kostnadsnøkkelen omfordeler en del av rammetilskuddet fra kommuner med lave kostnader til 
kommuner som er dyrere å drive. 

Inntektene fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning økte med 237 millioner kroner fra 2020 til 
2021, og var på totalt 3 023 millioner kroner ved utgangen av 2021. Dette tilsvarer en nominell vekst på 
8,5 prosent fra 2020.  

Skatt på inntekt og formue 
 
Skatteinntekter utgjør rundt 40 prosent av Moss kommunes samlede inntekter. I skatteinntektene er 
det et element av utjevning. Denne såkalte inntektsutjevningen utjevner skatteforskjellene noe ved å 
omfordele fra skatterike til skattesvake kommuner.  

Den samlede skatteveksten nasjonalt var markant høyere enn forventet og økte skatteinntektene med 
16 prosent fra året før. For Moss kommune var veksten enda høyere med 18,5 prosent sammenlignet 
med 2020. Den sterke skatteinngangen skyldes blant annet høyere innbetaling av restskatt og at 
ligningsoppgjøret for 2020 ga bedre uttelling enn forventet for kommunene. I tillegg ble skatteandelen 
oppjustert for 2021 blant annet for å ta høyde for antatt dårligere økonomiske tider under pandemien. 
Denne andelen er nedjustert igjen for 2022. 
  

      

 Regnskap 2020 Oppr. bud. Rev.bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr 
Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue  -1 373 858 -1 456 224 -1 491 715 -1 627 223 135 508 
Ordinært rammetilskudd -1 411 919 -1 334 070 -1 401 924 -1 395 334 -6 590 
Skatt på eiendom -185 231 -185 985 -172 985 -172 307 -678 
Andre generelle statstilskudd -126 545 -86 056 -84 795 -87 422 2 627 
Overføringer fra andre 0 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -3 097 554 -3 062 335 -3 151 419 -3 282 286 130 867 
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Den nasjonale skatteveksten ble ved inngangen av 2021 anslått til 7 prosent. På bakgrunn av dette ble 
ikke skatteanslaget justert i 1. tertialrapport fordi det fortsatt tilsvarte det nasjonale nivået for Moss. I 
revidert statsbudsjett i mai ble anslaget økt til 8,6 prosent, og som grafen over viser var det et riktig 
anslag basert på økningen fram til april. Fra mai og til fremleggelse av statsbudsjettet i oktober var 
skatteinngangen høy. Skatteanslaget ble oppjustert til 13 prosent i statsbudsjett 2022. Ved 2. 
tertialrapport justerte også Moss kommune skatteanslaget noe. For resten av året fortsatte den sterke 
skatteinngangen som nevnt og endte nasjonalt på 16 prosent mens for Moss kommune endte den på 
18,5 prosent. Moss kommune endte med en skatteinngang per innbygger på 90,1 prosent av 
landsgjennomsnittet. Tilsvarende tall i 2020 var 88,6 prosent. 

Den totale skatteinngangen for Moss kommune ble 1 627 millioner kroner i 2021. Det er en økning i 
skatteinngangen mot vedtatt budsjett på 171 millioner kroner og 136 millioner kroner etter regulert 
budsjett per 2. tertial. 

Eiendomsskatt 

Budsjettet som ble lagt frem for året var preget av usikkerhet i forhold til eiendomsskatten. Kommunen 
hadde full omtaksering av samtlige eiendommer som ble sluttført februar 2020.  For næringslivet ble 
klagefristen på nye vedtak utsatt grunnet koronasituasjonen. Utsettelsen sammen med restriksjoner og 
behov for fornyede takster medførte forsinket klagesaksarbeid.  Refusjon i forbindelse med klager som 
ble gitt medhold ble uforholdsmessig høye fordi refusjonen belastet 2021 også gjaldt 2020.  

I 2021 ble 784 nye eiendomsobjekter taksert.  Disse vil gi høyere inntekter i 2022. Utover dette ligger 
skattetakstgrunnlaget stabilt i 10 år. Det som kan påvirke inntekten er endringer i den politisk fastsatte 
promillesatsen og tilfang av nye skatteobjekter. 

Rammetilskudd 

Rammetilskuddet til kommunene er et tilskudd per innbygger som fordeles likt til alle kommuner. 
Tilskuddet blir deretter korrigert, gjennom utgiftsutjevning, ut fra hvor dyr en kommune er å drifte. I 
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2021 mottok Moss kommune 1 310 millioner kroner i rammetilskudd og 85 millioner kroner i 
inntektsutjevning, totalt 1 395 millioner kroner. Inntektsutjevning er utjevning av skatteinntektene for å 
unngå store svingninger i inntekt og samtidig sørges det for at alle kommuner får kompensert for 
eventuelt lavere skatteinntekter enn gjennomsnittskommunen i Norge.  Rammetilskuddet ble gjennom 
2021 regulert flere ganger på grunn av koronakompensasjoner. Totalt fikk Moss 71,2 millioner kroner i 
tilleggsbevilgning gjennom innbyggertilskuddet samt 13,5 millioner kroner i ekstra skjønnstilskudd tildelt 
av statsforvalteren. 

Andre generelle statstilskudd 

Integreringstilskudd 
Moss kommune mottok i 2021 43,8 millioner kroner i integreringstilskudd. Det er 4,9 millioner kroner 
høyere enn opprinnelig budsjett. 

Integreringstilskuddet har avhenger av årlig bosetting av flyktninger og familiegjenforeninger. 
Pandemien medførte innreiserestriksjoner til Norge og forsinkelser i bosettingen av flyktninger. En høy 
andel av flyktningene ble bosatt i årets to siste måneder.  I tillegg til en kvote på 42 flyktninger bosatte 
27 personer seg i Moss i forbindelse med familiegjenforening i løpet av året.  Det var flere 
familiegjenforeninger enn normalt som ga et høyere integreringstilskudd. Totalt er det 343 flyktninger 
og familiegjenforente i perioden 2017-2021 som kommunen mottar tilskudd for. Tilsvarende tall i 2020 
var 387.  
 
Vertskommunetilskudd 
Moss kommune mottar årlig vertskommunetilskudd. Formålet er å kompensere kommuner som har 
ansvar for psykisk utviklingshemmede hjemmehørende i andre kommuner. Tilskuddet har bakgrunn i 
ansvarsreformen som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet. Moss kommune fikk i 2021 
kompensasjon for totalt 17 personer, som tilsvarte en sum på 35,3 millioner kroner. Opprinnelig var det 
budsjettert med 32,8 millioner kroner, men på grunn av en feilberegning fra Helsedirektoratet ble det 
utbetalt et ekstra tilskudd på 2,5 millioner kroner. 
 
Rente- og avdragskompensasjon 
Moss kommune mottar årlig tilskudd fra Husbanken til rentekompensasjonsordninger innenfor skoler, 
svømmeanlegg, omsorgsboliger, sykehjem og kirker. Selve ordningene er avsluttet, men tilskuddene 
knyttet til disse byggene mottas årlig. For 2021 mottok Moss kommune 8,2 millioner kroner i tilskudd 
mot et budsjett på 8,5 millioner kroner.  

Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 

 

 
 

      

 Regnskap 2020 Oppr. bud. Rev.bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr 
Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter og utbytte -45 308 -28 800 -35 700 -40 196 4 496 
Gevinst finansielle instrumenter -21 0 0 -7 7 
Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

53 079 48 570 34 670 34 971 -301 

Avdrag på lån 83 738 76 385 48 185 48 724 -539 

Sum Finansinntekter/-utgifter 91 488 96 155 47 155 43 492 3 663 
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Renteinntekter og utbytte 
 

Moss kommune har i 2021 hatt bedre likviditet enn først antatt. Hovedårsakene til dette var 
mindreforbruk tilknyttet investeringer og vesentlig bedre skatteinntekter gjennom året. Bedre likviditet 
ga renteinntekter på 2,5 millioner kroner mer enn budsjettert. I tillegg ble renteinntekter fra startlån 2 
millioner kroner bedre enn budsjettert. Totalt ble renteinntektene 4,5 millioner kroner bedre enn 
budsjettert. 
 
Utbytte fra Østfold Energi AS ble 6,9 millioner kroner som er i tråd med justert budsjett. 

Gevinst finansielle instrumenter 

Ingen avvik, kun mindre vesentlige beløp. 
 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 

Renteutgifter fra lån til investeringer ble 0,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Renteutgifter fra 
startlån ble som budsjettert. Samlet ble renteutgiftene omtrent som budsjettert. 

Avdrag på lån 

Avdrag på lån ble 0,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. 
 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 

 
Beløp i 1000 
      

 Regnskap 2020 Oppr. bud.2021 Rev.bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr 
Avsetninger og bruk av avsetninger      
Til ubundne avsetninger 50 364 0 0 168 386 -168 386 
Til bundne avsetninger 225 0 0 429 -429 
Bruk av disposisjonsfond 0 -53 273 -250 0 -250 
Overføring til investering 10 240 0 0 0 0 

Netto avsetninger 60 830 -53 273 -250 168 815 -169 065 
 

Tabellen over viser sentrale fondsføringer. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd utover det som ble 
budsjettert bidro med 129 millioner kroner av disse fondsføringene. Resterende føring skyldes 
mindreforbruk for stab og kommunalområdene samt lavere pensjonskostnader og finanskostnader enn 
budsjettert. I tillegg er det regnskapsført og budsjettert fondsbruk- og avsetninger for bundne driftsfond 
for kommunal- og stabsområdet som ikke vises her. 
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Vesentlige budsjettavvik i forhold til hovedoversikt drift som ikke er kommentert 
andre steder i årsrapporten 

Beløp i 1000 
   

 
Rev.bud 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr 

Overføringer og tilskudd fra andre -404 454 -521 616 -117 162 

 
Bruttoavviket på 117,2 millioner kroner skyldes i hovedsak: 

• Refusjoner fra staten på 36,6 millioner kroner er midler som kommunen har fått fra staten som 
øremerkede midler til ulike tiltak. 

• Kommunen hadde et avvik på sykelønnsrefusjon på 38,9 millioner kroner. Dette må sees i 
sammenheng med økte lønnsutgifter.  

• Økt refusjon av merverdiavgift på 10,9 millioner kroner, har tilsvarende utgiftsside.  

• Refusjoner fra kommuner hadde et avvik på 17,3 millioner kroner. Av dette er det om lag 11,1 
millioner som gjelder merinntekter på legevakt og koronaviruslegevakt.  

Avvikene inngår i kommunalområdenes rammer og netto avvikene er kommentert på de enkelte 
enheter.  
 

Vesentlige budsjettavvik i forhold til hovedoversikt investering som ikke er 
kommentert andre steder i årsrapporten 

Beløp i 1000 
   

 
Rev.bud 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-19 590 -16 386 -3 204 

Tilskudd fra andre -5 600 -40 158 34 558 

Bruk av lån -125 868 -89 772 -36 097 

Avdrag på lån til videreutlån 65 000 92 016 -27 016 

Mottatte avdrag på videreutlån -65 000 -80 857 15 857 

 
Kompensasjon for merverdiavgift er mindre enn budsjettert. Budsjett beløpet ble redusert med 10,1 
millioner kroner i 2. tertialrapport. Avviket skyldes at enkelte investeringsprosjekter hadde lavere 
forbruk på slutten av året enn det som ble lagt til grunn ved 2. tertialrapport.  

Tilskudd fra andre er høyere enn budsjett. Av dette utgjør 30,3 millioner kroner justeringsavtaler for 
overtatt vann, avløp og veianlegg, jamfør note 21. 

Avdrag på lån og mottatte avdrag på videreutlån har budsjettavvik grunnet flere innløsninger av lån som 
igjen blir innbetalt til Husbanken. I tillegg er det noe ubalanse mellom avdrag på kommunens egne lån 
og avdragsbetingelsene til startlånskundene.  
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Koronaregnskap 

 
Koronapandemien har også i 2021 satt preg på store deler av den kommunale hverdagen. Beredskap, 
smittevern, testing, smittesporing og vaksinering har vært hovedfokus gjennom hele året. Det har vært 
nedstenginger, omdisponering av personell, endringer i smittevernnivå og smitteutbrudd i mange av 
virksomhetene. Merutgifter og inntektssvikt har vært fulgt opp og rapportert særskilt gjennom året. 
Dette er også rapportert til statsforvalter og KS som har hatt dialog med regjeringen om vilkårene for 
kommunesektoren.  

Mesteparten av de økonomiske konsekvensene som følger av korona kan tallfestes, men ikke alt. 
Håndteringen av koronapandemien har hatt indirekte konsekvenser som ikke nødvendigvis er 
identifisert i form av tall. Dette kan for eksempel være den ekstra innsatsen alle ansatte har gjort eller 
omdisponering av personell som ikke ble erstattet, men som medfører en større arbeidsbelastning på 
berørte enheter. I tillegg kommer indirekte kostnader, som følge av omprioritering av planlagte 
oppgaver og omstillingsprosesser. For noen områder har aktiviteten vært lavere som følge av 
smittevernsrestriksjonene, men dette er også vanskelig å tallfeste. Samlet sett vurderes det likevel at 
kommunens koronautgifter og mindreinntekter i 2021 i alle hovedsak har blitt dekket av statlige tilskudd 
og kommunens egne besparelser. 

Beløp i 1000 
 

Korona - merutgifter/mindreinntekter Regnskapet 2021 

Merutgifter og inntektsbortfall helse og mestring 38 744 

Merutgifter covid-19 vaksinasjon 31 534 

Merutgifter og inntektsbortfall kultur, oppvekst og aktivitet 16 173 

Merutgifter valgavvikling 2021 884 

Merutgifter andre tjenesteområder 2 321 

Parkering - inntektsbortfall 2 600 

Kurs, konferanser og reiser - besparelser - 6 800 

Sum merutgifter-/mindreinntekter                                 85 456    

Kompensasjon 
 

Kompensasjon ekstrautgifter og inntektsbortfall covid-19 42 083 

Kompensasjon vaksinasjonskostnader 16 893 

Generell kompensasjon 2. halvår 12 272 

Skjønnsmidler tildelt fra statsforvalter 13 500 

Sum kompensasjon                                 84 748  

 
Staten har også tildelt øremerkede midler til mer spesifikke formål, samt tilskudd til næringslivet. Dette 
er holdt utenfor denne oversikten. 

 

 

 

 

75



Årsrapport og årsregnskap 2021 
 

Side 58 av 194 

Balansen til Moss kommune (kommunekassa) 

 
En samlet oversikt over balansen (kommunekassa) finnes igjen under årsregnskap.  

Anleggsmidler 
Anleggsmidlene er økt med 419,4 millioner kroner fra 2020 og er bokført med 6 869,7 millioner kroner 
per 31. desember 2021. Varige driftsmidler hadde en økning på 86,8 millioner kroner. De største 
investeringene knytter seg til oppgradering av ledningsnett for vann og avløp samt oppgradering av 
veier og gatelys. Årets avskrivninger ble kr 66,8 millioner kroner.   

Finansielle anleggsmidler økte med kr 107,3 millioner kroner fra 2020 og er bokført med 1 253,3 
millioner kroner per 31. desember 2021. Utlån økte med til sammen 161,1 millioner kroner (startlån og 
sosiallån). Aksjer og andeler ble redusert med 53,8 millioner kroner. Egenkapitaltilskudd på 110 
millioner kroner for tidligere Moss kommunale pensjonskasse ble nedskrevet til null mens 
egenkapitaltilskuddet i KLP økte med 56,2 millioner kroner.  

Omløpsmidler 
Omløpsmidler omfatter bankinnskudd, premieavvik og kortsiktige fordringer som for eksempel 
sykelønnsrefusjon, andre refusjonsordninger og utestående kommunale avgifter. 

Omløpsmidler økte med 111,6 millioner kroner fra 2020 og er bokført med 1 340,4 millioner kroner per 
31. desember 2021. Kundefordringer økte med 10,9 millioner kroner og akkumulert premieavvik ble 
redusert med 64,7 millioner kroner. I tillegg er bankinnskudd styrket med 165,4 millioner kroner, og er 
per 31. desember 2021 på totalt kr 914,8 millioner kroner, inkludert skattetrekkskonto på 75,0 millioner 
kroner.  

Egenkapital 
Egenkapitalen er økt med 1 115,7 millioner kroner i 2021 og er bokført med 1 325,6 millioner kroner per 
31. desember 2021. 

Disposisjonsfond økte med 168,4 millioner kroner i 2021 til 442,5 millioner kroner per 31. desember 
2021. Bundne driftsfond ble redusert med 10,2 millioner kroner til 81,6 millioner kroner. Nedgangen 
skyldes reduksjon i avsatte midler knyttet til øremerkede tilskudd. Investeringsfond økte med 0,7 
millioner kroner til 33,5 millioner kroner.  

Kapitalkonto økte med 999,1 millioner kroner fra 2020 og er bokført med 782,7 millioner kroner. Den 
store endringen i 2021 skyldes i hovedsak at lånegjeld tilknyttet bygningsmassen fra gamle Rygge 
kommune ble overført fra Moss kommune til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF i 2021.  

Pensjonsmidlene økte med 225,3 millioner kroner og er 4 275,5 millioner kroner ved årsskifte. Samtidig 
ble pensjonsforpliktelsene redusert med 79,9 millioner kroner og er 4 190,5 millioner kroner. En økning i 
pensjonsmidlene og reduksjon i pensjonsforpliktelsene ga samlet sett en positiv effekt på totalt 305,2 
millioner kroner, og pensjonsmidlene er nå større enn pensjonsforpliktelsene.  

Lånegjeld 
Lånegjelden ble redusert med 539,6 millioner kroner fra 2020 og er på 2 089,0 millioner kroner per 31. 
desember 2021, jamfør overføring av lånegjeld fra Moss kommune til Moss Kommunale 
Eiendomsselskap KF.  
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For å indikere utviklingen i låneporteføljen til Moss kommune viser tabellen nedenfor lånegjeld for Moss 
kommune sammen med de to foretakene, Moss Kommunale Eiendomsselskap KF og Moss Havnevesen 
KF. 

 

 

Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld gikk økte med 34,7 millioner kroner fra 2020 og er bokført med 605,0 millioner kroner 
per 31. desember 2021. 

Endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler – kortsiktig gjeld) 
Endringen i arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) fra 2020 til 2021 utgjør en styrking på 
76,8 millioner kroner. For nærmere detaljer, se oversikt "Anskaffelse og anvendelse av midler" note 1. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Kommunedirektør med stab 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 

Stabene er sentraliserte spesialiserte funksjoner som støtter hovedfunksjonene i organisasjonen, og 
fungerer som rådgivere og støtter opp under den daglige driften i hele linje-organisasjonen. 

Stabsområdene har innadrettede og noe utadrettede tjenester. 

Stabsområdene er organisert i innovasjon, human resources (HR) , informasjonsteknologi (IT), 
kommuneadvokat, kommunikasjon, økonomi, anskaffelser, frikjøp tillitsvalgte og hovedverneombud, 
samt virksomhet renhold.  

Stabs- og støttefunksjonene er ikke skilt organisatorisk mellom strategisk, driftsrettet støtte og 
fellesfunksjoner: 

• stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, utvikling, oppfølging, digitalisering og styring av 
hele kommunen, samt utvikling og forvaltning av strategier: Innovasjon, HR (personalforvaltning 
og organisasjonsutvikling), kommunikasjon, kommuneadvokat og økonomi. 

• drift av fellesfunksjoner for hele kommunen: IT, dokumentforvaltning (post og arkiv), 
kommunetorg, lønn, anskaffelser og regnskap. 

• fellesutgifter for hele kommunen: IT-systemer, lisenser, kontingenter, porto, annonsering, 
telefoni, personalforsikringer, HMS, velferdstiltak, bedriftshelsetjeneste, opplæring, lærlinger, 
frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud. 

• politisk styring (rammer og støtte): folkevalgte, valg og politisk sekretariat. 

• Renhold 

Status tjenesteområdene 

Stabene 
I 2021 har stabene fortsatt vært preget av støtte opp under kommuneorganisasjonens arbeid i 
forbindelse med koronapandemien. Mange kontoransatte har jobbet på hjemmekontor på grunn av 
lange perioder med påbud og anbefaling om hjemmekontor.  

Kommunikasjon 
Samtlige fagområder med unntak av dokumentforvaltning, har derfor måtte nedprioritere 
utviklingsaktiviteter, som eksempelvis overordnet strategi for kommunikasjon og sosiale medier. 
Kommunetorget har i tillegg til å utføre utstrakt veiledning og informasjon, også deltatt i arbeidet med 
ordningen for koronakompensasjon og utdeling av koronatester til befolkningen.  

Stortings- og sametingsvalget 2021 krevde ekstra tilrettelegging som følge av koronasituasjonen og mye 
ressurser ble bundet opp for å sikre forsvarlig gjennomføring.  

Avdeling for dokumentforvaltning har fortsatt arbeidet med å effektivisere drift ved digitalisering og 
forenkling av rutiner. I tillegg er det lagt ned betydelig arbeid i ordning av eldre papirarkiv. Uttrekk og 
avlevering av historiske arkivbaser til fjerndepot hos Arkiv Øst har også vært en prioritert oppgave. 
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Renhold 
Det har vært krevende å bygge ny virksomhet renhold på grunn av høy driftsaktivitet. Digitale verktøy er 
anskaffet, men deler av implementering ble utsatt til 2022. Åtte ansatte tok fagbrev som renholdere i 
2021. 

Kommuneadvokaten 
I løpet av året er det ytt bistand både til kommuneledelsen, alle kommunalområdene og til begge de 
kommunale foretakene – og det er opprettet betydelige antall nye saker. I tillegg er det besvart en rekke 
mindre spørsmål og gitt opplæring innen ulike rettsområder. 

HR 
HRs fokus har vært trykk på intern digitalisering og tilrettelegging for hensiktsmessige arbeidsprosesser, 
digitale flater og opplæring for ledere og merkantile ansatte i kommuneorganisasjonen. Parallelt er det 
kontinuerlig gitt lederstøtte i både enkeltsaker og prosesser. Det har også vært fokusert på 
harmonisering og utvikling av standarder, systemer og prosesser innenfor fagområdet HR i tråd med 
kommuneorganisasjonens overordnede strategier. 

IT 
Det har vært sikker og stabil drift gjennom 2021 på ny felles IKT-driftsplattform. Plattformen justeres 
jevnlig for å ivareta gode tjenesteleveranser til brukerne, og nye løsninger har også kommet til. Det har 
vært prioritert avslutning av gamle IT-driftsmiljøer, opprydding og standardisering som følge av 
etterarbeid med kommunesammenslåingen.  

Trusselbildet endres kontinuerlig, og det var også i 2021 økende ondsinnet aktivitet mot offentlig 
sektor. Enhet IT har kontinuerlig fokus på IKT-sikkerhet for alle deler av driftsmiljøet, og det har vært 
spesielt utfordrende gjennom året fordi mange ansatte har jobbet fra hjemmekontor.  

Anskaffelser 
Anskaffelsesstrategien ble vedtatt i 2020. Et sentralt punkt i strategien har vært å konkretisere tiltak 
under samfunnsansvar. Kommunestyret vedtok i sak 114/21 en revisjon av seriøsitetskrav i bygg- og 
anleggskontrakter. Moss kommune vil benytte en skybasert tjeneste (HMSREG) til å følge opp 
seriøsitetskrav, herunder krav til lønns- og arbeidsvilkår. Innenfor klima og miljø har Moss kommune 
gått sammen med fylkeskommunen og en rekke andre kommuner om en felles erklæring slik at man vil 
etterspørre fossilfri transport i anskaffelser som er transportintensive.  

Økonomi 
Etter et hektisk år i 2020 for økonomienheten, har hovedfokuset i 2021 vært å bidra til at den 
økonomiske situasjonen for Moss kommune kan sies å være under kontroll. Når nå 2021 er avsluttet er 
økonomien tilfredsstillende, og kommunen har et godt utgangspunkt for å møte de økonomiske 
utfordringene som ligger i årene framover, jamfør økonomiplan 2022-2025.  

Strategi innovasjon og digital transformasjon og IT strategi 
Kommunestyret vedtok strategiene i juni 2021 etter foregående prosesser i kommuneorganisasjonen. 

Porteføljestyring 
Porteføljestyring er ett av fem satsningsområder i strategi innovasjon og digital transformasjon. 
 
Hovedmålet med porteføljestyring er å sikre at kommunens ledelse får et best mulig grunnlag for å 
vurdere hvilke endringsinitiativer som skal prioriteres ut fra et helhetlig bilde. Det betyr blant annet å 
sikre at vi velger de endringsinitiativer som har størst nytte og som er nødvendige for å nå vedtatte 
strategiske mål. 
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Ved utvelgelsen og sammensetningen av porteføljen må det sikres at kommunen har tilstrekkelige 
ressurser og økonomi til å gjennomføre planlagte endringsinitiativer og unngå at det blir tatt for stor 
risiko totalt sett. Dette innebærer blant annet å lykkes med å gjennomføre ønsket endring i 
organisasjonene, øke kvalitet på aktuelle områder og ta ut gevinster som forespeilet.  
 
Porteføljestyring skal bidra til å: 

• Sikre at de mest strategisk viktige endringsinitiativene blir startet og fulgt opp, og at initiativene 
er vurdert i forhold til en helhetlig sammenheng (størst nytte og nødvendighet) 

• Sikre at kommunen har ressursmessig kapasitet til å støtte og gjennomføre de besluttede 
endringsinitiativ (folk) 

• Sikre at økonomiske forutsetninger er ivaretatt (penger) 
  

Porteføljestyring er innført som metode og det er etablert et porteføljestyre bestående av 
kommunedirektørens ledergruppe samt hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Prosjektene “Leve hele 
livet”, “Enklere byggesakshverdag” og “Velferdsteknologi” ble porteføljestyrt i år. 
 
Stab Innovasjon har ansvaret for å forvalte prosjekt- og porteføljestyringsmetodikken samt drive 
prosjekt- og porteføljekontoret. Alle prosjekter skal godkjennes av prosjektkontoret før de startes 
opp. Det er etablert en kriterieliste som benyttes for å kvalifisere hvilke prosjekter som skal 
porteføljestyres. 

Prosjekter 
Innovasjonsstaben har ledet og aktivt deltatt i de porteføljestyrte prosjektene. Det har vært et betydelig 
ressursforbruk inn i de nevnte prosjektene. Prosjektene tilhører kategorien utviklings- og 
endringsprosjekter. Gjennomføringen av prosjektene er krevende både med hensyn på å etablere en 
felles forståelse for grunnlaget for prosjektene samt gjennomføre nødvendige endringer. 
 
Satsningsområdet innovasjonsprosess i strategi innovasjon og digital transformasjon er implementert 
gjennom prosjektene. 

Kommentar til status økonomi 

  Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Regnskap 
2020 

Oppr. bud. 
2021 

Kommunedirektør 
med stab 

263 790 255 723 8 067 3,1 % 243 565 244 674 

 
Det samlede resultatet for stabene viser et mindreforbruk på 8 millioner kroner mot revidert budsjett. 

Mindreforbruket relaterer seg til flere forhold: Lærlinger, hvor det i 2021 ikke var mulig å nå måltallet. 
Videre har det vært mindreforbruk på fellesposter knyttet til kjøp av bedriftshelsetjenester, juridiske 
tjenester, felles opplæringstiltak, kurs og konferanser. En del av mindreforbruket knytter seg til 
koronasituasjonen hvor aktiviteter ikke har vært mulig å gjennomføre. I tillegg har stillinger blitt holdt 
vakant i begynnelsen av året i påvente av gjennomføring av tiltak i balanse med et handlingsrom. Det er 
en del merinntekter som refusjoner fra NAV og koronamidler fra staten.  
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Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Endring lederstruktur -2 555 -2 555 0 Ferdig Tiltak gjennomført i forbindelse 
med nedleggelse av ett 
stabsområde. 

Effektivisering av administrasjon og 
stab 

-2 000 -2 000 0 Ferdig Effektivisering stabsområde - herav 
redusert bemanning økonomi og 
driftsbudsjett HR. 

Bemanningstilpasninger enhet 
kommunikasjon 2,2 årsverk 2021 og 
ytterligere 2,6 årsverk 2022 
fremtidige ledige stillinger legges ned 

-1 500 -1 500 0 Ferdig Budsjettrammen 2021 justert ned. 

Bemanningstilpasninger enhet HR 2,3 
årsverk ledige stillinger legges ned i 
2021 

-1 400 -1 400 0 Ferdig Stillinger lagt ned ved årets start. 

Legge ned nyopprettet vakant stilling 
innovasjonsstab 

-1 065 -1 065 0 Ferdig Stillingen ble fjernet i budsjett 
2021. 

Bemanningstilpasning enhet IT 1 
årsverk ledig stilling legges ned i 2021 

-900 -900 0 Ferdig Stillingen ble lagt ned ved årets 
start. 

Effektivisering arbeidsprosesser 
økonomi 

-580 -580 0 Ferdig Effektivisering stabsområde - herav 
redusert bemanning. 

Reduksjon frikjøp tillitsvalgte med 
1,05 årsverk og midlertidig økning 0,5 
årsverk hovedverneombud i 2021 

-412 -412 0 Ferdig Tiltaket reduksjon av frikjøpte 
tillitsvalgte er gjennomført. 

Effektivisering politisk styring -400 -400 0 Ferdig Tiltaket er knyttet til at det ikke 
utbetales støtte til folkevalgte 
grupper i kommunestyret og 
gjennomført som planlagt. 

Redusere antall 
multifunksjonsskrivere med 20-40 % 

-200 -60 -140 Ferdig Redusert med 21 skrivere. 
Kostnadseffekten er noe lavere enn 
estimert, og vil først gi effekt i 
2022. 

O365-lisenser – riktig nivå/antall, 
terminere lisenser det ikke er behov 
for 

-200 -1 000 800 Ferdig Automatisering av 
brukeroppretting kombinert med 
opprydding og endringer i lisenser 
medførte besparelse.  

Oppsigelser medlemskap og lisenser -100 -100 0 Ferdig Tiltaket reduksjon av medlemskap 
og lisenser er gjennomført. 

Gebyr for vigsel -100 -50 -50 Ferdig Tiltaket gjennomført i henhold til 
revidert plan.  

Innføring av HMSreg 800 800 0 Ferdig Tiltaket gjennomføres gradvis hvor 
MKEiendom inngår nye kontrakter i 
byggeprosjekter. 

Sum -10 612 -11 222 610   

      
Konsekvensjusteringer      

Identitetskort til ansatte i Moss 
kommune 

300 300 0 Ferdig Tiltaket gjennomført i henhold til 
revidert plan. 

Kommune- og stortingsvalg 1 950 2 840 -890 Ferdig Tiltaket gjennomført. Ekstra 
kostnader pga. korona. 

Sum 2 250 3 140 -890   

      

Sum tiltak -8 362 -8 082 -280   
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Status investeringsprosjekter 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 
Digitalisering renhold 875 785 90 
Diverse IKT Nye Moss 2 110 883 1 227 
Maskinvare for 
kapasitetsjusteringer og livssyklus 

2 000 2 023 -23 

Renholdsmaskiner 210 210 0 
Robot dokumentforvaltning 300 0 300 
Utskifting trådløst 900 891 9 

Sum 6 395 4 791 1 604 

Statustekst investeringer 

Digitalisering renhold 

Clean Pilot web-baserte digitaliseringsverktøy for planlegging, drift og optimalisering av 
renholdsleveransen tilpasset behovsbasert renhold påbegynt 2021 og sluttføres i 2022. 

Diverse IKT Nye Moss 

Midler til web og ACOS videreføres til 2022 i tråd med behov knyttet til enklere hverdag og relaterte 
aktiviteter.  

Diverse IT er et prosjekt som har vært videreført siden 2018. Gitt at kommunesammenslåingen anses 
som ferdig også fra teknisk ståsted avsluttes prosjektet. 

Etablering av ny AD-løsning for Moss kommune 

Det ble påstartet et prosjekt for å vurdere omfattende endringer i kommunens katalogtjeneste Active 
Directory (AD), men de estimerte kostnadsrammene for gjennomføring ble så høye at prosjektet ble 
stanset første halvår 2021. 

Kjøp og oppgradering av management programmer og annen programvare 

Prosjekt for kjøp av managementprogrammer og annen programvare ble stanset første halvår 2021 
fordi markedet kunne tilby nye skybaserte løsninger som dekket behovene. 

Maskinvare for kapasitetsjusteringer og livssyklus 

Enhet IT prioriterte standardisering av trådløse nettverksløsninger og annet nettverksutstyr gjennom 
2021 i tillegg til kapasitetsøkninger der det oppsto behov.  

Renholdsmaskiner 

Innkjøpte maskiner er kombinasjonsmaskiner for renhold av gulv. 
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Robot dokumentforvaltning 

Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre investeringen i 2021, det er planlagt gjennomført i 2022. 

Utskifting trådløst 

Prosjektet ble gjennomført i henhold til plan og budsjett. 

Verktøy for internkontroll og behandling av personvernutstyr 

Midler overført til 2022, grunnet korona. 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,49 % 5,42 % 6,90 % 
Årlig sykefravær 2021 1,73 % 5,71 % 7,44 % 

 
Stab inklusive renhold hadde et sykefravær på 7,44 prosent i 2021. I 2020 var sykefraværet 6,9 prosent. 

Renhold hadde sykefravær på 12,5 prosent i 2020 og 14,3 prosent i 2021. Noe av økningen i 
korttidsfraværet skyldes korona.  

Kontoransatte i stabene hadde sykefravær på 4,5 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Mange ansatte har 
hatt hjemmekontor i 2021 på grunn av koronasituasjonen. Ved sykefravær blant kontoransatte tas det 
ikke inn vikarer.  
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KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Brutto driftsutgifter til administrasjon og 
styring i kr. pr. innb (B) *) **) 

5 039 4 975 4 910 4 837 5 386 5 145 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (100) Politisk styring (B) *) **) 

366 373 292 242 223 307 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (110) Kontroll og revisjon (B) 
*) **) 

63 71 78 60 30 67 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (120) Administrasjon (B) *) 
**) 

4 170 4 100 3 800 3 936 4 042 3 854 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (121) Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen (B) *) **) 

364 362 332 280 307 334 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (130) Administrasjonslokaler 
(B) *) **) 

384 405 411 388 726 466 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (180) Diverse fellesutgifter (B) 
*) **) 

32 33 35 490 18 166 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (285) Tjenester utenfor 
ordinært kommunalt arbeidsområde (B) 
*) **) 

100 60 241 218 7 158 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **) 

4 848 4 845 4 338 4 697 5 256 4 917 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Kostra-analyse - Kirke 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 

11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kirke (B) *) **) 

693 600 511 525 407 591 

Dekningsgrad       
Døpte i prosent av antall fødte (B) 35,3 % 34,1 % 47,3 % 49,8 % 40,0 % 47,3 % 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B) 34,6 % 35,6 % 49,3 % 43,2 % 41,6 % 47,1 % 

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av 
antall innbyggere (B) 

62,5 % 59,0 % 63,3 % 64,2 % 58,8 % 65,0 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall fødte i løpet av året 400 434 565 542 602 5 389 

Døpte 141 148 267 270 241 2 550 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 

Kommunalområdet er organisert i fem enheter:  

• enhet kultur, aktivitet og mestring 

• enhet barnehage 

• enhet skole 

• enhet bolig, integrering og krisesenter 

• enhet NAV 

Enhet kultur, aktivitet og mestring består av virksomhet kultur og idrett, virksomhet forebyggende helse, 
avdeling aktivitetssentre og avdeling samskaping.  

Enhet barnehage ivaretar de lovpålagte oppgavene knyttet til barnehageeierrollen og 
barnehagemyndighetsrollen. Barnehagetilbudet i Moss kommune består av 24 private og 12 
kommunale barnehager.  

Enhet skole består av 17 skoler, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og skoleeieravdelingen. Enheten 
forvalter skoleeieransvaret i Moss. 

Enhet barnevern, bolig og inkludering er organisert med fem avdelinger og en virksomhet. Avdelingene 
er boligsosial avdeling, voksenopplæring, krisesenter, flyktningetjeneste og avdeling for enslige 
mindreårige flyktninger. I tillegg kommer virksomhet barnevern.  

Enhet NAV består av kommunale og statlige tjenester, med en kombinasjon av statlige og kommunalt 
ansatte. NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region Øst-
Viken.  

Status tjenesteområdene 

Kommunalområdet har gjennomført sitt første år som nytt kommunalområde. Det har vært et krevende 
år der koronapandemien har hatt store konsekvenser for skoler, barnehager, NAV, forebyggende helse 
samt kultur- og idrettstilbud på ulike måter.  

Skoler og barnehager har hatt flere perioder på rødt nivå, kohorter og hjemmeskole. Endringer i 
tiltaksnivåene har vært krevende. Pandemien har påvirket kvaliteten på tilbudet til barna og elevene.  

Utbetalingene av sosialhjelp har økt som følge av pandemien blant annet fordi NAV ikke har klart å 
prioritere arbeidsrettet arbeid i utstrakt grad.  

Forebyggende helse hadde ansvar for å gjennomføre massevaksinering av befolkningen, og det ble på 
kort tid bygd opp en organisasjon med 100 ansatte og 150 frivillige. 95,1 prosent av befolkningen ble 
vaksinert med første dose, og 93,1 prosent med andre dose.  

Året har vært et like utfordrende driftsår som 2020, med mange perioder med restriksjoner som har ført 
til at kultur og idrett ikke har kunnet gjennomføre sine planlagte arrangementer. Dette har ført til 
sviktende inntekter for området.  
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Pandemien har gjort at driftsoppgavene har stått i fokus, mens flere av utviklingsoppgavene har måttet 
vente. Det har vært gitt tjenester til de som trenger det, ellers har det vært utstrakt bruk av 
hjemmekontor store deler av året som har gjort at det har vært et krevende år for å bygge kultur i det 
nyetablerte kommunalområdet.  

Pandemien har likevel periodevis gitt rom for både utvikling og gjennomføring. Sommeren 2021 ble det 
arrangert sommerskole i Moss med stor oppslutning, hvor 755 barn og unge deltok på aktiviteter. 
“Christian Fredrik dagene”, med blant annet “Morsalang” som var utsatt fra jubileumsåret, ble 
gjennomført med stor publikumsoppslutning. Kulturhuset har, selv med koronatiltak, hatt over 18 000 
besøkende og 15 047 solgte billetter. 6. desember fikk kommunen en gledelig nyhet -  da ble Moss 
kommune kåret til årets frivillighetskommune.   

Barnehagene, som også hadde ny organisering fra 1. januar 2021, har jobbet med harmonisering av drift 
og felles utviklingsarbeid. Tema for utviklingsarbeidet er inkluderende fellesskap og starter for fullt i 
2022. Det er god kapasitet i kommunens barnehager, men det er skjevheter geografisk hvor kommunen 
har god kapasitet i enkelte områder og press på kapasitet i andre områder. Dette blir et viktig 
fokusområde videre.  

Skolene var godt rustet for digital undervisning, så selv med mye fravær blant personell og elever ble det 
lagt til rette for undervisning. I tillegg har skolene, på tross av pandemien, gjennomført SIMM-moduler 
(Sammen om inkluderende miljø i barnehager og skoler i Moss), arbeidet med fagfornyelsen, samt at 
SFO har innført ny rammeplan.  

I 2021 ferdigstilte pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) nærmere 300 sakkyndige vurderinger. Dette er 
bra, likevel er det fortsatt for lang behandlingstid som følges tett i 2022.  

Oppvekstreformen som trer i kraft i 2022 preget arbeidet i barneverntjenesten i 2021. Reformen gir mer 
ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og 
tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.  

Det er store variasjoner i bosettingsbehovet fra år til år, og pandemien med innreiserestriksjoner, har 
gjort bosettingsarbeidet mer uforutsigbart. Det er gode resultater i integreringsarbeidet og 75 prosent 
av deltakerne som avsluttet sitt introduksjonsprogram gjorde det til arbeid eller i utdanning. 

Kommunen startet året med en arbeidsledighet på 5,9 prosent helt ledige. Arbeidsledigheten lå mellom 
5,9 prosent og 5,6 prosent i 1. tertial, fra mai sank andelen helt ledige jevnt frem til 3 prosent i 
desember måned.  På grunn av systematisk arbeid har 46 prosent av andel med personer med nedsatt 
arbeidsevne kommet i arbeid, og hele 62,6 prosent av sosialhjelpssøknadene var digitale søknader.  

Status økonomi 

Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 

2021 
Regnskap 

2021 
Avvik i kr Avvik i % Regnskap 

2020 
Oppr. bud. 

2021 
200-Kommunalområde kultur, 
oppvekst og aktivitet 

5 491 5 975 -484 -8,8 % 25 038 7 736 

201-Enhet kultur, aktivitet og mestring 202 588 203 808 -1 220 -0,6 % 181 153 202 879 
203-Enhet barnehage 394 205 394 802 -597 -0,2 % 377 975 375 460 
204-Enhet skole 536 027 530 569 5 458 1,0 % 509 725 526 805 
205-Enhet barnevern, bolig og 
inkludering 

152 901 148 245 4 656 3,0 % 137 617 153 207 

206-Enhet NAV 145 260 149 329 -4 069 -2,8 % 137 994 145 741 

Sum 1 436 472 1 432 728 3 744 0,3 % 1 369 502 1 411 826 
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Status tjenesteområdene 

Kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet viste et mindreforbruk på 3,7 millioner kroner mot 
revidert budsjett i 2021.  

Året ble i likhet med 2020 i stor grad preget av koronapandemien. Situasjonen har vært krevende 
innenfor flere områder, og har ført til mindre forutsigbar drift og økonomistyring. Tidvis nedstengning 
og lavere aktivitet samt til tider høyt sykefravær innenfor enkelte områder, har gjort det mer krevende å 
levere presise økonomiske prognoser gjennom året.  

Kommunalområdet har hatt ansvaret for utvikling og drift av vaksinesenteret i Moss. Totale utgifter 
knyttet til dette arbeidet ble i 2021 31,5 millioner kroner, 0,3 millioner kroner over revidert budsjett.  

Kultur- og idrettsområdet har også i 2021 vært preget av store inntektstap, spesielt ved Moss Kulturhus. 
Avlyste arrangementer og antallsbegrensninger for publikum førte til et  negativt avvik innenfor dette 
området. Lavere aktivitet innenfor andre områder bidro i positiv retning for enhet kultur, aktivitet og 
mestring som helhet.  

Enhet barnehage hadde et lite avvik mot revidert budsjett som skyldtes merutgifter knyttet til 
vikarbruk.  

Enhet skole har i 2021 hatt utfordringer med å skaffe kvalifiserte vikarer i et år med høyt sykefravær. 
Dette førte til et mindreforbruk knyttet til vikarbruk og sykelønnsrefusjoner. Mindreutgifter knyttet til 
skyss og gjesteelever bidro også positivt til resultatet.  

Barneverntjenesten hadde i andre halvår 2021 en positiv økonomisk utvikling, og endte med et 
mindreforbruk på 2,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Behovet for institusjonsplasser for 
ungdom avtok raskere enn forventet utover året, samtidig som flere innsparingstiltak innenfor området 
ble realisert. Færre deltakere i introduksjonsprogrammet enn antatt, samt innsparinger innenfor 
voksenopplæringen som følge av pandemien, bidro også til et mindreforbruk for enhet barnevern, bolig 
og integrering.  

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp økte betydelig i 2021, spesielt mot slutten av året. Til tider høy 
arbeidsledighet, i tillegg til høye strømpriser og dårlig tilgang til nødboliger i kommunen kan forklare 
denne økning
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Status investeringsprosjekter 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 
Ikt-handlingsplan, skole 17 000 18 992 -1 992 
Kunstgressbane Melløs 5 745 3 554 2 191 
Kunstprosjekt, Fleischer brygge 679 382 297 
Lift kulturhuset 288 254 34 
Maskiner og digitalisering 700 695 5 
Mulighetsstudier nytt bibliotek og 
kulturskole 

600 0 600 

Ny bil dagsenter 1 500 817 683 
Nytt biblioteksystem 563 443 120 
Oppgradering Bellevue 2 500 16 2 484 
Tverga - en morsom omvei 0 26 -26 

Sum 29 574 25 177 4 397 

Statustekst investeringer 

Ikt-handlingsplan, skole 
 
Det var utfordrende å få levert nok PC-er til skolestart i kjølvannet av koronapandemien. Dette medførte 
et ekstrainnkjøp av dyrere maskiner som fantes på lager i Europa på det tidspunktet. 

Kunstgressbane Melløs 

Rehabiliteringen av kunstgressbanen på Melløs ble i all hovedsak ferdigstilt i 2021. Ny ståtribune og nytt 
servicebygg har også gitt hele sentralidrettsanlegget et løft. Det gjenstår imidlertid fortsatt noe arbeid 
på området rundt banen. Det skal etableres gangsti og levegg mot banen skal oppgraderes for å sikre 
tilgjengelighet og sikkerhet i området. Arbeidet vil utføres i løpet av sommeren/høsten 2022 og 1 million 
kroner vil derfor rebudsjetteres til 2022.  

Kunstprosjekt, Fleischer brygge 

Jubileumskomiteen Moss2020 søkte Sparebankstiftelsen DNB om en jubileumsgave til byens 300-
årsjubileum: Søknaden ble innvilget med 5 millioner kroner til et kunstprosjekt til glede for byens 
befolkning. 

Prosjektet har blitt oppført i Fleischerparken i 2020 med stupetårn/utkikkstårn og badehus/badstue.  

I løpet av sommeren 2021 viste det seg imidlertid at flere brukere klatret opp på toppen av stupetårnet 
for å hoppe derfra. Dette medførte høy risiko for fallulykker og Moss kommune måtte innføre 
midlertidige tiltak for å begrense denne aktiviteten. Blant annet måtte trappen til 2. etg stenges. For å 
permanent kunne sikre stupetårnet på en bedre måte ble det per 2. tertial  bevilget en økning på 300 
000 kroner til prosjektet. Per 31.12.2021 gjenstår det fortsatt en del arbeid på anlegget før det kan 
åpnes. Gjenstående budsjettmidler vil derfor rebudsjetteres til 2022.  

Lift kulturhuset 

Det ble i 2021 kjøpt inn to nye lifter, en til samfunnssalen og en til kulturhuset. Utgiftene ble noe lavere 
enn opprinnelig antatt.  
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Maskiner og digitalisering 

Det har i 2021 blitt kjøpt inn ny gressklipper og ATV ved avdeling idrett.  

Mulighetsstudier nytt bibliotek og kulturskole 

Mulighetstudiet ble budsjettert som investering, men utgiftene ble bokført i driftsregnskapet i henhold 
til korrekt konsolidering av regnskapet.  

Ny bil dagsenter 

Det ble i 2021 kjøpt inn en ny bil for bruk i dagsentrene. Bilen brukes til henting av tjenestemottakere. I 
opprinnelig budsjett var det tiltenkt innkjøp av elektrisk bil. Det viste seg å ikke være mulig å anskaffe til 
formålet. Derfor ble det kjøpt inn en bil med fossilt drivstoff som var lavere i pris enn et elektrisk 
alternativ.  

Nytt biblioteksystem 

Nytt bibliotekssystem er anskaffet og implementert i kommunen. Totale utgifter ble lavere enn 
opprinnelig antatt.  

Oppgradering Bellevue 

Investeringen er knyttet til nytt lysanlegg på kunstgressbanen på Bellevue. Anskaffelsen ble forsinket i 
2021 grunnet pandemien og arbeidet vil ferdigstilles i 2022.  

Tverga - en morsom omvei 

Moss kommune inngikk i 2021 et samarbeid med  Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og 
fysisk aktivitet, om prosjektet «En morsom omvei» . Moss kommune har plukket ut grusbanen 
på Åvangen som beliggenhet for prosjektet. Kommunen mottok i 2021 500 000 kroner til bruk i 
prosjektet. Det påløp kun mindre utgifter og resterende beløp ble satt på bundet investeringsfond.  

 

Sykefravær 

Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,37 % 6,77 % 9,14 % 
Årlig sykefravær 2021 2,73 % 7,01 % 9,74 % 

 
Sykefravær 
Sykefraværet for kommunalrådet som helhet har totalt sett vært høyere i 2021 enn i 2020, men det 
varierer mellom enhetene. I skolene og barnehagene har fraværet hatt en økning, mens i øvrige enheter 
har fraværet gått ned. Barnehagene har hatt høyt fravær over tid, men fraværet har økt ytterligere 
under pandemien. Det er iverksatt tiltak, blant annet er alle barnehagene med i KS sitt program for økt 
nærvær «En bra dag på jobben». Det er så langt usikkert om man kan se effekter av dette arbeidet eller 
ikke.  

HMS 
Kommunalområdet hadde 367 HMS-avvik i 2021. Det er en økning fra 2020, hvor de tidligere 
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kommunalområdene hadde 255 HMS-avvik til sammen. Over halvparten av HMS-avvikene er registrert i 
enhet skole. Kommunalområdet har avvikskultur og -oppfølging som et viktig fokusområde i 2022 og vil 
ha dette som tema i medbestemmelsesmøter. 

Status politiske vedtak  

Verbalvedtak 

"-" vises der det ikke er registrert data 
   

Oppdrag Status Statusbeskrivelse 
Ny ungdomsklubb på Halmstad: I forbindelse 
med Halmstadløftet ønsker kommunestyret at 
det igangsettes et arbeid for etablering av ny 
ungdomsklubb på Halmstad 

Iht. plan Det er etablert aktiviteter på Halmstad skole på tirsdager for 5.-7. 
trinn. I tillegg har avdeling samskaping samarbeid med Rygge 
ungdomsskole, hvor avdelingen supplerer skolen med 
aktivitetsinnhold, som “Ung kultur møtes” (UKM) og 
ungdomsmedvirkning i valgfag. Det er ikke inngått leieavtale for 
egne lokaler på Halmstad foreløpig. Arbeidet vil fortsette i 2022 
da det ble bevilget midler til opprettelse av ungdomsklubb i 
økonomiplan 2022-2025.  

 

KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse – Grunnskole 
 

 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 
år (B) *) **) 

113 004 114 124 121 621 116 354 109 229 118 226 

Produktivitet       
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn (B) 

13,0 12,9 12,7 13,7 13,8 13,2 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole (202), per elev (B) *) 

97 349,3 100 457,7 105 809,5 100 393,1 88 528,2 101 553,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per komm. 
Bruker (B) *) 

35 411 37 631 36 536 29 795 34 379 34 520 

Dekningsgrad       
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning (B) 

4,1 % 4,1 % 6,8 % 9,2 % 6,2 % 8,1 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
særskilt norskopplæring (B) 

10,4 % 9,6 % 6,4 % 3,1 % 2,5 % 5,0 % 

Andel elever i kommunens grunnskoler, 
av kommunens innbyggere 6-15 år (B) 

91,3 % 91,0 % 94,5 % 90,7 % 97,8 % 93,6 % 

Andel elever med direkte overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring 
(B) 

97,4 % 97,9 % 97,2 % 98,5 % 98,7 % 97,8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 
(B) 

57,5 % 60,1 % 51,8 % 64,7 % 70,5 % 57,4 % 

Kvalitet       
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på 
skolen (prosent) 

  2,9 % 6,0 % 5,6 % 4,3 %   

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
(antall) 

43,2 44,3 41,2 44,3 44,1 43,3 

Levekår       
Utgiftsbehov - Grunnskole 0,946 0,954 0,983 0,976 1,123 0,995 
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Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall deltakere i voksenopplæring 55 73 91 136 117 1 262 

Antall elever i kommunale grunnskoler 5 262 5 274 6 657 6 111 8 184 62 853 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Kostra-analyse - Barnevern 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 
252) per barn med tiltak *) 

253 027 264 450 192 106 215 249 245 462 225 657 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 
år, barnevernstjenesten (B) *) **) 

11 187 11 617 12 869 8 549 10 230 10 222 

Produktivitet       
Andel meldinger med behandlingstid 
innen 7 dager 

99,9 % 99,9 % 99,7 % 100,0 % 100,0 % 99,7 % 

Andel netto driftsutgifter til 
saksbehandling (funksjon 244) (B) 

29,2 % 34,1 % 31,8 % 37,2 % 36,4 % 36,5 % 

Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) 

16,9 17,3 19,7 16,3 16,0 17,1 

Dekningsgrad       
Andel barn med barnevernstiltak pr 
31.12 ift. innbyggere 0-17 år 

3,1 % 3,0 % 5,2 % 2,0 % 2,0 % 2,8 % 

Barn med undersøkelse ift. antall 
innbyggere 0-17 år (B) 

4,8 % 4,5 % 6,3 % 5,0 % 4,1 % 4,6 % 

Kvalitet       
Stillinger med fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år (B) 

5,0 4,7 5,9 5,4 4,8 5,3 

Økonomi       
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 
per innbyggar 0-22 år (kr) *) **) 

8 682 9 061 9 969 6 675 8 159 7 952 

Levekår       
Utgiftsbehov - Barnevern 1,071 1,048 1,139 1,009 0,925 1,023 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
0-17 år Barn med barnevernstiltak når 
barnet ikke er plassert av barnevernet 
per 31.12 

197 187 454 119 203 2 135 

0-17 år Barnevernstiltak når barnet er 
plassert av barnevernet per 31.12 

109 103 165 111 76 1 123 

Antall henlagte meldinger i barnevernet  145 124 106 173 110 1 423 

Meldinger i alt 904 810 1 247 1 099 928 9 695 

Undersøkelser i alt 495           

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Kostra-analyse - Barnehage 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager (B) *) **) 

178 051 183 317 185 989 167 753 178 243 180 441 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Barnehage (B) *) **) 

9 318 9 404 9 586 9 039 9 712 9 444 

Produktivitet       
Antall barn korrigert for alder per 
årsverk til basisvirksomhet i kommunale 
barnehager (B) 

5,9 5,9 5,6 5,7 5,9 5,8 

Antall barn korrigert for alder per 
årsverk til basisvirksomhet i private 
barnehager (B) 

5,7 5,8 5,9 5,7 5,9 5,8 

Dekningsgrad       
0-6 år 41 timer eller mer barn i 
barnehage (antall) 

2 157 2 101 2 741 2 725 3 297 26 528 

0-6 år Kommune Alle 
oppholdskategorier Barn i barnehage 
(antall) 

783 749 753 1 761 2 614 11 903 

0-6 år Privat Alle oppholdskategorier 
Barn i barnehage (antall) 

1 406 1 393 2 004 1 002 687 14 945 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 1-2 år (B) 

81,8 % 79,5 % 82,0 % 85,9 % 87,9 % 85,6 % 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
(B) 

91,4 % 90,4 % 91,6 % 92,6 % 93,5 % 92,8 % 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 3-5 år (B) 

97,0 % 97,3 % 97,5 % 96,9 % 96,8 % 97,2 % 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-
5 år (B) 

88,2 % 88,0 % 82,4 % 82,7 % 88,1 % 84,9 % 

Kvalitet       
Leke- og oppholdsareal per barn i 
barnehage (m2) (B) 

5,3 5,4 5,2 5,5 5,7 5,6 

Levekår       
Utgiftsbehov - Barnehage 0,889 0,879 0,944 0,957 1,092 0,962 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Kostra-analyse - Sosiale tjenester 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Sosiale tjenester (B) *) **) 

2 973 3 005 2 956 3 104 2 896 2 909 

Netto driftsutgifter til kommunale 
sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 
år (B) *) **) 

101 52 154 568 219 315 

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og 
sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år 
(B) *) **) 

1 807 1 876 1 624 1 142 1 475 1 431 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år (B) *) **) 

5 521 5 508 5 234 5 772 5 751 5 431 

Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med 
rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) 
**) 

424 308 440 679 169 478 
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Netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) 
**) 

2 417 2 619 1 954 2 231 2 621 2 162 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr. mottaker (B) *) 

57 641 59 585 63 304 60 034 76 268 57 384 

Dekningsgrad       
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

35,8 % 35,4 % 49,2 % 45,7 % 39,5 % 41,3 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, 
av innbyggerne (19)-24 år (B) 

7,6 % 7,3 % 6,1 % 6,6 % 3,8 % 5,9 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold 
til innbyggere i alderen 20-66 år (B) **) 

4,4 % 4,5 % 3,2 % 3,8 % 3,5 % 3,8 % 

Levekår       
Utgiftsbehov - Sosiale tjenester 1,175 1,176 1,327 1,068 0,832 1,055 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Mottakere av introduksjonsstønad 127 94 75 140 89 1 072 

Mottakere av kvalifiseringsstønad 60 35 192 134 75 1 077 

Sosialhjelpsmottakere 1 592 1 640 1 546 1 476 1 087 14 099 

Sosialhjelpsmottakere med andre 
inntekter som hovedinntektskilde 

319 289 242 171 154 2 086 

Sosialhjelpsmottakere med deltid som 
arbeidssituasjon 

164 161 100 138 111 1 229 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 
mnd eller mer 

404 453 359 383 303 3 367 

Sosialhjelpsmottakere under 25 år med 
vilkår etter sosialtjenesteloven 

145 144 186 45 164 831 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Kostra-analyse - Kultur og idrett 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter for kultursektoren 
per innbygger i kroner (B) *) 

2 135 2 392 2 132 2 252 2 386 2 375 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *) 

573 769 1 429 1 148 1 294 1 089 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per 
innbygger (B) *) 

261 263 230 303 319 286 

Netto driftsutgifter til kommunale 
idrettsbygg per innbygger (B) *) **) 

481 694 667 751 978 609 

Netto driftsutgifter til kommunale 
kulturbygg per innbygger (B) *) **) 

397 354 377 197 301 284 

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-
15 år (B) *) 

1 635 1 697 1 361 1 619 2 418 2 036 

Netto driftsutgifter til muséer per 
innbygger (B) *) **) 

144 124 30 200 10 119 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale musikk- og kulturskoler, per 
bruker (B) *) 

27 718 26 191 25 590 20 994 20 246 22 278 

Dekningsgrad       
Andel elever (brukere) i grunnskolealder 
i  kommunens musikk- og kulturskole, av 
antall barn i al (B) 

6,9 % 7,4 % 6,3 % 8,5 % 13,8 % 9,5 % 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 2,7 2,0 2,0 4,1 3,2 2,9 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per 
innbygger (B) 

1,7 1,8 1,6 4,0 2,8 2,4 
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Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Alle typer arrangement (antall) 94 215 104 137 395 1 905 

Antall elever fra kommunen i musikk- og 
kulturskoler 

407 493 454 628 1 318 7 746 

Brukerbetaling for kommunale tjenester 
(383) Musikk- og kulturskoler *) 

1 945 1 925 1 939 1 820 7 229 29 856 

Deltakere på alle arrangementer (antall) 3 094 5 092 2 601 3 353 7 057 41 431 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Kostra-analyse - Kommunale boliger 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunale boliger (B) *) **) 

474 503 818 -257 -288 170 

Dekningsgrad       
Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (B) 

22 21 18 22 15 20 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall kommunale boliger tilgjengelige 
for rullestolbrukere 

473 437 745 573 499 6 068 

Bor romslig, mange rom og kvm Antall 
personer 

43 300 43 625 50 860 49 006 52 469   

Bor trang, få rom og kvm Antall personer 4 535 4 647 5 412 3 933 4 537   

Kommunalt eide boliger 813 812 627 1 039 902 8 234 

Andre nøkkeltall       
Antall søknader per 1000 innbyggere (B) 8,0 9,4 5,4 7,3 5,9 7,2 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

 
 

Enhet kultur, aktivitet og mestring 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Enhet kultur, aktivitet og mestring var nyopprettet 1. januar 2021 etter omorganisering av 
kommunalområdene "oppvekst og utdanning" og "kultur, aktivitet og inkludering".    

Enheten skal legge vekt på tidlig innsats, inkluderende, tilgjengelige tjenester og aktiviteter for alle barn 
og unge, med mål om koordinerte og sammenhengende tjenester. Enheten skal gjennom et mangfold 
av kultur, - aktivitets- og idrettstilbud bidra til et inkluderende fellesskap som gir bedre levekår i 
befolkningen. Enheten skal bidra til samarbeid og samhandling internt og utad, og utvikle samfunnet 
rundt både barn, unge, familier og voksne i Moss kommune.  

Virksomhet kultur og idrett tilrettelegger og utvikler kultur- og idrettsaktiviteter slik at Moss skal være 
en spennende, inkluderende og mangfoldig kulturkommune for alle. Virksomheten består av en stab og 
fire avdelinger: Moss kulturhus består av parkteatret og samfunnshuset. Mossebibliotekene består av to 
avdelinger, Moss og Rygge, og er en møteplass for kultur, informasjon, kunnskap og litteratur. Moss 
kulturskole gir et bredt tilbud som er forankret i opplæringslovens § 13-6. Avdeling idrett sikrer drift av 
idrettsanlegg, baner og haller.  
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Virksomhet forebyggende helse favner bredt og universelt; fra svangerskapsomsorgen, via helsestasjon, 
skolehelsetjeneste for barne, - ungdom- og videregående skoler, ungdomshelsestasjon, smittevern og 
ergo- og fysioterapeuttjenester. I tillegg skal avdeling familieteam være kommunens kjente 
kontaktpunkt for familier som av ulike årsaker er i behov for hjelp og støtte.  

Avdeling aktivitetssentrene består av tre aktivitetssentre: Løvstad, Melløs og Lyngrabben som gir et 
arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og oppfølging av VTA–plasser 
(varig tilrettelagt arbeid).  

Avdeling samskaping inneholder arbeid knyttet til frivillighet, aktivitet, ferieklubb, aktivitetskontakter, 
ungdomsklubber, instagramkontoen og tilbudet “UngiMoss” samt “Ung kultur møtes” (UKM).  

Enheten består av stab, virksomheter og avdelinger som i tillegg dekker ulike oppgaver:  

• Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).  

• Koordinering av “Aktiv på dagtid”.  

• Drift av Frivilligsentral på Bredsand, oppfølging av avtaler for drift av ulike tilbud blant annet 
seniorsenter, “Home-Start”, eldreliv, og frivilligsentral i sentrum.  

• Frivillighetskoordinator og fritidskoordinator knyttet til tilbud etter skoletid.  

• Kulturadministrasjonen planlegger, utvikler og koordinerer tjenesteyting og 
forvaltningsoppgaver innen kultur og idrett.  

• Byantikvar  
 

Status tjenesteområdene 

Virksomhet forebyggende helse 
Også i 2021 har det vært etterslep i tjenestene med bakgrunn i pandemien. Nedstengningen og 
smittevernregler har videre ført til at virksomhetens tilbud har vært noe redusert i perioder. Blant annet 
har de åpne barnehagene hatt redusert åpningstid, antallsbegrensninger og alternative aktiviteter. 
Generelt har virksomhetens ulike gruppetilbud i perioder vært begrenset fysisk, men det har vært tilbud 
om digitale alternativer.  

Det har pågått et arbeid med å utvikle tverrfaglige samarbeid og strukturer for å sikre et likeverdig og 
godt faglig forankret tilbud for målgruppene. Blant annet har skolehelsetjenesten etablert seg i nye 
lokaler på Solli skole. 

Virksomheten har jobbet med rekruttering innen skolehelsetjenesten med mål om å sikre anbefalt 
nasjonalt normtall. 

Avdeling familieteam har videreutviklet tilbud til barn, unge og deres familier med utfordringer knyttet 
til psykisk helse. Avdelingen har fått styrket sine ressurser for å ivareta tilbudet til barn og unge i 
pandemien, og arbeider ved hjelp av ulike forskningsbasert metoder og foreldrestøttende tiltak på 
lavterskel med barn, unge og deres familier. 

Helsestasjonene har hatt normal drift gjennom hele perioden med enkelte unntak ved koronarelatert 
sykefravær. Det er registrert 460 fødsler i 2021, flere nyfødte enn tidligere år, noe som igjen har bidratt 
til en økning i antall konsultasjoner og hjemmebesøk fra jordmødre og helsesykepleiere. Helsestasjon 
for ungdom arbeider stadig med å videreutvikle tilbudet sitt med mål om å treffe flest mulig 
ungdommer, nytt av året er helsestasjon for gutter. 
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Vaksinesenteret  
Enheten har hatt ansvar for utvikling og drift av vaksinesenteret i Moss. Moss kommune satte de første 
dosene med koronavaksiner på vaksinesenteret på Moss Lufthavn Rygge 28. januar 2021. Innbyggere fra 
Våler kommune har siden 18. mai 2021 hatt tilbud om vaksinering på samme sted. I desember 2020 
etablerte Moss kommune et massevaksinasjonssenter for administrasjon, koordinering og utførelse av 
vaksinering på Rygge sivile flyplass. Lokasjonen har vært endret gjennom året og det har også blitt gitt 
vaksiner på Solli skole, på kjøpesentrene og gjennom ambulant team. Omtrent 100 ansatte, 150 
enkeltfrivillige og flere lag og foreninger har bistått i arbeidet. Tilbudet har vært tilgjengelig utenom 
kontortid, også uten timebestilling. Alle anbefalte grupper helt ned til fem år, har fått et 
vaksinasjonstilbud ut fra til enhver tid gjeldene retningslinjer. Grunnvaksinasjon ble hovedsakelig 
avsluttet i midten av september 2021. I den voksne befolkningen har 95,1 prosent fått første dose, og 
93,1 prosent fått andre dose. Fra høsten 2021 til midten av mars 2022 ble det gitt rett i underkant av 30 
000 oppfriskingsdoser, og dermed er en stor del av befolkningen i Moss kommune fullvaksinert.  

Virksomhet kultur og idrett 
Året har vært et like utfordrende driftsår som 2020, med mange perioder med restriksjoner som har ført 
til at kultur og idrett ikke har kunnet gjennomføre sine planlagte arrangementer. Dette har igjen ført til 
sviktende inntekter for området. I løpet av året har både kulturhus, bibliotek og kulturskole, i samsvar 
med nasjonale retningslinjer, gradvis gjenåpnet sine tilbud for befolkningen. Innendørs idrettsanlegg har 
vært stengt i lengre perioder, men ble gradvis åpnet opp for aktivitet i august.  

Moss bibliotek har hatt en dobling av arrangementer sett i forhold til 2020, mye av dette skyldtes 
gjennomføring av verksteder og aktiviteter gjennom “Fritt spillerom” og sommerskolen. Dette 
underbygger bibliotekenes satsing på ungdom. Når det gjelder ordinære kultur- og 
debattarrangementer ble det gjennomført færre arrangementer og med færre besøkende på grunn av 
restriksjoner. Bibliotekene mottok 100 000 kroner i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å etablere 
og drive en digital filmklubb og 326 700 kroner fra Viken fylkeskommune, folkehelsemidler, til prosjektet 
“Fritt spillerom”. 

Pandemien har medført begrensninger for kulturskolen, blant annet har det vært digital undervisning, 
avlyste konserter, forestillinger og elevseminarer. Dette førte til at kulturskolens elevtall ble redusert 
med rundt 100 elever. Med opprettelse av nye gruppetilbud og inntak fra ventelister var imidlertid 
kulturskolens elevtall ved årsslutt tilbake der det var før pandemien startet, som er 530 elever som 
opptar omtrent 630 elevplasser da enkelte elever deltar på flere disipliner. Kulturskolen har gjennom 
deltagelse i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram hatt fokus på utvikling av egen organisasjon og 
tilbud. 

Det er et behov for flere tilrettelagte kulturarenaer og idrettsanlegg. Mange frivillige idretts- og 
kulturaktører melder om behov for mer kapasitet for øvings- og treningsarenaer, samt for nye og 
profesjonelle anlegg. Dette gjelder både aktører innen kor, korps og idrett. På grunn av flere 
medlemmer meldes det om et stadig økende behov for mer treningskapasitet, da særskilt innen 
hallidrettene, svømming og fotball, men det er også et behov for tilrettelagte lokaler for de ulike 
kampsportene. Mangel på tilrettelagte og rimelige lokaler for idretts- og kulturaktivitet kan være en 
utfordring for utøvelse av profesjonell og frivillig kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. 

Det er en økning i den uorganiserte aktiviteten som også har behov for tilrettelagte arealer. Dette 
medfører at kommunen får flere henvendelser om bruk av offentlige parker og friluftsområder enn 
tidligere, for eksempel til diskgolf, paintball, skateanlegg og lignende.  

I forbindelse med tilskudd til stimulering av næringslivet fikk avdeling idrett tilført 1,8 millioner kroner til 
renovering av garderobeanlegg i Ryggehallen og Mossehallen.  
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Store utfordringer med kunstgressdekke, undervarmeanlegg og lysanlegg på Bellevue kunstgressbaner 
har medført en omprioritering av prosjekter i økonomiplanen, og renovering av Bellevue 
kunstgressbaner er besluttet fremskyndet til 2022.  

Arbeidet med den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet ble igangsatt i 2020. Det er 
gjennomført en innspillsprosess som grunnlag for videre behovsvurderinger. Planarbeidet er fortsatt 
forsinket grunnet koronasituasjonen.  

Drifts- og aktivitetstilskudd  
Lag og foreninger i Moss kommune som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge i 
kommunen kan søke om økonomisk støtte gjennom tilskuddsordningen drifts- og aktivitetsstøtte. I Moss 
kommunes økonomiplan for 2021 - 2024 ble det avsatt 2 millioner kroner årlig til denne 
tilskuddsordningen. Drifts- og aktivitetsstøtten for 2021 ble i løpet av 2. tertial tildelt til 52 lag og 
foreninger som søkte innen søknadsfristen 1. april. 

Spillemidler  
Det ble sendt åtte søknader om statlige spillemidler fra Moss kommune til rehabilitering og bygging av 
idrettsanlegg i 2021. Det ble gitt tilsagn/deltilsagn til to av søknadene: Hoppern idrettshall og Ekholt 
Ballklubbs klubbhus.  

Søknader om tilskudd fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir) 2021  
Det ble sendt fire søknader om tilskudd til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og fire søknader 
om tilskudd til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge fra Moss i 2021.  

Tverga – En Morsom Omvei  
Moss kommune har plukket ut grusbanen på Åvangen som beliggenhet for prosjektet og har arbeidet 
med brukermedvirkning fra barn og unge og nabolag.  

Kunstgressbaner 
I mars 2021 ble det tilført et nytt kapittel i forurensingsforskriften som omhandler gummigranulat med 
virkning fra 1. juli 2021. Forskriften inneholder en rekke nye krav og forpliktelser til idrettsbanene og for 
eiere og driftere av banene. Formålet er å hindre utslipp og spredning av plastfyllmaterialet utenfor 
banen. Forskriften ivaretas ved oppgraderinger av anlegg i Moss kommune.  

Avdeling samskaping 
Avdelingen har i 2021 i stor grad bistått i vaksinearbeidet, men har startet opp ulike tilbud i takt med 
gjenåpningen av samfunnet.  

Aktivitetskontakttjenesten opplever et økt behov i befolkningen og etterspørsel etter tjenesten. Det er i 
dag omtrent 50 personer på venteliste. Det er mottatt 0,5 millioner kroner i innovasjonstilskudd til 
studiet “Fritid med bistand”. Studiet utgjør 15 studiepoeng og er et samarbeid med Høgskolen Sør-Øst. 
Studiet vil gi faglig påfyll til ansatte og bidra til utvikling av tjenesten og tilbudet, blant annet opprettelse 
av gruppetilbud i tillegg til å bidra til å rekruttere nye aktivitetskontakter. I 2021 deltok 16 ansatte på 
dette studiet.  

Samarbeidet med Oslo MET om medvirkningsprosess på Rygge ungdomsskole ble avsluttet i løpet av 
våren. Forskningsprosjektet har utviklet en metode for brukermedvirkning og verktøy. Metoden består 
av ulike prosesser og faser som sikrer medvirkning på flere nivåer, både når det gjelder kartlegging, 
utforming og innhold av tilbud for ungdom.  
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Prosjekt «Felleskap på hjul» ble etablert våren 2021. “Fellesskap på hjul” er et prosjekt der ansatte 
kjører rundt for å møte innbyggerne der de er, i nærmiljøene i Moss kommune. Den har også blitt 
benyttet av ambulerende team for tilbud om koronavaksine. Prosjektet er et svært positivt tilskudd for 
Moss kommune og samarbeidspartnerne, som er Fontenehuset, Varmestua, Kirkens bymisjon, 
Evangeliekirken og Frelsesarmeen.  

Avdelingen har fått tildelt 1,7 millioner kroner i midler fra Buf-Dir. Midlene fordeles over en treårs 
periode til å etablere en ungdomskafé på Skarmyra allaktivitetshus. Målgruppen er ungdom i alderen 
16-20 år. 

Den digitale kanalen “Ung i Moss” (UIM) har omtrent 1 000 følgere på Instagram og benyttes for innslag 
fra lokale ungdomsmiljø, samt synliggjøring av ulike tilbud for ungdom i Moss. Kanalen drives i stor grad 
av ungdom for ungdom.  

Aktiviteten på fritidsklubbene har hatt begrensninger på grunn av pandemien. Det gjør at flere klubber 
har jobbet oppsøkende. Avdelingen har i tillegg gitt tilbud om aktiviteter og ulike workshops for å dekke 
barn og unges behov for aktivitet.  
 
Avdelingen har bistått i utvikling og gjennomføring av Moss sin første ungdomsfestival, “Mozztivalen” i 
uke 32 samt Moss kommunes første pride-markering 27.-29. august 2021. 

Moss kommune var, sammen med Sømna og Øvre Eiker, nominert til Årets frivillighetskommune 2021. 
Moss trakk det lengste strået og vant!  

Arbeidet med strategi for frivillighet ble igangsatt i 2020, planarbeidet er fortsatt forsinket grunnet 
koronasituasjonen og videreføres i 2022.  

Ferieklubb og sommerskole  
Sommerskolen og ferieklubben ble arrangert sammen. Alle aktiviteter var gratis, og de aller fleste 
kursene var fulltegnet. 

I kommunestyret i juni 2021 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres ekstraordinær ferieklubb i uke 
40. Ferieklubb i uke 40 ble gjennomført med omtrent 400 deltagere fordelt på 22 ulike aktiviteter. Det 
er i år blitt opprettet flere nye samarbeidspartnere som blant annet svømmeklubben, Moss 
badmingtonklubb og Herulf.  

Avdeling aktivitetsentre  
Arbeidet med sammenslåing av aktivitetsenterne fikk ikke startet opp som planlagt på grunn av 
pandemien. Både Løvstad, Melløs og Lyngrabben har for liten bygningsmasse til å kunne samlokalisere 
alle tre dagsentrene til ett sted. Solli skole har over tid stått tom og er vurdert som svært egnet for 
samlokaliseringen.  

Aktivitetsenteret gir et arbeidstilbud på Alby gjennom ved-gruppa, denne bygningen brant dessverre 
ned i høst og det arbeides med å finne løsninger for nye lokaler.  

Aktiviteter og arrangementer 
Det ble ikke gjennomført “Norwegian Lady"-arrangement i 2021 på grunn av restriksjoner knyttet til 
pandemien.   

I “Den lokale kulturelle skolesekken” (DKS) ble det gjennomført skolesekktilbud for alle trinn i 
grunnskolen, med unntak av 4.- og 8.-trinn som fikk de lokale DKS-tilbudene sine avlyst på grunn av 
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pandemien. Til sammen fikk i underkant av 5000 elever, fordelt på totalt 164 hendelser, glede av de 
lokale skolesekktilbudene i 2021.  

Gjennom året har det vært lavere aktivitet enn normalt i “Den kulturelle velkomstpakka” på grunn av 
restriksjoner og nedstengning av samfunnet. Elever ved Moss Voks fikk teaterbilletter til seg og sine 
familier både til familieforestilling i Nesparken i juli og til en familieforestilling på Moss kulturhus i 
desember.  

Det ble delt ut totalt 600 opplevelseskort i andre halvdel av 2021, men også denne gangen ble 
opplevelseskortet rammet av nedstengning og reduserte opplevelsestilbud.  

For “Den kulturelle spaserstokken” ble tilbudet for vårhalvåret redusert på grunn av pandemien. Det ble 
allikevel arrangert en runde med utekonserter i mai/juni/august for sykehjemmene og omsorgsboligene 
i kommunen. Et noe redusert vårhalvår ble kompensert med et mer aktivt høsthalvår som resulterte i 
tre ulike konsertturneer. Det ble også gjennomført åpne konserter på Moss kulturhus.  

Byantikvar har hatt stor pågang, mange uttalelser i byggesaker, plansaker, reguleringsplan, 
kommunedelplaner og i landskapsvernområdet. Det har blitt utarbeidet nye Munch-skilt til eksisterende 
og forlenget Munch-rute. Den historiske vandreruten i Larkollen ble åpnet. I tillegg hadde byantikvaren 
ansvar for kulturminnedagene med til sammen 12 arrangementer.  

Moss kommune arrangerte en åpen minnesmarkering i forbindelse med 10-årsmarkeringen for 22 juli. 
Markeringen som fant sted ved minnesmonumentet på Bygdetunet i Rygge var et samarbeid med 
Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) i Moss og Rygge kirke. Markeringen skjedde innenfor de 
gjeldende smittevernreglene og det var omtrent 200 personer til stede.  

Moss 2020 planla og gjennomførte “Christian Frederik-dagene” i august 2021 med stor 
publikumsoppslutning. Gjennomføringen av arrangementene var utfordrende på grunn av 
smittevernreglene, men med hjelp av blant annet “Moss i Sentrum” og de frivillige knyttet til “Moss 
2020” ble alle arrangementene gjennomført etter gjeldene forskrift og med et godt smittevern. Lokale 
og nasjonale kulturaktører fikk i løpet av en periode på 12 dager vist seg frem på flere scener. 
Programmet inneholdt blant annet åpning av Bygdetunet, byfest, fredstale, et utsolgt “Minimorsa” samt 
“Morsalangs” med flere scener og soloppgangskonsert.  

Generasjon M 
Moss kommune mottak tilskudd for besøksverter på sykehjem og omsorgsboliger på 0,6 millioner 
kroner til videreføring og utvikling av “Generasjon M”. Det ble gitt en ekstrabevilgning på 0,18 millioner 
kroner i 1. tertial som førte til at totalt 25 ungdom har vært besøksverter på fire 
sykehjem/omsorgsboliger i Moss kommune. 
  

Status økonomi 

 

 

 

Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 202 588 203 808 -1 220 -0,6 % 181 153 202 879 
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Kommentar til status økonomi 

Enhet kultur, aktivitet og mestring viste et merforbruk på 1,2 millioner kroner mot revidert budsjett i 
2021.  

Virksomhet kultur og idrett viste et merforbruk på 3,5 millioner kroner. Koronasituasjonen har vært 
spesielt utfordrende for Moss kulturhus der avlyste arrangementer førte til store inntektstap i 2021. 
Dette førte til et netto merforbruk på 1,6 millioner kroner mot revidert budsjett. Virksomhet kultur og 
idrett har hatt budsjett- og gjennomføringsansvar for «Moss 2020» fra og med september 2021. 
Prosjektet viste et merforbruk på 1,9 millioner kroner da midler tidligere avsatt på disposisjonsfond til 
prosjektet ikke ble ført inn i driftsregnskapet grunnet kommunens positive resultat.  

Virksomhet forebyggende helse viste et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner. Dette skyldtes i 
hovedsak enkelte vakante stillinger innen skolehelsetjenesten og familieteam, i tillegg til lavere aktivitet 
grunnet pandemien. Åpne barnehager har ikke hatt full drift i løpet av året, samt at det har vært 
gjennomført mindre gruppeaktivitet for brukere og kompetansehevende tiltak for de ansatte.  

For enhetens øvrige områder endte 2021 med noe mindreforbruk sett mot revidert budsjett. Dette 
skyldtes i stor grad lavere aktivitet grunnet pandemien. Blant annet har fritidsklubbene og 
frivilligsentralen hatt begrensede åpningstider og lavere aktivitet gjennom året. Redusert drift ved 
aktivitetssentrene har også ført til mindre innsparinger i forhold til budsjett.   

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,86 % 5,88 % 7,74 % 
Årlig sykefravær 2021 1,97 % 5,61 % 7,58 % 

 
Sykefraværet i enheten endte totalt på 7,58 prosent.  

Sykefraværet varierer fra avdeling til avdeling fra 0,10 prosent til omtrent 25 prosent i snitt gjennom 
året. Sykefraværet har økt fra 2020 blant annet på dagsentrene og i idrettsavdelingen. Store deler av 
denne økningen skyldtes langtidsfravær og pandemi. 

I hele enheten har det i løpet av året blitt jobbet med ledelse, arbeidsmiljø og tiltak for økt trivsel. Det 
ble gjennomført digital psykososial-vernerunde for enheten ved etableringen, samt at tiltaksplan og 
HMS-årshjul er utarbeidet på grunnlag av kartleggingen.  

Nærværarbeid har vært tema på medbestemmelsesmøter i enheten hvor ledere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten deltar. 
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Avvik i enheten for 2021: 

Avviksområde Antall 

Tjenestekvalitet 126 

Uønsket 41 

HMS 40 

Forbedringsforslag 16 

Personvern og informasjonssikkerhet 3 

 

 De ulike avviksområdene eller kategoriene samt årsaksanalyser har blitt gjennomgått på enhetsnivå. 
Det konkluderes med at det er en god utvikling i å melde avvik i enheten. Det er gjort årsaksanalyser på 
62 prosent av alle avvik og 76 prosent av alle alvorlige avvik.  

Det har blitt gjennomført kurs og kompetanseheving for ledergruppen innen avviksmeldinger og 
håndtering.  

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Effektivisering innenfor enhet 
barn, unge og familie 

-2 780 -2 780 0 Ferdig Store deler av tiltaket er iverksatt i 
budsjettarbeidet. På grunn av pandemien og 
økte behov i befolkningen vil deler av tiltaket 
ikke kunne iverksettes. Det er ansatt 
avdelingsleder for skolehelsetjenesten som 
var planlagt å holdes vakant. Lavere aktivitet 
innenfor området grunnet restriksjoner 
under pandemien kompenserer for redusert 
effekt av tiltaket. 

Effektivisering drift -2 675 -2 675 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Budsjettilpasning idrett, aktivitet og 
frivillighet 

-1 450 -1 450 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Effektivisering aktivitetskontakter -1 000 -1 000 0 I arbeid En utvikling av tilbudet til å inneholde mer 
gruppeaktivitet har ikke vært mulig å 
gjennomføre på grunn av pandemien. 
Tjenesten har vært delvis stengt i 2021 
(første halvår) og har hatt lavere aktivitet. 
Dette kompenserer for redusert effekt av 
tiltaket.  

Avvikle pårørendekoordinator -900 -900 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Avvikle avtale om godtgjøring for bruk 
av egen bil i tjenesten 

-650 -650 0 I arbeid Det er iverksatt kartlegging av behov for 
elbiler i tjenestene, tiltaket vil tidligst ha 
effekt i 2022.Lavere aktivitet innenfor 
området grunnet restriksjoner under 
pandemien kompenserer for redusert effekt 
av tiltaket. 

Redusere Kreativt partnerskap -250 -250 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Avvikle hedersfesten -150 -150 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Avvikle kulturpris og kulturstipend -130 -130 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Avvikle Seniorfestivalen -120 -120 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 
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Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Flytte Øre fritidsklubb -113 -113 0 Ferdig Leiekontrakt på lokalene til Øre fritidsklubb 

er sagt opp.  

Redusere antall aktiviteter Christian 
Fredriksdagene 

-100 -100 0 Ferdig Tiltaket er iverksatt i budsjettarbeidet 

Sum -
10 318 

-10 318 0   

      

Sum tiltak -
10 318 

-10 318 0   

 
 

Enhet barnehage 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Barnehagetilbudet i Moss kommune består av 12 kommunale barnehager, en privat familiebarnehage, 
og 24 ordinære private barnehager. Det går 2 144 barn i barnehager i Moss kommune. I tillegg er det to 
kommunale åpne barnehager, som administreres i enhet kultur, aktivitet og mestring. 

Enhet barnehage har tre funksjonsområder - barnehagemyndighet, barnehage-eier og avdeling for 
pedagogisk veiledning og kvalitet (PVK).  

Enheten har følgende oppgaver: 

• ivareta de lovpålagte oppgavene knyttet til barnehageeierrollen og barnehagemyndighetsrollen  

• sikre et godt samarbeid med de private aktørene  

• sikre likeverdige tjenester uavhengig av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn, og den 
enkeltes livssituasjon  

• sikre god kvalitet i barnehagene uavhengig av eierform  

Status tjenesteområdene 

Barnehagene er en sentral arena for tidlig innsats, og barnas første trinn i utdanningsløpet. Hovedmålet 
for de kommunale barnehagene er «I Moss kommunes barnehager opplever alle barn et trygt og godt 
barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og utvikling». I 2021 har barnehagene arbeidet med 
implementering av mål og tiltak knyttet til fokusområdene livsmestring, inkluderende miljø og utvikling.  

Lange perioder har vært preget av pandemien. Smitteverntiltak har ført til begrenset kontakt mellom 
barn, og sterkere regulering av hverdagen og barnas aktiviteter i begynnelsen av året. Rammene for 
utviklingsarbeid har vært lite forutsigbare, og arbeidet med kvalitetsstandarder i henhold til plan er 
forsinket og må følges opp videre i 2022. 

Tilsyn etter barnehageloven 
Barnehagemyndigheten har gjennomført dokumenttilsyn på bemanning og antall barn i en 
barnehage. Det er gjennomført stedlig tilsyn i 14 barnehager. Tema for stedlig tilsyn har vært:  

• Areal, barn og bemanning, jamfør lov om barnehager §§ 7, 14, 24, 25, 26 og Rammeplan kapittel 
2 

• Årsplan 2020/2021, jamfør lov om barnehager § 2 
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• Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, jamfør lov om barnehager § 37 og 
rammeplan kapittel 7 

• Psykososialt barnehagemiljø, jamfør lov om barnehager §§ 41, 42, 43 

• Barnehagens inn – og utemiljø, jamfør §§ 1 og 2 

Det var fem avvik eller varsler om retting i de foreløpige tilsynsrapportene. Avvikene dreide seg stort 
sett om manglende beskrivelser av barnehagens arbeid i årsplanene, men også krav til 
pedagogbemanning. I de endelige rapportene var det tre avvik eller varsler om retting. Disse ble enten 
rettet, eller så har barnehagene beskrevet hvordan avvikene skal rettes. Alle tilsynene er avsluttet.  

Moderasjonsordninger i barnehagene 
Det er etablert en statlig moderasjonsordning hvor ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens 
inntekt for en barnehageplass. Reduksjon er basert på konkrete søknader og det er enkeltvedtak per 
barn. Det er i 2021 innvilget moderasjon for 673 barn, noe som utgjør 31,4 prosent av barna totalt sett. 
Dette er en økning på 220 barn fra 2020. Økningen kan skyldes at ordningen er bedre kjent, men det kan 
også være at andelen familier med lav inntekt har økt gjennom pandemien. Det er kommunen som er 
ansvarlig for ordningen, og reduksjoner som ytes i private barnehager refunderes i sin helhet av 
kommunen.  

Styrket tilbud til førskolebarn 
I 2021 har 62 barn mottatt spesialpedagogisk hjelp, etter lov om barnehager §31. Tjenesten ytes av 
spesialpedagoger ansatt ved Pedagogisk veiledning og kvalitet (PVK). 36 barn har vedtak om 
tilrettelegging etter lov om barnehager § 37. Kommunen utbetaler refusjon etter en fastsatt sats til 
private barnehager, for kostnader til vedtak om tilrettelegging. Det gis tilskudd til tiltak for å styrke 
språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn til alle barnehager. 

Kompetanse 
PVK har et overordnet mandat til å bidra til en inkluderende praksis i barnehagene i Moss. Dette gjøres 
med fokus på å styrke kvaliteten i det allmennpedagogiske barnehagetilbudet.  

PVK leder og koordinerer kompetanseheving for private og kommunale barnehager. Det foregår 
kontinuerlig veiledning av nyutdannede pedagoger. Det tilbys også lederstøtte, kurs og veiledning 
knyttet til barnegrupper eller enkeltbarn i barnehagene.  

I 2021 har barnehagene i Moss arbeidet med rammer for et felles utviklingsarbeid. Tema for arbeidet er 
inkluderende fellesskap. Det er 14 private og 12 kommunale barnehager som skal delta i satsingen som 
starter i august 2022. Det søkes om finansiering via regional kompetanseordning for barnehager. 

PVK har i tillegg ansvar for utøvende tjeneste av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Barnehagekapasitet og dimensjonering av tilbudet  
Moss har totalt sett god kapasitet på barnehageplasser. Det er en utfordring å dimensjonere antall 
barnehageplasser til antall barn i målgruppen, samt å utjevne forskjellene mellom etterspørsel og 
kapasitet i de ulike områdene i byen. Det er overkapasitet i deler av kommunen, mens det i andre 
områder er for få barnehageplasser i forhold til behovet i lokalmiljøet. Ved hovedopptak 2021 var det 
tolv klagesaker. En vesentlig andel gjaldt barn bosatt i området rundt Halmstad, som var tildelt plass i 
barnehager i andre deler av kommunen.  
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Status økonomi 

 

Kommentar til status økonomi 

Enhet barnehage viste et merforbruk på 0,6 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021.  

 Året 2021 var preget av et høyt sykefravær innenfor enheten. Hovedårsaken til avviket skyldtes 
merutgifter knyttet til vikarbruk. 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 3,80 % 8,58 % 12,37 % 
Årlig sykefravær 2021 4,39 % 10,01 % 14,41 % 

 
Sykefraværet for enhet barnehage har økt fra 2020 til 2021. Barnehagene har over tid hatt høyt 
sykefravær. Grunnet koronasituasjonen som preget barnehagene i 2021 er det vanskelig å si om 
påbegynte prosjekter og tiltak har effekt. Alle barnehagene har startet arbeidet med KS sitt 
bransjeprogram, for økt nærvær, “En bra dag på jobb”. Prosjektet er forankret i enhetsledelsen og 
kommet til i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for barnehagene. Ute i den enkelte 
barnehage planlegges arbeidet i samarbeid mellom plasstillitsvalgte, verneombud og leder i 
barnehagestyrer. Hele personalgruppen involveres i arbeid med tiltaksplaner og gjennomføring av disse. 
Mange barnehager har “høyt emosjonelt press” som fokusområde, andre fokusområder som går igjen er 
støy og krevende arbeidsstillinger. 

Omfanget av HMS-avvik har økt fra 41 avvik i 2020 til 79 avvik i 2021. HMS-avvik som har ført til skade er 
stabilt, 20 avvik med skademeldinger i 2020 og 22 avvik med skademeldinger i 2021.  

Økningen i antall HMS-avvik kan skyldes utplassering av QR-koder i alle barnehager, samt arbeid for å 
bevisstgjøre ansatte og ledere om viktigheten av å dokumentere avvik. Dette for å kunne arbeide mer 
forebyggende, og sette inn riktige tiltak for forbedring av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

 

 

 

 

 

 

 
Beløp i 1000 

      

Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 394 205 394 802 -597 -0,2 % 377 975 375 460 
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Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Effektivisere 
organisasjon/administrasjon i 
enhet barnehage 

-1 600 -1 600 0 Ferdig Tiltaket er gjennomført. Lederstrukturen i 
enheten er redusert med ett ledernivå, det 
er tilsatt styrere i de kommunale 
barnehagene og 35 barnehagelærer-
stillinger er omgjort til pedagogiske ledere. 
Det er etablert rutiner og tiltak for at 
bemanningen til enhver tid er tilpasset 
barnetallet i barnehagene. 

Sum -1 600 -1 600 0   

      

Sum tiltak -1 600 -1 600 0   

 
 
 

Enhet skole 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet skole forvalter skoleeieransvaret i Moss, og er organisert med 17 skoler samt en skoleeieravdeling 
og avdeling pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT). Det er 11 barneskoler, 3 skoler med 1. - 10. trinn, 2 
ungdomsskoler og 1 spesialskole. Skoleeieravdelingen har ansvaret for administrasjon, økonomi, 
forvaltning, pedagogisk veiledning samt kvalitets- og forbedringsarbeidet. Moss kommune har også 
økonomisk ansvar for vedtak om skyss, særskilt norsk- og spesialundervisning for kommunens 4 
friskoler. 

Enhet skole har ansvaret for: 

• en effektiv drift av skolene innenfor gitte lovfestede og kommunale føringer som sørger for et 
godt og likeverdig tilbud til kommunens elever 

• at alle elever møter et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø med kompetente 
pedagoger og andre ansatte som fører til at elevene får tatt ut sitt læringspotensial 

• å ivareta tidlig innsats og sikre sømløse overganger mellom barnehage, skole og videregående 
skole, og se hele lærings- og oppvekstløpet under ett 

• å sikre god kvalitet i samhandling og samarbeid med andre instanser 

Status tjenesteområdene 

Korona 
Det har vært et krevende år for skole og SFO i 2021 med lange og mange perioder på gult og rødt nivå, 
med små kohorter og mye hjemmeskole. Særlig overganger mellom ulike nivåer har bydd på 
utfordringer både for elever og for ansatte. Mange elever og ansatte har vært i karantene. Skolenes 
ledelse har måttet bruke mye tid og ressurser på utdeling av tester og smittesporing. 
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Koronasituasjonen har påvirket opplæringstilbudet for elevene samt gjennomføringen av ulike 
kompetansehevingstiltak for ansatte. Det er bekymring i sektoren for langtidsvirkningene av 
koronapandemien for kommunens barn, ungdommer og ansatte. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  
PPT har jobbet systematisk med å rekruttere og beholde en stabil stab med PPT-rådgivere slik at 
avdelingen får gjort sine lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte. Det har vært høy turnover blant 
ansatte i avdelingen og svært høyt arbeidspress. I gjennomsnitt arbeider hver PPT-rådgiver med rundt ti 
aktive utredninger parallelt til enhver tid. I tillegg samarbeider de tett med barnehager og skoler og 
bidrar med oppfølging i individsaker. I 2021 ferdigstilte PPT nærmere 300 sakkyndige vurderinger. Det 
var en økning i henvisninger på skolestartere i forhold til forrige skoleår. På barnehageområdet var det 
per 31. desember 2021 inntil to måneders ventetid for å få hjelp. På skoleområdet var det fremdeles 
opp mot åtte måneders ventetid, jamfør forskriftens tidsfrist på tre måneder.  

 Erfaring viser at henvisninger til PPT om sakkyndig vurdering og melding om behov for 
spesialundervisning øker i omfang når den faste grunnbemanningen i skolene blir for lav til å kunne 
ivareta særlig sårbare elever med stort behov for tilrettelegging. Det er derfor bekymringsfullt å 
registrere at PPT fortsatt har en veldig lang behandlingstid for skolebarn. PPT fikk økte rammer i 
budsjettet i 2021, men det vil ta tid før dette gir resultater i form av kortere behandlingstid og reduserte 
ventelister.  

Sårbare barn og unge 
Elever med behov for særlige tiltak har blitt identifisert og ivaretatt ved hver enkelt skole. Hver skole har 
interne støttesystemer som, med bistand fra PPT og skoleeiers lokale støttesystem, har gjort tiltak for å 
ivareta hvert enkelt barn.  

Moss kommune mottok statlige midler til kompenserende tiltak på grunn av koronapandemien slik at 
elever kan ta igjen tapt progresjon i skolen. Dette arbeidet ble påbegynt i 2021, men må fortsette på en 
forutsigbar og systematisk måte i årene som kommer. Det er en erkjennelse at koronapandemien kan ha 
fått uheldige konsekvenser for den sosiale og faglige utviklingen på ett eller flere områder for mange 
barn og unge i skolealder. Det vil derfor bli nødvendig å sikre at tiltakene som settes inn, treffer bredt. 
Tiltakene må bidra til læring og mestring både sosialt og faglig for alle elever i skolen. Det har vært stort 
fokus på å sikre skolene en stabil og robust grunnbemanning. Lærerne må være trygge voksne med solid 
og oppdatert kompetanse innen opplæring i de grunnleggende ferdighetene. Alle ansatte må ha 
kompetanse til å arbeide systematisk med elevenes helhetlige læringsmiljø. 

Prosjektet SIMM (Sammen om inkluderende miljø i barnehager og skoler i Moss)  
Gjennom dette læringsmiljøprosjektet bygger Moss profesjonsfelleskap og fokuserer på inkluderende 
læringsmiljø med motivasjon, lærelyst og god vurderingspraksis i alle skolene. Dette prosjektet rammer 
inn arbeidet med å innføre fagfornyelsen i skolene og SFO. I 2021 ble det gjennomført seks moduler for 
felles kompetanseheving av personalet. Det ble tatt i bruk kreative digitale løsninger som å lage filmer 
med faglig påfyll som skolene benyttet lokalt. De fleste samlingene for skolelederne ble gjennomført på 
teams for å holde det faglige trykket oppe også gjennom pandemien. SIMM videreføres i 2022.  

Elevlos 
Hver av ungdomsskolene har en egen elevlos som arbeider med å ivareta særlig sårbare ungdommer og 
øke trivsel og skolemotivasjon. De har en sentral rolle i ungdomsskolenes interne støttesystem. Målet er 
å bedre læringsmiljøet og redusere utenforskap og elevers skolefravær. Å redusere skolefravær er svært 
viktig for å øke andelen elever som gjennomfører og består et videregående skoleløp. 
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Redusert foreldrebetaling på SFO 
Den statlige ordningen med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsgrupper, ble innført først for 
elever på 1. og 2. trinn. Ordningen ble utvidet til å gjelde for 3. og 4. trinn høsten 2021. 

Resultater  
 

 

 
Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen våren 2021 ble avlyst. Årets grunnskolepoeng er derfor i 
hovedsak basert på standpunktkarakterer. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng for Moss for 2021 er på 
44,5. Dette er en gledelig oppgang fra 43,5 i 2020. Mosseskolene skårer jevnt med fylkes- og landsnivå 
på nasjonale prøver. Det er små justeringer og ingen dramatiske utslag i resultatene. 

IKT  
Det er en solid satsing på IKT i skolen i Moss. Dette har bidratt til at gjennomføringen av kvalitativt gode 
alternative undervisningsopplegg og hjemmeundervisning i koronaperioden har vært mulig. Det har 
samtidig blitt en forsinkelse i arbeidet med å implementere programmering i skolen i tråd med 
fagfornyelsen.  

Sommerskole  
Moss kommune mottok et statlig tilskudd på 5,3 millioner kroner for å gjennomføre sommerskole i regi 
av kultur og skole i Moss. Totalt 755 barn og unge deltok på de ulike aktivitetene. I regi av enhet skole 
gjennomførte sommerskolen undervisning og aktiviteter på mange ulike steder i kommunen innen 
programmering, e-sport, vannaktiviteter og svømmekurs for dem som ikke kan svømme, fagkurs i 
realfag og språk samt bondegårdsopphold.  

Det ble tilsatt 30 kursholdere og assistenter med kompetanse innen de aktuelle fagområdene. Dette ga 
sommerjobb til mange lærerstudenter som fikk prøve seg som lærere. Sommerskolen var vellykket. 
Mange av tilbakemeldingene viser at dette var motiverende og inspirerende for barn og ungdommer 
som deltok. 

Kompetanse  
Det var utfordrende å rekruttere kvalifiserte lærere til skolestart og gjennom året. Det var få 
nyutdannede lærere tilgjengelig som følge av en nasjonal overgang til fem-årlig masterstudium i 
lærerutdanningen. I tillegg har skolene hatt stadige skifter av koronatiltak med ønsker om å skjerme 
kohorter slik at det også har vært krevende å introdusere nye ansatte.  

Høsten 2021 startet 55 lærere på videreutdanningen gjennom den statlige ordningen «Kompetanse for 
kvalitet». Fem skoleledere begynte på rektorutdanning. Det er etablert et godt samarbeid med 
høyskolen i Østfold og høyskolen i Innlandet om ulike etterutdanningstilbud til ansatte i mosseskolene. 

I de nye læreplanene er det mål om at elever skal lære om programmering som metode. Dette gjelder 
særlig i realfagene, kunst og håndverk samt musikk helt fra barnetrinnene. Et krav som dette stiller store 
krav til etterutdanning av lærere. Det ble gjennomført kurs i 2021 i begrenset omfang. 

Indikator og nøkkeltall 2020 
Moss 

2021 
Moss 

2020 
Viken 

2021 
Viken 

2020 
Nasjonalt 

2021 
Nasjonalt 

Nasjonale prøver 5. trinn (alle fag) 49,3 50,3 50,3 50,3 50 50 

Nasjonale prøver 8. trinn (alle fag) 49,3 50,3 50 50,3 50 50 

Nasjonale prøver 9. trinn 53,5 52,5 53,5 53 53,5 53 

Grunnskolepoeng gjennomsnitt 43,5 44,5 43,3 43,3 43,1 43,3 
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Kommunen har fått øremerkede midler til læremidler i fagfornyelsen og midlene er fordelt ut til skolene 
som står for innkjøpene. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 536 027 530 569 5 458 1,0 % 509 725 526 805 

 

Kommentar til status økonomi 

Enhet skole viste et mindreforbruk på 5,5 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021.   

På grunn av pandemien var det flere planlagte aktiviteter og tiltak for elever og ansatte som ikke var 
mulig å gjennomføre. Blant annet ble det gjennomført færre kurs og andre aktiviteter for å heve 
ansattes kompetanse enn planlagt. Enheten mottok statlige midler til kompenserende tiltak for særlig 
sårbare barn og unge som følge av koronapandemien. På grunn av situasjonen var dette vanskelig å 
gjennomføre som ønsket og disse midlene ble derfor satt på bundet fond for bruk i senere år.  

Året 2021 ble også preget av høyt sykefravær. Enhet skole opplevde utfordringer med å tilsette 
kvalifiserte vikarer og endte med et mindreforbruk knyttet til sykelønnsrefusjoner sett opp mot 
vikarutgifter.  

Skyssutgiftene for enheten ble 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettert for året. Dette skyldtes blant 
annet redusert skyss til svømming, leirskole og andre utflukter. 

Moss kommune har utgifter knyttet til elever som oppholder seg i andre kommuner. Moss får 
tilsvarende refusjon for elever fra andre kommuner som går på skole i Moss. I tillegg må Moss 
kommune betale for spesialpedagogiske tiltak og særskilt norskopplæring for elever fra Moss som går på 
private skoler. For 2021 ble disse utgiftene omtrent 1,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Årsaken 
til dette er noe usikker, men kan skyldes at en del kommuner er forsinket med faktureringen, slik at 
utgiftene i 2022 kan bli høyere.  

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,16 % 6,00 % 8,16 % 
Årlig sykefravær 2021 2,62 % 6,45 % 9,07 % 

 
Sykefraværet i 2021 ble preget av koronasituasjonen. Fraværet var noe høyere enn i et normalår og i 
2020. Pandemien har slått ut ulikt på de ulike skolene og på ulike tidspunkter.   

Det har særlig vært jobbet med de ansattes psykososiale arbeidsmiljø og trygghet på arbeidsplassene. 
Alle skoleledere fikk delta på et seminar med bedriftshelsetjenesten om hvordan skape trygghet og 
trivsel for seg selv og sine medarbeidere i krevende tider. Flere skoler har også gjennomført tilsvarende 
seminar for sine ansatte. Utenom utføring av oppgaver der det har vært nødvendig å være fysisk 
tilstede, eksempel undervisning, har det i lange perioder vært lagt til rette for at ansatte har kunnet 
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jobbe hjemmefra. Dette har vært gjort blant annet for å ta ned arbeidspress og redusere frykt for 
smitte. 

HMS-avvik 

 
2020 2021 

HMS-avvik 155 195 

Skademelding 33 35 

 
Det ble skrevet få HMS-avvik våren 2020. Det ble derfor gjennomført opplæring for å sikre at ansatte i 
skolene melder og foretar riktig rapportering av avvik. Antall meldte HMS-avvik har vært jevnt fra 
høsten 2020 og gjennom 2021.  

Antall skademeldinger i 2020 og 2021 var stabilt.  

Særskilte fokusområder for forebygging av HMS-avvik og skader:  

• Noen skoler gjennomførte opplæring i personalet for å redusere voldshendelser og for å lære 
om konfliktreduserende adferd. 

• Det ble satt inn tiltak og opplæring/veiledning på skoler ved behov. 

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Gjennomgang og effektivisering 
kostnader innenfor ledelse og 
administrasjon i skolene 

-860 -860 0 Ferdig Tiltaket er gjennomført 

Effektivisering innenfor 
skoleeieravdelingen 

-800 -800 0 Ferdig Tiltaket er gjennomført 

Si opp avtalen med Inspiria -400 -400 0 Ferdig Avtalen er sagt opp 

Økt kvalitet på fakturering og 
betalingstjenester for elever.  

-400 -400 0 Ferdig Tiltaket er gjennomført 

Redusere tilbud logopedtjeneste -200 -200 0 Ferdig Tiltaket er en del av en større 
omorganisering av PPT.  

Sum -2 660 -2 660 0   

      
Aktivitetsendringer      

Nye leverandører av spesialskyss 1 000 1 000 0 Ferdig Endret avtale er inngått med Østfold 
kollektivtransport 

Sum 1 000 1 000 0   

      
Konsekvensjusteringer      

Økt behov for læremidler i skolene pga. 
nye læreplaner 

2 000 2 000 0 Ferdig Skolene har bestilt læremidler i 
henhold til nye læreplaner 

Sum 2 000 2 000 0   

      
Nye tiltak      

Utrede framtidig skolestruktur i Moss 500 0 500 Ikke 
startet 

Det er ikke aktuelt å utrede 
skolestruktur pr nå.  
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Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Sum 500 0 500   

      

Sum tiltak 840 340 500   

 
 
 
 

Enhet barnevern, bolig og inkludering 

 
Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet barnevern, bolig og inkludering er delt inn i fem avdelinger og en virksomhet som har ansvar for 
hvert sitt fagområde: Boligsosial avdeling, voksenopplæring, flyktningtjeneste, avdeling for enslige 
mindreårige flyktninger og krisesenter i tillegg til barneverntjenesten. Målet med å samle disse 
fagfeltene er å styrke helhetsperspektivet på familiene, og å gi mer oppmerksomhet til arbeid med 
sosioøkonomiske forhold.  Enheten skal bidra til å nå mange av kommunens målsettinger for utvikling på 
levekårsområdet.   

Enheten omfatter blant annet følgende oppgaver:  

• boligsosialt arbeid, herunder planer og utvikling på området  

• tildeling av kommunalt disponerte boliger, saksbehandling, depositumsgaranti  

• saksbehandling av husbankens økonomiske virkemidler (startlån, etablering, tilpasning, 
utredning, prosjektering og bostøtte)  

• "Housing first" og bo-oppfølging for brukere med rus- og eller psykiske utfordringer  

• opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven  

• grunnskoleopplæring for voksne og realkompetansevurdering på grunnskolens område  

• kombinasjonsklasser på Malakoff videregående skole. i samarbeid med Viken fylkeskommune  

• logopedi for voksne  

• integreringsarbeid, herunder planer og utvikling på området  

• bosetting, råd og veiledning av flyktninger, introduksjonsprogram og tolketjeneste  

• bosetting, botilbud og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger  

• krisesentertjenester, herunder botilbud, dagsamtaler, regionens kompetansesenter om vold i 
nære relasjoner, utviklingsarbeid og planer på området.  

Barnverntjenestens oppgaver er:  

• behandle og vurdere bekymringsmeldinger  

• gjennomføre undersøkelser av barns omsorgssituasjon  

• iverksette hjelpetiltak for barn i og utenfor familie  

• oppfølging av frivillige plasseringer for barn eller ungdom  

• gjennomføring av rettsbehandlinger i forhold til tvangsvedtak og omsorgsovertakelse  

• tilsynsordning for barn som er plassert i Moss kommune  

• ettervern under samtykke av barn mellom 18 og 25 år  

• akuttberedskapsordning og vakttelefonordning i samarbeid med Råde og Våler  
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Status tjenesteområdene 

Barnevern 
Oppvekstreformen som trer i kraft i 2022 preget arbeidet i barneverntjenesten året 2021. Reformen gir 
mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og 
tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Forberedelsene i 2021 har handlet om å gjøre økonomiske 
analyser av hvordan endringene i finansiering av barnevernstiltak vil slå ut på kommuneøkonomien, og 
for øvrig å analysere behov og forberede nye oppgaver knyttet til fosterhjemsoppfølging. Hele 
kommunalområdet vil i det neste året være involvert i utviklingsarbeid som skal styrke kommunes 
forebyggende arbeid og foreldrestøttende tilbud. Barneverntjenesten har økt sin oppmerksomhet på 
levekårsutfordringer i mange familier tjenesten kommer i kontakt med, og har kunnet bidra gjennom å 
bedre boforhold for enkeltfamilier og unge voksne i samarbeid med boligsosial avdeling. I tillegg har 
barneverntjenesten bidratt til at flere ungdommer har fått sommerjobb og arbeidstrening, og at barn og 
unge har fått ferietilbud og tilbud om fritidsaktiviteter. Videre utviklingsarbeid i barnevernet må ha 
oppmerksomhet på mer virksomme tiltak som kan redusere behovet for plasseringer utenfor hjemmet. 

Nøkkeltall for barnevern i 2021 (2020 i parentes):  

• Tjenesten har mottatt bekymringsmeldinger for 786 (886) barn 

• 377 (417) meldinger førte til undersøkelse 

• 149 (130) undersøkelser førte til vedtak om tiltak 

• 5 (7) vedtak var plasseringsvedtak utenfor hjemmet 

• Det totale antallet barn med tiltak er 3,7 prosent lavere enn i 2020. Antall tiltak utenfor 
hjemmet er tilnærmet uforandret 

Krisesenter 
Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner er utviklet høsten 2021. Krisesentertilbudet i 
Mosseregionen er utvidet til også å gjelde voldsutsatte menn. Det er i løpet av året registrert en økning i 
behovet for dagsamtaler og døgntilbud til ulike grupper, slik at ny lokalisering av krisesentertilbudet 
med bedre plass og fasiliteter er aktualisert.  Det igangsettes et forprosjekt om nye lokaler i 2022.  

Boligsosialt arbeid 
Det er levekårsutvikling som har særlig oppmerksomhet i boligsosial avdeling. Tildeling av startlån bidrar 
til at flere kan eie egen bolig som igjen har stor betydning for å bidra til velstandsutvikling for 
enkeltfamilier og mer stabile boforhold. 

Det ble utbetalt 128 startlån i 2021. Dette utgjorde 241,5 millioner kroner. Hele lånerammen for 2021 
på 210 millioner kroner ble benyttet. 69 av disse lånene ble gitt til barnefamilier. I tillegg ble det gitt 
tilsagn på lån til ytterligere 62 barnefamilier (som enda ikke var utbetalt per 31. desember 2021). 11 
husstander som leide kommunal bolig har kjøpt bolig i 2021 ved hjelp av startlån. I tillegg har 16 
husstander fått tilsagn om startlån, men har enda ikke gjennomført kjøpsprosess. Det er utbetalt 4,4 
millioner kroner i tilskudd til kjøp sammen med startlån, og 613 000 kroner i tilskudd til utbedring av 
boliger.  

Det ble gjort vedtak i 316 boligsaker, 149 knyttet til bytte av kommunal bolig, og 167 nye vedtak hvor 
søkere som ikke tidligere hadde kommunal bolig, fikk det tildelt. Det er i løpet av 2021 inngått 
tilvisningsavtaler som har gitt Moss kommune tilgang på 14 nye boliger. Det største behovet er 
fremdeles større familieboliger.“Housing First”-teamet hadde ved årsskiftet 27 deltakere som får 
boligoppfølging. Av disse eier nå fire egen bolig som er kjøpt med startlån. Dette er et resultat av lang og 
planmessig jobbing med den enkelte. 1 311 husstander i Moss mottok 27,7 millioner kroner i bostøtte i 
2021.   
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Integrering 
Det er store variasjoner i bosettingsbehovet fra år til år, og pandemien med innreiserestriksjoner har 
gjort bosettingsarbeidet mer uforutsigbart. Voksenopplæring, flyktningtjeneste og botiltak for enslige 
mindreårige flyktninger har merket utfordringer med å tilpasse drift og tilbud til behovet, samt 
tilskuddene som en følge av dette. Moss kommune bosatte i løpet av 2021 hele Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratets (IMDi) kvote på 42 flyktninger. En høy andel kom siste halvdel av desember.  

Det er de siste årene bosatt flere familier som overføringsflyktninger enn tidligere. I 2021 var 62 prosent 
av de bosatte overføringsflyktninger. Det innebærer at de kommer til kommunen uten å ha vært 
igjennom integreringsarbeidet som normalt skjer i norske mottak. Denne gruppen er mer 
ressurskrevende å følge opp, da familiene har minimalt med kjennskap til norske forhold før bosetting.  

I tillegg til de bosatte flyktningene kom det i løpet av året 27 personer på familiegjenforening som 
kommunen også har et ansvar for, størstedelen i denne gruppen ble gjenforent med enslige mindreårige 
flyktninger bosatt i kommunen.  

Totalt avsluttet 28 deltakere sitt introduksjonsprogram i 2021. 75 prosent av deltakerne som avsluttet 
sitt introduksjonsprogram gjorde det til arbeid eller i utdanning (62 prosent i 2020). 13 startet på 
videregående skole og 8 personer var i arbeid. Måltallet til kommunen er 70 prosent.  

Fire enslige mindreårige flyktninger ble bosatt i løpet av 2021 som en del av kvoten på totalt 42 
flyktninger. I 2021 har mellom fem og elleve enslige mindreårige flyktninger bodd i kommunens botiltak, 
og totalt 23 enslige mindreårige har fått oppfølging i kommunen. Av de 23 mindreårige bor fem i 
fosterhjem på grunn av deres lave alder. Fire enslige mindreårige fikk familien sin på gjenforening til 
Norge i løpet av 2021.  Som et ledd i kommunens arbeid med oppvekstreformen gjøres det forsøk med å 
utnytte ledig kapasitet i botiltakene til andre oppfølgingsoppgaver. Det er utfordrende å tilpasse driften 
til behovet da bosettingen varierer og endres raskt, derfor er det aktuelt å se på driften i sammenheng 
med behov i ungdomsgruppen for øvrig. I 2021 er det derfor innledet et samarbeid med 
barneverntjenesten som har resultert i oppfølgingstiltak og aktivitetskontakt for enkeltungdommer og 
styrket foreldreveiledning i noen minoritetsfamilier.  

Moss kommune deltar i et forsøk med ny organisering og nye læreplaner for grunnskole for voksne. I 
2021 ble det derfor utstedt vitnemål til 36 elever etter forsøkslæreplaner i modulisert opplæring i 
voksenopplæringen. Moss Voksenopplæring arrangerer i tillegg opplæring og prøver i henhold til 
læreplaner i norsk og samfunnskunnskap. I 2021 ble det gjennomført 549 norskprøver, 151 prøver i 
samfunnskunnskap og 195 statsborgerprøver. Disse prøvene er avgjørende for personer som søker om 
varig opphold og statsborgerskap i Norge. I tillegg er dette dokumentasjon for oppnådd språknivå som 
har betydning for om man kan søke utdanning og arbeid som krever bestemt norskkompetanse.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 152 901 148 245 4 656 3,0 % 137 617 153 207 

 

Kommentar til status økonomi 

Enhet barnevern, bolig og inkludering viste et mindreforbruk på 4,7 millioner kroner mot revidert 
budsjett i 2021.  
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Barneverntjenesten viste et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner mot revidert budsjett. Budsjettet ble 
tilført 3 millioner kroner 2.tertial fordi behovet for institusjonsplasser for ungdom økte betydelig i 
begynnelsen av året. Behovet avtok raskere enn forventet andre halvår, blant annet som følge av tett 
oppfølging av sakene, og mindreforbruket kan i hovedsak tilskrives dette.   

Omsorgsovertakelser er både svært inngripende tiltak i barns liv og ressurskrevende over lang tid. Rundt 
70 prosent av kostnadene til barneverntjenesten i 2021 gjaldt ivaretakelse av barn som bor utenfor 
familien. Barneverntjenesten jobber i tråd med oppvekstreformen for å styrke de forebyggende 
tiltakene, slik at flere barn kan vokse opp i sine familier. Kommunen har blant annet startet opp et 
samarbeid med Bærum kommune som kan vise til gode økonomiske resultater for deres forebyggende 
satsning i barnevernet. Det har vært jobbet med å realisere effekter av innsparingstiltak som er lagt til 
grunn for budsjettrammen, og det har langt på vei lyktes. Blant annet er bruk av overtid redusert med 
35 prosent fra 2020 til 2021. Innsparingsforslag knyttet til omlegging av arbeidstid og barnevernvakt har 
imidlertid ikke vært mulig å realisere inneværende år.   

Enheten for øvrig viste også et mindreforbruk på omtrent 2,3 millioner kroner som skyldtes flere ulike 
forhold, deriblant disse:  

• Mindreforbruk på 1,8 millioner kroner i flyktningtjenesten som skyldtes færre deltakere i 
introduksjonsprogrammet enn antatt, og dermed reduserte lønnsutgifter og lavere 
driftskostnader. Pandemien gjorde det svært vanskelig å forutsi når bosetting og oppstart av 
introduksjonsprogram kunne gjennomføres. Bosettingene andre halvår ble brått utsatt til 
desember og januar, og bosatte første halvår fikk utsatt oppstart av introduksjonsprogram i 
løpet av høsten.        

• Mindreforbruk på 1,1 millioner kroner som skyldtes reduserte lønns- og driftskostnader i 
voksenopplæringen som følge av stengt skole på grunn av pandemi, samt høyere salgsinntekter 
enn beregnet høsten 2021.  

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,22 % 7,70 % 9,92 % 
Årlig sykefravær 2021 1,81 % 6,82 % 8,62 % 

 
Sykefravær 
Sykefraværet i enheten er redusert med 1,3 prosentpoeng fra 2020 til 2021, og endte totalt på 8,62 
prosent for enheten som helhet.   

Sykefraværet varierer fra avdeling til avdeling, fra 0,18 prosent i snitt i året til 24,4 prosent i snitt. 
Sykefraværet har økt fra i fjor til i år på krisesenteret, i voksenopplæringen og i flyktningtjenesten. Store 
deler av denne økningen skyldes pandemien, de øvrige avdelingene har en nedgang i sykefravær.   

Barneverntjenesten har en god nedgang i sykefraværet fra 11,55 prosent i 2020 til 8,65 prosent i 2021. I 
barneverntjenesten er det i løpet av året jobbet med arbeidsmiljø og tiltak for økt trivsel.   

Det antas også at en økt fleksibilitet med hensyn til bruk av hjemmekontor har ført til mindre 
sykefravær, da ansatte som ellers ville vært fraværende med forkjølelsessymptomer eller annet, på eget 
initiativ har kunnet jobbe hjemmefra.  
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Medbestemmelsesmøtene i enheten hvor ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte jobber sammen, har 
sykefravær som tema hver gang. Tilrettelegginger i sykefravær har vært et tema som er diskutert 
særskilt dette året.  Det er laget mange tilretteleggingsavtaler for å oppnå nærvær, og disse avtalene må 
balanseres mot belastninger for øvrige ansatte. 

HMS 

 
2020 2021 

Skademeldinger 2 5 

HMS avvik 21 26 

Uønskede hendelser 19 14 

Tjenestekvalitet avvik 20 59 
 

 
Det antas at økningen har sammenheng med at det er satset på HMS opplæring i enheten i 2021, og at 
kunnskapen om kvalitetssystemet, avviks- og skaderegistrering er økt. Det har vært jobbet spesielt med 
risikovurderinger, rutiner for håndtering av vold og trusler, og opplæring i konfliktdempende atferd i 
enheten i 2021. 

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Effektivisering innenfor 
barneverntjenesten 

-4 100 -1 600 -2 500 Ferdig Effektiviseringsforslagene er iverksatt. 
Innsparinger knyttet til innføring av 
arbeidsplan og endring i 
barnevernvaktordningen er ikke 
gjennomført. 

Effektivisering bolig, integrering og 
krisesenter 

-1 000 -1 000 0 Ferdig Innsparing er gjennomført 

Innsparing oppsigelse av avtale om 
kjøp av krisesentertjenester for menn 

-377 -377 0 Ferdig Innsparing og oppsigelse av avtale er 
gjennomført 

Sum -5 477 -2 977 -2 500   

      

Sum tiltak -5 477 -2 977 -2 500   

 
 
 

Enhet NAV 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region Øst-
Viken. Kontoret er organisert i åtte ulike avdelinger hvorav seks av disse er tverrfaglige 
oppfølgingsavdelinger. En av oppfølgingsavdelingene er dedikert unge, det vil si aldersgruppen 18-29 år. 
De øvrige avdelingene har oppfølging av innbyggere fra og med 30 år. 
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Mål og hensikt med den tverrfaglige organiseringen av oppfølgingsarbeidet er at det er innbyggeren 
som skal stå i sentrum for oppgaveløsningen. Det betyr at uavhengig av hvilken tjeneste 
innbyggeren har behov for fra NAV, så skal denne gis i den avdelingen innbyggeren tilhører.   

I tillegg til oppfølgingsavdelingene har NAV to kontorovergripende avdelinger; 

Inkluderingsavdeling med jobbspesialister og metodeveiledere som arbeider etter en metode kalt 
«Supported Employment». I tillegg har avdelingen egne markedskontaker som jobber ut mot 
arbeidsmarkedet.  

Utviklingsavdeling som har som sin hovedfunksjon å støtte opp under drift og utviklingsarbeid samt 
organisasjonsutvikling og fagutvikling. 

Sentrale oppgaver for NAV er å veilede folk tilbake til arbeid, følge opp de som har helseutfordringer og 
bistå de som har behov for økonomisk støtte. 

NAV Moss består av kommunale og statlige tjenester som har følgende formål: 

• flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad 

• bedre brukermøter 

• et velfungerende bo- og arbeidsmarked 

• rett tjeneste og stønad til rett tid 

• en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

Lokale mål som ligger til grunn i arbeidet er: 

• å forebygge og redusere utenforskap for prioriterte grupper 

• å redusere barnefattigdom og voksne med foreldrefattigdom 

• å øke gjennomføring og redusere frafall i videregående skole 

• tett oppfølging av ungdom som står utenfor arbeidslivet 

• å øke sysselsettingsgraden i samarbeid med næringslivet 

• forpliktende samarbeid på tvers av sektorer/enheter i Moss kommune 

• videreutvikle samarbeidet med fastlegene og spesialisthelsetjenesten 

• bidra til integrering og inkludering gjennom tidlig arbeidsrettet oppfølging av nyankomne 
flyktninger  

Status tjenesteområdene 

Arbeidsledighet 
Sammenfallende med pandemiens påvirkning på arbeidsmarkedet var det en positiv utvikling av 
arbeidsledigheten utover i året. Det har i 2021 vært høy tilgang til ledige jobber, hovedsakelig innen 
yrkene helse, pleie og omsorg og handel og service. Kommunen startet året med en arbeidsledighet på 
5,9 prosent helt ledige. Arbeidsledigheten lå mellom 5,9 prosent og 5,6 prosent i 1. tertial, fra mai sank 
andelen helt ledige jevnt frem til 3 prosent i desember måned.   
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Antall helt ledige var i januar 1 416 mot 716 personer i desember 2021. Antall delvis ledige var 669 ved 
starten av året mot 402 i desember, og ligger fortsatt noe høyt.  

Sosialhjelp 
Utbetalingene av økonomisk sosialhjelp økte betraktelig fra 2020 til 2021. Noe av årsaken til økningen 
var flere mottakere av sosialhjelp sett mot året før. I tillegg var snitt utbetaling per mottaker 4 011 
kroner høyere enn i 2020.  

 

Den pågående pandemien har vært en årsak til økningen. Det var fortsatt noe høy arbeidsledighet ved 
starten av året. Økt arbeidsmengde for NAV har ført til begrenset tid til arbeidsrettet oppfølging og at 
inntektssikringen har blitt prioritert.  

Andre årsaker til økte utbetalinger 

• Høye strømutgifter har ført til at flere har vært i behov for hjelp til å dekke utgiftene. 
Utbetalingene til dekning av strømutgifter økte med 2 millioner kroner fra 2020, en økning på 61 
prosent.    

• Husleieutbetalingen økte med 2 millioner kroner fra året før. 

• Tilgang til midlertidig bolig (nødbolig) har vært en utfordring for NAV i 2021. Behovet for 
midlertidig bolig og tilhørende utgifter har økt i 2021. Totalt ble det utbetalt 4,8 millioner kroner 
til midlertidig bolig i 2021, en økning på 1,1 millioner kroner fra 2020. Det var 121 personer som 
hadde behov for midlertidig bolig i 2021, en økning på 22 personer. En stor andel av utgiftene 
gikk til et mindre antall barnefamilier. Kommunen har ikke tilbud om midlertidig bolig for 
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barnefamilier, slik at eneste mulighet blir å innlosjere familiene på hotell eller lignende dyre 
alternativer. Flere av brukerne står på venteliste til kommunal bolig. 

• Noen av mottakerne av økonomisk sosialhjelp har utfordringer med disponering av egen 
økonomi som blant annet fører til husleie-restanser. Ved tildeling av ny kommunal bolig kreves 
det at eventuelle restanser må innfris. Utbetaling av husleie-restanser økte med 0,8 millioner 
kroner i 2021. 

Kommunen bosatte 42 flyktninger og hadde 27 familiegjenforeninger i 2021, det er omtrent en dobling 
fra året før. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp til personer innenfor integreringsperioden er likevel 
stabil. NAV hadde utbetalinger på 8,1 millioner kroner til denne gruppen i 2021, mot 8,3 millioner kroner 
året før. NAV hadde også utbetalinger til bosatte flyktninger utover integreringsperioden. Utbetalingene 
til de som ble bosatt i 2016 og som ligger utenfor perioden var på 2,4 millioner kroner i 2021. Bosatte 
flyktninger utgjør 4,9 prosent av antall mottaker av økonomisk sosialhjelp. 

Det har i 2021 vært gjennomført Lean-prosess ved NAV-kontoret. Lean kommer fra det engelske ordet 
som betyr slank, og benyttes for lete etter effektivisering eller optimalisering av driften. I NAV har Lean-
prosessen sett på effektiviseringsmuligheter både i forhold til måten det jobbes på og tiltak for å få 
redusert utbetalingen av økonomisk sosialhjelp.  

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
Arbeidet med kvalifiseringsprogrammet (KVP) har  vært preget av pandemien og begrensede muligheter 
for arbeidsrettet oppfølging. NAV har en egen KVP-ansvarlig og KVP-kontakter i alle tverrfaglige 
avdelinger. 38 personer har fått utbetalt KVP-lønn i 2021 på totalt 4,7 millioner kroner. Dette er et 
lavere antall enn ønsket og en reduksjon på 25 deltakere fra året før.  

Tilgjengelighet og digitale løsninger  
Mottaket ved NAV-kontoret har gjennom hele året holdt åpent, men med styrt inngang i henhold 
gjeldende smittevernrestriksjoner. NAV-kontoret har vært bemannet av eget beredskapsteam. Utover 
dette har det vært gjennomført planlagte møter både ved kontoret og utenfor i henhold til gjeldende 
smittevernrestriksjoner. De digitale løsningene har både for egne ansatte og innbyggerne vært svært 
viktige i 2021. Mange ansatte har jobbet hjemmefra med aktiv bruk av telefon og digitale 
løsninger. Selvbetjeningsløsningene på dittnav.no er blitt til god hjelp for mange innbyggere.  

Gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivning 
Gjeldsrådgivningen i 2021 har vært viktig for å forebygge at personer som har havnet i økonomisk uføre 
blir avhengig av økonomisk hjelp fra NAV. NAV har to stillinger som jobber med gjelds- og 
økonomirådgivning. Det ble i 2021 jobbet med 284 gjeldsrådgivingssaker, 94 av disse mottar sosialhjelp. 
Tjenesten er i tillegg avgjørende for den enkeltes livskvalitet og mulighet for å beholde eller å komme i 
arbeid.  

Forvaltning 
NAV har i 2021 sett et økende behov for forvaltning. Forvaltning er et viktig tiltak for å forebygge økte 
utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp. NAV-kontoret har fire veiledere som jobber med forvaltning av 
personlig økonomi.   

Inntektssikring 
NAV har egne veiledere som jobber med inntektssikring for brukere som ikke skal ha arbeidsrettet 
oppfølging, men som trenger fast supplering til ytelsen de mottar eller engangshjelp ved store utgifter. 
De fleste av disse brukerne mottar uføretrygd. 
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Familieteam 
NAV har et eget familieteam bestående av seks familiekontakter i tillegg til familiekoordinator. Arbeidet 
til familieteamet har vært å øke familienes deltakelse i arbeid, aktivitet og fritid samt å stabilisere 
boligforhold og bedre den økonomiske situasjonen. Målet er å forebygge sosial arv og gi bedre 
folkehelse på sikt, i tillegg til å øke bevisstheten rundt barne- og familieperspektivet.   

Oppfølging av ungdom 
Oppfølging av unge har hatt en høy prioritet i 2021. NAV har en egen tverrfaglig avdeling som følger opp 
ungdom under 30 år. To veiledere er stasjonert ute i videregående skole. NAV-veileder utfører en viktig 
jobb inn i det forebyggende arbeidet for å forhindre drop-out.  

MED (Motivere- Endre- Delta) er et internt tiltak som ligger under tverrfaglig avdeling ung. Det 
tilbys grupper og individuell oppfølging ut mot arbeidsgivere med tilhørende arbeidstrening. Det har i 
tillegg vært jobbet med praktisk bistand i og utenfor hjemmet til brukere i forbindelse med etablering.  

Markedsteam  
Marked steamet hadde rundt årsskiftet mange oppdrag i forbindelse med permitteringer og oppsigelser. 
Samtidig har markedsteamet i hele 2021 hatt mange direktemeldte stillinger og bistått veilederne med å 
finne egnet arbeid til arbeidssøkere. På grunn av pandemien har mesteparten av oppfølgingen av 
næringslivet foregått på digitale plattformer. NAV skal være en naturlig samarbeidspartner til det lokale 
arbeidslivet, både ved opp- og nedbemanning.  Markedsteamet har hatt økende fokus på prioriterte 
grupper og deres mulighet til å inkluderes i arbeidsmarkedet. Utvikling av markedsarbeidet gjøres i tett 
samarbeid med NAV-kontorene i hele bo- og arbeidsregionen (Mosseregionen, Indre Østfold og Follo). 

Utvidet oppfølging (jobbspesialister)  
Jobbspesialistene, ledet av tre metodeveiledere, har arbeidet tett med arbeidssøkere og arbeidsgivere 
gjennom hele året. Tiltaket “utvidet oppfølging” har bidratt til at personer med sammensatte 
utfordringer har kommet i lønnet arbeid etter metoden “Supported Employmen”.  

NAV har styrket innsatsen for de under 30 år. Til tross for begrensede muligheter til fysiske møter med 
jobbsøkere og arbeidsgivere samt forholdsvis høy arbeidsledighet, kan teamet vise til gode resultater. 
Tiltaket “utvidet oppfølging” har hatt 96 jobbstartere – herav 33 under 30 år.  26 er avsluttet til jobb 
(fire under 30 år) og tre er avsluttet til utdanning (en under 30 år). 

Prosjekt “Individuell jobbstøtte”(IPS jobbspesialister)  
“Individuell jobbstøtte” har i 2021 fortsatt arbeidet etter en forpliktende samarbeidsmodell mellom 
NAV, spesialist- og kommunehelsetjenesten. Arbeidet går ut på å hjelpe mennesker med moderate til 
alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet ut i ordinært arbeid. IPS jobbspesialist er en 
del av deltakernes behandlingsteam. Moss kommune, som prosjekteier, har i 2021 mottatt  1,2 millioner 
kroner i implementeringstilskudd fra Helsedirektoratet, hvor Råde, Våler og Vestby er en del av 
samarbeidet. Prosjektet har i 2021 hatt 21 jobbstartere og seks er avsluttet til jobb.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 145 260 149 329 -4 069 -2,8 % 137 994 145 741 
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Kommentar til status økonomi 

Enhet NAV viste et merforbruk på 4,1 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021.   

Avviket skyldtes i all hovedsak en stor økning i utbetalingene av økonomisk sosialhjelp, spesielt mot 
slutten av året. Utbetalingene endte 5,7 millioner kroner høyere enn budsjettert, og 9,2 millioner kroner 
høyere enn i 2020. Det var 52 flere mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2021 enn året før. Til tider høy 
ledighet, økte strømutgifter, endring i regelverk vedrørende statlige ytelser (arbeidsavklaringspenger) 
samt dårlig tilgang til nødboliger kan forklare denne økningen. Kommunen mottok 1,3 millioner kroner 
over rammetilskuddet i desember for å dekke økte utgifter til sosialhjelp grunnet høye strømutgifter. 
Denne ekstrabevilgningen er ikke tilført budsjettet til NAV.  

NAV har gjennom året hatt begrensede muligheter til å følge opp den enkelte bruker ut i arbeid grunnet 
arbeidsmarkedssituasjonen samt begrenset kapasitet i den arbeidsrettede oppfølgingen. Deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet (KVP) kom ikke opp på ønsket nivå i 2021, og utgiftene endte 0,8 millioner 
kroner lavere enn revidert budsjett (3,8 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett). Færre 
deltakere i KVP kan ha påvirket utbetalingene av økonomisk sosialhjelp i negativ retning. 

Refusjoner i forbindelse med at sosialhjelpsmottakere går over på statlige ytelser var lavere i 2021 enn 
forventet. NAV mottok1,4 millioner kroner mindre enn budsjettert.  

Resultatet viser også et mindreforbruk knyttet til lønnsutgifter på 1,9 millioner kroner. Dette skyldtes i 
all hovedsak forsinkelser knyttet til tilsetninger gjennom året som førte til perioder med vakanser.  

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,27 % 9,22 % 10,49 % 
Årlig sykefravær 2021 1,71 % 6,69 % 8,39 % 

 
Sykefravær - Nærvær 
NAV har hatt en positiv utvikling av sykefraværet gjennom året. Sykefraværet lå lavere alle måneder i 
2021 enn i 2020, bortsett fra april og desember som lå noe høyere.  

For NAV samlet, både med kommunal og statlig del, var gjennomsnittlig sykefravær 10 prosent i 2021. 
Dette er en nedgang på ett prosentpoeng fra fjoråret. Gitt et utfordrende år med stort arbeidspress på 
mange område er dette en veldig positiv utvikling.  

NAV har tett og tidlig sykefraværsoppfølging med fokus på rask tilbakekomst og vurdering av 
tilretteleggingsmuligheter for å få ansatte tilbake på jobb.  

Det har blitt jobbet systematisk og planmessig med nærværsarbeidet, med blant annet utarbeidelse av 
tiltaksplan. I 2021 har blant annet nærværtiltak per avdeling fra 2020 blitt evaluert og justert. HR har 
gjennomført regelmessige møter med avdelingsledere i forhold til «Din optimale avdeling» og “Hva skal 
til for at alle ansatte skal fungere optimalt i arbeidshverdagen sin”. Praktisering av verdier og 
hverdagsregler har blitt videre forankret i 2021.  

Bistand fra bedriftshelsetjenesten har vært aktivt brukt ved behov.  
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HMS-avvik 
NAV har hatt et bevisst fokus på HMS-avvik, med blant annet god opplæring rundt melding av avvik. 
Dette har ført til flere registrerte avvik i 2021. Det har ikke vært meldt flere skademeldinger i 2021. Det 
har gjennom året vært fokus på temaet “Vold og trusler” og håndtering av uønskede hendelser. NAV 
Moss har gjennomført en egen HMS-uke. 

Områder det har vært arbeidet med knyttet til forebygging av HMS-avvik og skader er følgende: 

• ergonomi 

• sykefraværsoppfølging (rettigheter og plikter) 

• bruk av avvikssystemet 

• HMS-systemet( Kvalitetssystemet) 

• konflikthåndtering på arbeidsplassen 

• å stå i mottak( bli tryggere) 

  

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 
1 

Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Nye tiltak      

Avskrivning gamle sosiallån Rygge 500 0 500 Ferdig Ingen gamle sosiallån 
Rygge ble avskrevet som 
tap på krav i 2021 

Sum 500 0 500   

      

Sum tiltak 500 0 500   

 
 
Kommunalområde helse og mestring 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Tjenestene som ytes innen kommunalområde helse og mestring er fortrinnsvis hjemlet i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Loven er en pliktlov som pålegger kommunen å sørge for nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Andre sentrale lover er pasient og 
brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. Kommunalområdet er organisert i fire enheter: 

• enhet hjemmetjenester 

• enhet sykehjem og omsorgsboliger 

• enhet helsehus 

• enhet samhandling 
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Tjenestene som ytes fra hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, psykisk helse- 
og rustjenester og miljøarbeid. I tillegg til ordinære hjemmetjenester ytes det tjenester i samlokaliserte 
boliger for personer med utviklingshemming og personer med rus- og/eller psykiske lidelser.   

Enhet sykehjem og omsorgsboliger drifter tre sykehjem og seks samlokaliserte omsorgsboliger i tillegg til 
storkjøkken og aktivitetssentra. 

Enhet helsehus består av Peer Gynt helsehus, sykehjemslegene, fysio- og ergoterapi, ulike spesialiserte 
team, Sørtun avlastning og legevakten. Driften av testsenter og smittesporing er også tillagt denne 
enheten.  

Enhet samhandling fatter vedtak på tjenester og har ansvaret for kjøp av tjenester som BPA (brukerstyrt 
personlig assistanse), avlastning i hjemmet og enkelte heldøgnsplasser. 

Status tjenesteområdene 

Pandemi 
Tjenesteområdene innen helse og mestring har også i 2021 vært preget av pandemien. Fraværet har 
vært høyt og enkelte steder har tjenestetilbudet vært redusert i kortere perioder. Koronalegevakt, 
testsenter og smittesporing har vært i drift gjennom hele året. En del personell har vært omdisponert, 
men disse har gradvis blitt tilbakeført til ordinært arbeid parallelt med at det har blitt tatt inn mer 
eksternt rekruttert personell til pandemiarbeidet. Det har også blitt leid inn personell fra 
bemanningsbyrå for å dekke fraværet i de ulike avdelingene.  

Tjenestetilbudet 
Det har gjennom 2021 vært en tydelig økning i behov for helse og omsorgstjenester innen flere 
tjenesteområder. Økningen innen sykehjem, helsehus og hjemmesykepleie kan sees i sammenheng med 
den forventede økningen i behovet for tjenester til eldre. Samtidig har det vært en øking i behovet for 
psykisk helsetjenester og tjenester til barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Tjenestene er i 
kontinuerlig utvikling for å dekke det økende behovet for helse og omsorgstjenester. 

Antall brukere som skrives ut fra sykehuset med behov for oppfølging fra kommunen varier gjennom 
året. Det har vært en økning i antall pasienter som har hatt behov for korttidsopphold og hjelp fra 
hjemmesykepleien ved utskrivelse fra sykehuset i 2021 sammenlignet med 2020. Det har vært 
nødvendig å etablere dobbeltrom på Peer Gynt Helsehus og på korttidsavdelingen på Ekholt sykehjem. 
Det har også vært en økning i antall pasienter som er overliggere, det vil si at kommunen ikke tar imot 
pasienten når de er utskrivningsklare fra sykehuset. Kommunen har hatt omtrent 100 flere 
overliggerdøgn i 2021 sammenlignet med 2020. Regnskapet viser likevel er mindreforbruk på 
overliggere da det var tatt høyde for en mulig økning i budsjettet.  

Etterspørselen etter tjenester har medført at ventelistene og ventetidene har økt. Dette gjelder både 
saksbehandlingstid og ventetid for tildelt tjeneste. Spesielt gjelder dette venteliste til sykehjem og 
omsorgsboliger, og venteliste til ulike tjenester innen psykisk helse. De største utfordringene er der 
hjelpetilbudet fordrer særskilte lokaliteter som institusjonsbygg, eller særskilt kompetanse som 
spesialutdanning innen psykisk helse og ulike terapeuttjenester. De som venter på institusjonsplass blir i 
ventetiden gitt hjelpetilbud i hjemmet eller på korttidsplass. Blant de øvrige foretas det prioriteringer 
etter hastegrad for hjelpetilbudet. 

Utfordringene innen fastlegeordningen er merkbar også i Moss. Ledige fastlegehjemler utlyses en rekke 
ganger uten at det har vært søkere. Der hjemmelen blir ledig som følge av langvarig fravær hos 
fastlegen er kommunen ansvarlig for å dekke inn med vikar. Det har vært utfordrende å skaffe vikarer og 
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i perioder har hjemlene blitt dekket inn ved hjelp av leger fra bemanningsbyrå. Kommunestyret vedtok 
høsten 2021 å opprette ALIS-stillinger for både å øke rekrutteringen til fastlegeordningen og for å 
avhjelpe behovet for flere leger.  

Kvalitetsutvikling 
Det har vært jobbet kontinuerlig med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i kommunalområdet. 
Avvikshåndtering, utarbeidelse og revidering av prosedyrer, gjennomføring av kvalitetsutvalg på 
overordnet og virksomhetsnivå har vært gjort løpende. Ledelsens gjennomgang ble gjort for hver av 
enhetene på senvinteren. Her gikk man gjennom aktiviteter, planer, økonomiske resultater og 
måloppnåelse, samt en generell internkontroll på overordnet nivå.  

Gjennom året har det vært jobbet med innføring av IKOS, et system med digitale samhandlingstavler 
som gir en god oversikt over pasientbehov i lys av kravene i kvalitetsforskriften og annet lovverk. 
Systemet gir en god internkontroll, men er også et viktig verktøy for kvalitetsutviklingen og 
pasientsikkerheten. Systemet har tidligere vært i bruk i noen avdelinger i gamle Moss, men skal nå 
benyttes fullt ut, og i flere avdelinger.  

I 2020 ble det etablert en etisk komité som skulle bistå der avdelingene opplevde etiske dilemmaer som 
de ønsket råd om. Komiteen skulle også stimulere til at det ble gitt opplæring og gjennomført etiske 
refleksjoner ute i avdelingene. Komiteen hadde månedlige møter gjennom første halvdel av 2021, men 
aktiviteten måtte innstilles for en periode i forbindelse med at smittesituasjonen endret seg gjennom 
høsten.    

Strategisk plan 
«Strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021-2024» ble vedtatt i august 2021. Målene i 
planen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplanen «Levekår og 
livskvalitet i et livsløpsperspektiv». Strategiplanen peker ut en retning, og gjør det tydelig  hvor 
avdelingene skal rette sin innsats.  

Det er valgt ut fire satsningsområder:  

1. «Hva er viktig for deg?» Her skal innsats rettes mot kvaliteten på tjenesten til brukerne og 
pårørende.  

2. Samskaping og innovasjon 
3. Økonomistyring 
4. Heltidskultur 

Enhetene har utarbeidet egne enhetsplaner som bygger på kommunens overordnede planverk og 
strategisk plan for helse og mestring. Det er jobbet mye med forankring av planen ut i alle ledd og 
prioritering tiltak av handlingsplan. Prioriterte tiltak i enhetsplan under «Hva er viktig for deg?» er blant 
annet deltakelse i prosjektet Leve hele livet, tilbakemeldingskultur og innføring av IKOS. Under 
satsningsområde samskaping og innovasjon har det blant annet vært jobbet med helhetlige tjenester til 
barn og unge, koordinatorrollen, velferdsteknologi, kvalitetsforbedring og fremtidens legevakt. 
Økonomistyring har vært jobbet med i form av kompetansebygging blant ledere i forhold til 
bemanningsplaner og turnus. I tillegg er det utarbeidet styringsdata som redskap for analyse av 
fremtidige behov og satsninger. Heltidskulturarbeidet har pågått i samarbeid med de tillitsvalgte og en 
egen strategi for helse og mestring er utarbeidet.  

Prosjekter og aktiviteter 
I begynnelsen av året ble det jobbet mye med bemanningsplaner for å redusere personellbehovet. Dette 
som en oppfølging av budsjettvedtaket og prosjekt IBMH (I balanse med et handlingsrom). Dette 
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arbeidet ble stilt i bero da kommunestyret valgte å avvente videre nedbemanning i forkant av 
økonomiplanbehandlingen for 2022-2025.  

En rekke utviklingsprosjekter har blitt startet opp blant annet prosjekt «Bemanning følger vedtak» (et 
ressursstyringssystem i enhet hjemmetjenester), «velferdsteknologi» (sykesignalanlegg, responssenter, 
trygghetsalarmer, medisindispensere), «FACT- team» (oppsøkende team innen rus og psykisk helse), 
innføring av «IKOS» (pasientsikkerhetssystem) og prosjekt «Leve hele livet». Det har vært og er, bred 
deltagelse fra ansatte innen helse og mestring.  

Det eneste byggeprosjektet innen kommunalområdet er Grindvold omsorgsbolig. Prosjektet er igangsatt 
og bygget forventes å kunne tas i bruk fra 2024. I omsorgsboligen vil det være 48 leiligheter beregnet for 
personer med demenslidelser, produksjonskjøkken og kafé og dagtilbud. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 

2021 
Regnskap 

2021 
Avvik i kr Avvik i % Regnskap 

2020 
Oppr. bud. 

2021 
300-Kommunalområde helse og 
mestring 

3 838 2 424 1 414 36,9 % 5 306 2 883 

301-Enhet helsehus 189 240 191 538 -2 299 -1,2 % 168 689 146 647 
302-Enhet samhandling 83 094 63 184 19 910 24,0 % 43 040 60 583 
303-Enhet sykehjem og 
omsorgsboliger 

401 558 406 176 -4 618 -1,2 % 379 732 357 469 

304-Enhet hjemmetjenester 503 259 502 511 748 0,1 % 464 463 476 339 

Sum 1 180 988 1 165 832 15 156 1,3 % 1 061 230 1 043 921 

 

Kommentar til status økonomi 

Kommunalområde helse og mestring viste et samlet mindreforbruk på 15,2 millioner kroner mot 
revidert budsjett i 2021.  

På samme måte som i 2020 har det gjennom 2021 vært utfordrende å angi årsprognose. 
Koronautgiftene gjorde situasjonen uoversiktlig og uforutsigbar, noe som medførte at tidligere angitt 
prognose viste et forbruk høyere enn det som ble det endelige resultatet.  

En del av mindreforbruket skyldes at flere tjenester i korte perioder har måtte redusere sin aktivitet på 
grunn av pandemien. Tilsvarende har BPA brukere (brukerstyrt personlig assistanse) unnlatt å bruke alle 
tildelte timer slik at kommunen har fått tilbakeført midler. Tjenestekjøp som det var bevilget penger til 
fikk ikke fullårseffekt, noe som gav ytterligere mindreforbruk i forhold til prognosen. Inntekter for 
egenbetaling i sykehjem ble høyere enn prognostisert, da det gjennom høsten ble innvilget flere 
langtidsplasser enn beregnet. Til sist ble inntektene for ressurskrevende brukere høyere enn 
prognostisert per 2.tertial. 

Gjennom året fikk kommunalområdet tilført 39 millioner kroner på bakgrunn av meldte merutgifter som 
følge av koronapandemien, hvorav den største delen omhandler testsenter, smittesporing og 
koronalegevakt. Andre merutgifter som ble tilført budsjettet var økt aktivitet på legevakten, ekstra 
ressurser knyttet til enkeltbrukere og periodevis bruk av dobbeltrom på Ekholt sykehjem og Peer Gynt 
helsehus. Enhetene ble også kompensert for innsparingskrav som ikke ble effektuert blant annet på 
grunn av pandemien. I tillegg ble inntektskravene for ressurskrevende brukere redusert som følge av at 
budsjettet lå for høyt. 
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Status investeringsprosjekter 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 
Investeringer Helse og Mestring 12 510 7 286 5 224 

Sum 12 510 7 286 5 224 
 

Statustekst investeringer 

Investeringer Helse og Mestring 

Investeringsprosjektet gjelder utskifting og oppgradering av nødvendig inventar og utstyr innenfor hele 
helse og mestring, inkludert nye sykesignalanlegg for sykehjemmene. Mindreforbruket i 2021 skyldes i 
hovedsak at det meste av arbeidet med de nye signalanleggene vil pågå i 2022. 
 

Sykefravær 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2020 3,63 % 9,59 % 13,22 % 
Årlig sykefravær 2021 3,92 % 8,71 % 12,62 % 

 
Sykefravær 
Helse og mestring hadde et samlet sykefravær på 12,62 prosent for 2021. For 2020 var samlet 
sykefravær på 13,22 prosent. 

Også i 2021 har mye av fraværet vært relatert til pandemien. Enkelte avdelinger har hatt særskilt store 
utfordringer hvor fraværet for kortere perioder har vært helt opp mot 30 prosent. Langtidsfraværet har 
vært litt lavere i 2021 sammenlignet med 2020. Noe fravær har vært arbeidsrelatert i form av nakke- og 
skulderplager. Det har vært jobbet løpende med sykefraværsoppfølging for den enkelte for å sikre god 
tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Det samarbeides tett med både HR og bedriftshelsetjenesten der 
det er behov for særskilte tilpasninger og der det er ulike arbeidsmiljøutfordringer i virksomhetene. Det 
er også faste møter med NAV for oppfølging av ansatte som er sykemeldte eller står i fare for å bli 
sykemeldt. 

HMS 
Det er totalt registrert 1062 HMS avvik og skader. De uønskede hendelsene omhandler i hovedsak fall, 
svikt eller mangler i forhold til ressurser og utstyr, og skade, vold og trusler. Det har vært en økning i 
antall meldte avvik i 2021 sammenlignet med 2020. En årsak til det kan være at det er flere ansatte som 
har fått opplæring i avviksystemet slik at flere hendelser meldes. En annen årsak kan være at alt 
arbeidet rundt håndtering av covid-19 ble mer stabilt i 2021 og ansatte har hatt mulighet til å ha mer 
fokus på kvalitetsutvikling. Det er fokus på kvalitetsforbedring i kommunalområdet og meldte avvik blir 
gjennomgått i enhetenes kvalitetsutvalg. 
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Status politiske vedtak 

Verbalvedtak 

 
"-" vises der det ikke er registrert data 
   

Oppdrag Status Statusbeskrivelse 
Endrede bemanningsplaner (innsparing kr 28 mill.): 
Administrasjonsutvalget skal fungere som en 
referansegruppe for arbeidet med reduksjon i 
bemanningsplaner m.m.  

Iht. plan Administrasjonsutvalget ble forelagt sak om tiltakene til 
orientering i møte 9.april, 28.mai og 27.august. Kommunestyret 
ønsket en orientering og denne ble fremlagt kommunestyret i 
møte 21.september.  

 

Sykehjemsplasser: Kommunestyret går ikke inn for 
å redusere/legge ned sykehjemsplasser i 2022 og 
forventer at det utarbeides en strategisk plan for å 
imøtekomme behov for heldøgns omsorgsplasser. 
Fellesnemda vedtok den 5.6.18 en plan 
om prioriterte omsorgstiltak for heldøgns tjenester 
frem mot 2030. I vedtaket ble rådmennene bedt 
om: «å gi en årlig redegjørelse ifm. med 
handlingsplanen for utvikling av omsorgsbehov, 
dekningsgrad, pleiefaktor og ventelister etter at 
man har i hensyntatt effekten av velferdsteknologi 
og antall klagesaker. Utviklingen rapporteres i 
tertialrapporten.  

Iht. plan Kommunestyret vedtok i sak 88/21 å bevilge 2 millioner kroner 
til et utredningsarbeid rundt det fremtidige behovet for 
omsorgsbygg. Utredningsarbeidet skal lede ut i en strategisk 
plan.  

 

 

KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Pleie og omsorg 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Institusjoner (f253+261) - andel av netto 
driftsutgifter til plo (B) 

33,9 % 32,3 % 42,2 % 38,0 % 40,3 % 40,9 % 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie 
og omsorg (B) *) **) 

19 966 21 263 23 360 22 271 22 736 22 290 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - 
andel av netto driftsutgifter til plo (B) 

62,3 % 62,7 % 52,4 % 56,6 % 50,5 % 53,1 % 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker 
av hjemmetjenester (i kroner) (B) *) 

272 917 271 994 329 802 336 166 369 349 319 527 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass (B) *) 

1 413 439 1 482 131 1 444 764 1 463 091 1 437 138 1 523 166 

Dekningsgrad       
Andel av alle brukere som har 
omfattende bistandsbehov (B) 

22,1 % 21,0 % 31,0 % 33,5 % 35,5 % 29,8 % 

Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: 
Langtidsopphold (B) 

79,7 % 78,2 % 85,5 % 87,7 % 85,9 % 86,5 % 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B) 

16,5 % 16,0 % 18,1 % 18,4 % 24,8 % 17,0 % 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig 
med heldøgns bemanning 

5,1 % 5,6 % 4,0 % 2,1 % 3,2 % 3,1 % 

Andel innbyggere 80 år og over som 
bruker hjemmetjenester (prosent) 

29,5 % 29,1 % 26,3 % 25,4 % 25,6 % 26,7 % 
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Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon 

7,7 % 7,8 % 10,4 % 10,4 % 11,2 % 10,1 % 

Andel plasser i brukertilpasset enerom 
m/ eget bad/wc (B) 

93,6 % 93,6 % 60,5 % 112,8 % 95,6 % 83,7 % 

Andel plasser i skjermet enhet for 
personer med demens (B) 

50,4 % 50,4 % 19,7 % 4,4 % 14,3 % 26,8 % 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over (B) 

11,6 % 11,3 % 16,9 % 16,0 % 15,5 % 15,3 % 

Kvalitet       
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning 
(prosent) 

73,1 % 73,0 % 83,8 % 77,1 % 79,6 % 78,4 % 

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

100,0 % 100,0 % 92,8 % 99,3 % 98,7 % 98,2 % 

Helsefagarbeider Avtalte årsverk per 10 
000 innbyggere (årsverk) 

55,20 59,48 74,19 55,03 38,85 53,71 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 
(timer) 

0,86 0,77 1,10 0,57 0,50 0,72 

Sykepleier uten 
spesialitet/videreutdanning Avtalte 
årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 

40,46 39,00 53,60 45,21 41,56 46,79 

Sykepleiere med spes./vd. utd. Avtalte 
årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 

6,86 6,85 6,93 8,01 6,64 7,99 

Vernepleier Avtalte årsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

21,40 21,17 30,53 14,50 11,46 18,45 

Økonomi       
Brukerbetaling i institusjon i forhold til 
korrigerte brutto driftsutgifter (B) 

10,8 10,9 10,4 13,8 13,1 11,0 

Levekår       
Utgiftsbehov - Pleie og omsorg 1,050 1,055 1,055 1,024 0,898 1,013 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Kostra-analyse - Kommunehelse 

 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre 
Follo 

Kostragruppe 
11 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (232) 
forebygg. helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste (B) *) **) 

1 090 962 698 983 779 829 

Netto driftsutgifter per innbygger (233) 
annet forebyggende helsearbeid (B) *) 
**) 

251 1 330 496 379 1 113 721 

Netto driftsutgifter per innbygger (241) 
diagnose behandling re-/habilitering (B) 
*) **) 

1 896 1 966 2 492 1 670 2 496 2 301 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunehelse (B) *) **) 

3 236 4 258 3 686 3 033 4 388 3 851 

Dekningsgrad       
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 
innbyggere. Funksjon 241 (B) 

6,8 7,2 6,5 6,8 8,0 7,3 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 

105,9 98,6 84,9 91,6 87,5 93,5 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. 
Funksjon 241 (B) 

9,2 9,5 9,6 10,0 9,9 9,2 

Kvalitet       
Hjemmebesøk av jordmor innen tre 
døgn etter hjemkomst Barn (antall) 

228 253 409 294 501 3 320 

Levekår       
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Utgiftsbehov - Kommunehelse 0,957 0,956 0,960 0,951 0,944 0,960 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall førstegangs hjemmebesøk til 
nyfødt 

316 264 569 538 532 4 748 

Fødte i løpet av året (antall) 400 434 565 542 602 5 389 

Andre nøkkeltall       
Gjennomsnittlig listelengde (B) 1 131,6 1 125,0 1 092,1 1 162,5 1 136,6 1 114,9 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 
 
 
 

Enhet helsehus 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet helsehus er kommunens kompetansesenter for spesialiserte helsetjenester. Spesialiserte 
fagmiljøer er kommunes spydspiss for helsefremming og kunnskapsbygging for både innbyggere og 
medarbeidere i kommunen. Helsehuset skal bygge kompetanse internt i enheten og i øvrige enheter i 
kommunalrådene for å utvikle framtidens helsetjenester. Enheten er organisert for å levere tjenester 
som ligger midt mellom tradisjonell primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Enheten består av tre virksomheter:  

• Virksomhet Peer Gynt helsehus. 

• Virksomhet Læring og mestring 

• Virksomhet Legevakt 

Enhet helsehus består av tjenestene heldøgns omsorgsplasser, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering i 
hjemmet, kreftkoordinator, sykehjemslegetjenesten, hukommelsesteam, avlastningsinstitusjon, 
frisklivssentral, Rask psykisk helse, interkommunal akutt døgnenhet (KAD) og legevakt. Midlertidige 
tjenester som korona legevakt og testsenter og smittesporing er også organisert i enhet Helsehus. 

Status tjenesteområdene 

Pandemi 
2021 har også vært preget av covid-19 pandemien. Enheten har fortsatt driftet tiltakene 
koronalegevakt, testsenter og smittesporing gjennom hele året. Koronalegevakten ble avviket 15. 
november 2021 etter felles beslutning av samarbeidskommunene. Koronaberedskapen ble overført til 
ordinær legevakt med økt bemanning av pleiepersonell og leger. Det var knyttet spenning til om 
avviklingen ville medføre stor pågang hos fastlegene, men erfaringen ble at det ikke gjorde det. 
Koronalegevakten har avlastet fastlegene og den ordinære legevakten i 1,5 år og har frem til avviklingen 
vært et viktig tiltak i beredskapen under pandemien.  

Avdeling testsenter og smittesporing har gjennom hele 2021 hatt stor pågang og mye uforutsigbarhet. 
Etter sommerferien var avdelingen preget av svært mange henvendelser, stadig endringer i testregimer 
og smittesporing, og periodevis meget stor aktivitet. I tillegg økte oppgavene med logistikk, lager, 
administrasjon og utdeling av hurtigtester til innbyggere og skolene i kommunen. Året ble avsluttet med 
rekord i antall utførte tester per dag og antall positive prøver.  
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Mange ansatte har i to år hatt en krevende og uforutsigbar arbeidsdag. Lederne opplever det samme 
med tidvis store meroppgaver knyttet til smittesporing, utbrudd, testregimer, stadige endringer i tiltak 
og stort fravær i personalgruppen. På slutten av 2021 ble aktiviteten som ikke var direkte pasientrettet 
redusert. Dette opplevde lederne som positivt, de kunne fokusere kun på drift, personal og sikre nok og 
riktig kompetanse til de ulike tjenestene.  

Prosjekt fremtidens legevakt 
Gjennom 2021 har legevakten gjennomført prosjektet «Fremtidens legevakt». Mandatet var å utarbeide 
forslag til fremtidig organisering av Moss interkommunale legevakt. Styringsgruppen var 
kommunalsjefer og direktører fra kommunene Moss, Våler, Vestby og Råde. Prosjektgruppen og 
arbeidsgrupper var medarbeidere fra de samme kommunene. Resultatet av prosjektet og tiltakene som 
implementeres fra 2022 er: 

• Økt grunnbemanning på kveld og helg 

• Økte ressurser til fag og lederstøtte 

• Etablering av legevakten som en virksomhet og rekruttering av en virksomhetsleder 

• Iverksette utrykningsstatus på legevaktsbil og bemanne denne 

• Legevakten ansetter faste ansatte nattevaktsleger  
  

Døgnåpen legevakt 
Fra 1. januar 2021 overtok legevakten daglegevaktordningen fra fastlegene i Moss, Råde, Vestby og 
Våler kommuner. Dette som et ledd i å avlaste fastlegene og for å sikre gode overganger og 
forutsigbarhet for innbyggere. Det ble rekruttert en overlege og en lege under spesialisering i tillegg til 
pleiepersonale. Legevakten ivaretar nå øyeblikkelig hjelp til pasienter på dagtid på hverdager som ikke 
fastlegene kan ivareta. Legevakten dekker også opp for fravær hos fastlegene. Sommeren 2021 fikk 
legevakten en legevaktsbil som er benyttet i stor grad. Bilen er «uniformert» og brukes når legevakten 
rykker ut på oppdrag ved akutte situasjoner, sykebesøk og lignende. I løpet av 2022 vil bilen også få 
utrykningsstatus med blålys funksjon.  

Sørtun avlastning 
Sørtun avlastning har til enhver tid stor pågang. Avdelingen har ikke hatt mulighet til å øke ut 
kapasiteten og det har derfor i tillegg vært nødvendig å kjøpe avlastningstjenester fra private 
leverandører. Brukerne som mottar avlastning er i alle aldersgrupper, men majoriteten er barn. 
Avlastningen som gis er individuelt tilpasset og behovene er ofte sammensatte og komplekse. Å få satt 
sammen grupper som fungerer godt sammen både alders- og funksjonsmessig er utfordrende. Dette 
krever mye planlegging og stor fleksibilitet hos personalet og i organiseringen av driften, samt i logistikk 
og ressursbruk. Det jobbes løpende med å opprettholde og utvikle riktig og tilstrekkelig kompetanse hos 
personalet. Dette er av sentral betydning for at pårørende skal føle trygghet og oppleve at de har reell 
avlastning når deres barn er inne på opphold.  

Bygget til Sørtun avlastning er gammelt og utdatert. Det har vært gjort vurderinger rundt om 
avlastningstjenesten bør flyttes til andre lokaler eller om bygget bør rehabiliteres og driften 
reorganiseres for å møte en stadig økende etterspørsel etter avlastningstilbud. Dette utredningsarbeidet 
vil det jobbes videre med gjennom 2022.  

Ambulerende tjenester 
Tjenestene frisklivssentral, kreftkoordinator, hukommelsesteam og Rask psykisk helse har gjennom 2021 
hatt høyt langtidsfravær. Konsekvensen har vært redusert kapasitet og økt belastning på gjenværende. 
Tjenestene er små med få personer, så sårbarheten og konsekvensene blir større enn i et stort team 
med større fleksibilitet. På tross av fravær og sårbarhet har tjenestene videreutviklet det tverrfaglige 
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samarbeidet innad i avdelingen og brukt kompetanse på tvers av de ulike tjenestene for å ivareta 
brukere og deres behov. Tjenestene har funnet gode og varige samarbeidsarenaer blant både ansatte, 
men også i møter med brukere.  

Peer Gynt helsehus – sengeavdeling og sykehjemsleger 
Virksomheten har gjennom 2021 hatt store utfordringer med høyt sykefravær. Det er krevende å 
rekruttere riktig kompetanse, og da særlig sykepleiere og leger. I tillegg har virksomheten hatt lange 
perioder med overbelegg og bruk av doble rom som følge av økt press hos både spesialisthelsetjenesten 
og i kommunehelsetjenesten. På tross av et krevende driftsår har virksomheten klart å ha fokus på gode 
pasientforløp, tverrfaglighet og deltakelse i prosjekt leve hele livet. Helsehuset har gjennom hele 2021 
ivaretatt covid-19 pasienter med behov for kommunal innleggelse.  

Ergoterapitjenesten 
Gjennom siste halvår av 2021 har pågangen på ergoterapitjenesten vært større enn kapasiteten. 
Tjenesten har gjennom hele 2021 hatt et høyt sykefravær med en ytterligere økning siste halvår. Det har 
vært vanskelig å rekruttere vikarer da dette er en kompetanse som er etterspurt og få tilgjengelige for 
midlertidige stillinger. Ventelisten for ergoterapitjenester er lang og tidsfristene som er satt i 
prioriteringsnøkkelen brytes. Tjenesten jobber med ulike tiltak for å håndtere pågangen og ivareta 
medarbeidere. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 189 240 191 538 -2 299 -1,2 % 168 689 146 647 

 

Kommentar til status økonomi 

Enhet helsehus viste et samlet merforbruk på 2,3 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021. Avviket 
skyldtes i hovedsak utgifter som følge av koronapandemien og økt pågang i ordinær drift på Peer Gynt 
Helsehus og legevakt. 

Gjennom året fikk enheten tilført 24,6 millioner kroner for å dekke meldte merutgifter som i hovedsak 
var koronarelatert. Dette har i stor grad vært knyttet til testsenter, smittesporing og koronalegevakt, 
men også koronarelaterte merutgifter i ordinær drift. Noe er også tilknyttet økt aktivitet. 

Det er utfordrende å si nøyaktig hva som skyldes pandemien og hva man ville hatt av utfordringer i en 
normal situasjon, men utover direkte koronarelaterte utgifter har virksomhet Peer Gynt helsehus hatt et 
spesielt høyt fravær. I tillegg har det i perioder vært økt drift med bruk av doble rom gjennom det siste 
halvåret, noe som har generert både overtid, ekstrahjelp og bruk av vikarbyrå. Enkelte ressurskrevende 
brukere har også medført ekstra innleie av personell.  

Virksomhet læring og mestring har gjennom deler av året lånt ut ansatte til koronatiltak noe som har 
medført en lavere aktivitet enn normalt. Det har også vært flere stillinger som har vært midlertidig 
vakante, noen som innsparingstiltak, andre fordi det har vært utfordringer med å rekruttere enten 
vikarer eller faste. Dette har veid opp for en del av merutgiftene i den øvrige driften, herav ekstra 
ressurskrevende brukere innenfor avdeling Sørtun avlastning.  

Moss kommunes andel av merforbruket på ordinær legevakt var på 5 millioner kroner i forholde til 
opprinnelig budsjett. En del av merforbruket er knyttet til korona. Legevakten hadde i 2021 større 
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pågang enn tidligere år både med antall telefonhenvendelser og fysiske konsultasjoner. I tillegg har det i 
store deler av 2021 vært to legevakter å bemanne. Økt pågang har ført til økt bruk av vikarer, flere leger 
på jobb, økt forbruk av forbruksmateriell og medikamenter, bruk av vikarbyrå og opplæring av flere 
vikarer enn tidligere. Legevakten har hatt uforutsette utgifter til vedlikehold og nødvendige 
utskiftninger, og de har etablert en ny operatørplass. 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,83 % 6,94 % 9,77 % 
Årlig sykefravær 2021 3,05 % 6,36 % 9,41 % 

 
Sykefravær 
Enhet helsehus hadde et samlet sykefravær på 9,41 prosent for 2021. For 2020 var samlet fravær på 
9,77 prosent.  

Isolert sett hadde virksomhet Peer Gynt helsehus en økning i sykefravær fra 10,44  prosent i 2020 til 
13,03 prosent i 2021, mens virksomhet læring og mestring hadde en reduksjon fra 11,73 prosent i 2020 
til 8,62 prosent i 2021. Virksomhet legevakt hadde tilsvarende likt sykefravær i 2021 som i 2020. 

I alle virksomhetene har sykefraværet variert gjennom året. Sørtun avlastning og legevakten utpeker seg 
med stabilt lavt snitt på omtrent 5 prosent.  

Mye av sykefraværet er knyttet til pandemien. Både som følge av karantene, testregimer og egen 
smitte. Enheten har også en del langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert, men hvor det ikke har lykkes 
å få ansatte tilbake på jobb. Alle virksomheter har hatt ulike former for tilrettelegging for enkeltansatte 
for å ivareta og sikre fortsatt arbeidsevne. 

HMS 
Det er totalt registrert 218 HMS-avvik i 2021 mot 128 i 2020.  

Omtrent 75 prosent av avvikene er tilknyttet Sørtun avlastning. Mange brukere er i autismespekteret 
med utagering, også mot medarbeidere. Sørtun avlastning har god kompetanse på dette området og 
gjennomfører risikovurderinger med tiltak for å redusere belastningen for ansatte. Det jobbes 
kontinuerlig med balansen mellom ivaretakelse av brukere og de ansattes arbeidsmiljø.  

Ellers i enheten er antall HMS-avvik på tilsvarende nivå som i 2020. Mange av avvikene skyldes dårlig 
inneklima, for lav bemanning, smittevern, konsekvenser for medarbeidere etter fall hos pasient og 
utagering fra pasient. 

Det er meldt 62 skader i 2021. 58 av disse er meldt på Sørtun avlastning og er ofte en konsekvens av 
utagerende brukere. Disse skadene er også registrert som avvik. 

Virksomhetene har hatt vernerunde i 2021 med fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Virksomhetene har 
risikovurdert HMS tiltak knyttet til vold og trusler mot ansatte og korona relatert arbeid. 

Alle avdelinger har utarbeidet handlingsplan for psykososialt arbeidsmiljø som er revidert i 2021. Det er i 
tillegg avholdt medbestemmelsesmøter på enhet og virksomhetene etter prosedyre.  
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Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Nye tiltak      

Nye biler til avdeling spesialiserte team 200 0 200 I arbeid Da de ansatte i stor grad har vært 
omdisponert til koronaarbeid er 
anskaffelsen skjøvet til 2022. 

Psykososialt kriseteam for Moss 
kommune 

550 550 0 Ferdig Teamet er i drift. 

Sum 750 550 200   

      
Innsparingstiltak      

Endring av bemanningsplaner -3 920 -3 920 0 Ferdig Permanente endringer 
(reduksjoner) er gjennomført. Nye 
midlertidige reduksjoner er 
videreført og en del av budsjett for 
2022 

Sum -3 920 -3 920 0   

      

Sum tiltak -3 170 -3 370 200   

 
 
 

Enhet samhandling 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet samhandling er helse og mestrings kontaktpunkt ut mot andre enheter, kommunalområder og 
andre samarbeidspartnere i kommunen, samt helseforetak og statlige myndigheter. 

Enheten består av:  

• virksomhet helse- og omsorgsforvaltning 

• forsknings- og utviklingsavdeling (FOU-avdeling) 

Helse- og omsorgsforvaltningens oppgaver er å saksbehandle søknader, kartlegge behov og fatte vedtak. 
De skal i stor grad skal arbeide tett med de utøvende virksomhetene for å oppnå korrekt behovsdekning, 
økonomisk ressurseffektiv drift og reell brukermedvirkning. Virksomheten er også kommunes 
koordinerende enhet hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven § 7 – 3. 

FOU-avdelingens mål er å ha fokus på forskning og kontinuerlig utvikling av tjenestene i Moss 
kommune. Gjennom dette arbeidet tar kommunen sitt medvirkningsansvar ved å legge til rette for et 
godt samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer ved både spesialisthelsetjenesten og 
utdanningsinstitusjoner. Avdelingen skal også sikre ivaretagelse av oppgaver innen miljørettet 
helsevern, sikre et godt smittevernarbeid og god organisering og utvikling av legetjenesten i 
kommunen.  
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Status tjenesteområdene 

Forskning og utvikling  

• Moss kommune, er gjennom FOU-avdeling i enhet samhandling medforsker i 
forskningsprosjektet SAFE (trygg ved livets slutt) som ledes av universitet i Oslo. Prosjektet 
undersøker kompleksiteten rundt behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase og hvordan ulike 
former for pleie og omsorg påvirker helserelatert livskvalitet hos kreftpasienter og pårørende. I 
2021 har helsepersonell, pasienter og pårørende blitt intervjuet.  

• I prosjektet «Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene» samarbeider 
kommunen med næringslivet og flere andre kommuner i Norge. Målsettingen er å utvikle 
spyttprøvesensor og analyse-app som skal varsle KOLS-pasienter om forverring to til tre dager 
før den inntrer, slik at behandling kan starte raskt. I 2021 har spyttprøver blitt innhentet og ulike 
spyttsamlere er testet ut.  

• Gjennom PROFF prosjektet (praksismodell for fremtiden) ble ulike modeller for oppfølging av 
studenter testet ut. Prosjektet ble avsluttet etter planen i 2021. Høgskolen i Østfold og andre 
kommuner i helsefelleskapet har vært medvirkende til dette.  Resultatet ble en praksismodell 
for studenter som høgskolen i Østfold vurderer å videreføre.  

• Gjennom innovasjonsprosjekt iKOn ( Interaktiv Kompetanse Nettverk) deltar FOU sammen med 
HR og en privat aktør som har fått innovasjonsmidler ved å gi innspill til utviklingen av verktøy 
for kompetansestyring. iKON  har som mål å skape en brukerstyrt kompetansekartlegging som 
«lever med organisasjonen» og som ansatte ( brukerne )selv har interesse av å oppdatere.   

• FOU avdeling innledet på slutten av 2021 samarbeid med forskningsmiljø rundt mulighet for 
forskning knyttet til innføring av digitale tavler i Moss. Prosjekt med IKOS – digitale tavler startet 
opp i helse og mestring våren 2021.     

 
IKOS – digitale samhandlingstavler 
IKOS er ansattes og lederes verktøy for å sikre gode tjenester hver dag. Verktøyet gir oversikt og støtte 
for pasientsikkerhet, gode pasientforløp, flyt og samhandling i overgangene mellom tjenestene og skal 
bidra til effektivitet og tjenesteforbedring. Våren 2021 ble det utnevnt fem systemadministratorer. 14 
avdelinger fra 11 virksomheter var klare for pilotering og innføring av digitale samhandlingsavtaler. 
Høsten 2021 deltok ledere og ressurspersoner fra samtlige oppstartsavdelinger på 
lederutviklingsprogram i regi av Sensio og avdelingene startet deretter forberedelsene for oppstart i 
avdeling. En plan for opplæring ble påbegynt i flere avdelinger, men noe utsatt i flere avdelinger grunnet 
covid-19 situasjonen. 

Fastlegeordningen 
Moss kommune har i 2021 hatt en alvorlig rekrutteringssvikt til fastlegeordningen. Ledige 
fastlegehjemler har måttet utlyses flere ganger på grunn av mangel på kvalifiserte søkere. For å sikre 
rekruttering vedtok kommunen følgende tiltak høsten 2021: 

• Opprette fastlønnede utdanningsstillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS) ved to av 
kommunens etablerte legesentre. For å sikre at ALIS-legen har en pasientliste, vil kommunen 
betale en godtgjøring for å overta 500 listepasienter per ALIS-lege fra fastlegene.  

• Opprette bistilling for fastlege som kommunal praksiskonsulent for å fremme samarbeid og 
samhandling mellom fastlegene og kommunen, bidra i kvalitetsarbeid, og involveres i utvikling 
av kommunens helse- og omsorgstjenester og forebyggende tjenester.  

• Opprette stilling til ledelse av fastlegeordningen, LIS1 og ALIS. Den nyetablerte stillingen vil få 
ansvar for å revidere kommunens samlede plan for legetjenestene i samarbeid med legene i 
kommunen.  
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Kvalitetsutvikling 
Utvikling av kvalitetssystemet fortsatte også i 2021. Det ble iverksatt flere fagnettverk som skal 
rapportere til kommunalområdets kvalitetsutvalg. Det jobbes med å utvikle kvaliteten på kommunens 
hjemmesider for helse- og omsorgstjenester. Dette for å tilrettelegge for at innbyggere på en enklere 
måte skal få den informasjonen de søker etter og informasjon om hva de selv eller kommunen kan bidra 
med. Det jobbes fortløpende med oppfølging av avvikshåndtering og kvalitetsutviklingsarbeid. Videre 
har det vært jobbet med å utvikle enhetens ansvar for data- og kvalitetssystemer. FOU har etablert og 
leder fagnettverk for å øke kompetansen til ansatte om bruk av tvang og makt i helse og 
omsorgstjenesten. 

Miljørettet helsevern 
Miljørettet helsevern (MHV) har i 2021 vært involvert i smittevernarbeidet i forbindelse med covid-19 
pandemi. MVH har hatt jevnlige møter i en koronaveiledningsgruppe med korona veiledning- og 
tilsynsgruppe i Moss kommune. Her ble det ble gitt veiledning og man besvarte spørsmål  både fra 
innbyggere og virksomheter om gjeldende smittevernregler og krav i covid-19 forskriften. Det ble også 
utført tilsyn ved noen steder grunnet mistanke om manglende oppfylling av smittevernkrav. 

Det har vært stor pågang av publikumshenvendelser gjennom året mest på grunn av byggestøy. Det er 
utført befaringer og tilsyn ved flere utbyggingsprosjekt, og det har vært jevnlig møter med blant annet 
Bane Nor med oppfølging av miljømessige problemstillinger knyttet til tunnel og jernbane- utbygging 
hvor det ble diskutert støyutredning i nye utbyggingsfaser og eventuelle klager fra innbyggere. MVH har 
også gitt innspill til innsendte planer, reguleringsplaner, detaljreguleringer, behandlet klagesaker, utført 
befaringer og tilsyn ved tatoveringsvirksomhet, barnehager, private utleieboliger samt kontrollert 
badevannskvaliteten i hele Mosseregionen. 

Helse og omsorgsforvaltningen 
Tall fra 2021 viser en økning i antall brukere som har behov for langtidsplass på sykehjem, brukere i 
hjemmetjenesten og brukere med behov for oppfølging fra psykisk helsetjenester. Dette har medført 
økt pågang ved helse og omsorgsforvaltningen og det har vært saksbehandlingstid på opptil seks 
måneder for enkelte sakstyper. Saksbehandlingskapasiteten ved helse og omsorgsforvaltningen har vært 
utfordrende i 2021. Det har vært nødvendig å etablere dobbeltrom på Peer Gynt Helsehus og Ekholt 
sykehjem for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset Østfold 

Smitterestriksjoner under pandemien har ført til at en del av saksbehandlerne har arbeidet på 
hjemmekontor, og det har ikke vært mulig å foreta kartleggingsbesøk og møter med brukerne i samme 
omfang som tidligere. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 83 094 63 184 19 910 24,0 % 43 040 60 583 

 

Kommentar til status økonomi 

Enhet samhandling viser et samlet mindreforbruk på 19,9 millioner kroner i 2021. Avviket skyldes i 
hovedsak merinntekter knyttet til brukerbetalinger og refusjonsordningen for særlig ressurskrevende 
brukere. I tillegg har enheten hatt mindreutgifter på tjenestekjøp, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 
lønn og andre planlagte tiltak som er satt på vent grunnet korona. 
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Økte inntekter på brukerbetaling skyldes manglende langtidsplasser i 2021. Dette førte til at flere 
korttidssenger ble benyttet til langtidsopphold som igjen genererte økte inntekter. Grunnet høyt trykk 
til å ta imot pasienter fra sykehuset Østfold har det også vært nødvendig å ta i bruk dobbeltrom på Peer 
Gynt Helsehus og Ekholt sykehjem slik at det ble færre overliggerdøgn på sykehuset Østfold. Avviket 
knyttet til merinntektene må sees i sammenheng med et merforbruk i andre enheter innenfor helse og 
mestring. Dette vil i større grad reguleres mellom enhetene i 2022. Isolert sett medførte dette et positivt 
avvik på 3,5 millioner kroner i 2021. 

Det var en del usikkerhet til refusjonen for særlig ressurskrevende brukere gjennom hele året, da 
refusjonen for 2020 ble kraftig redusert. Basert på denne erfaringen og beregninger underveis i året ble 
budsjettet regulert både innenfor rammen til helse og mestring, og med tilførte midler i 2. tertial. 2021. 
I statsbudsjettet ble det lagt fram forslag om et økt innslagspunkt som senere ble reversert, noe som 
gjorde det utfordrende med nøyaktige anslag. Større endringer i behov hos enkeltbrukere har også gitt 
store utslag både på utgiftssiden og refusjonssiden. Opprinnelig budsjett for refusjonsordningen var på 
104 millioner kroner. Dette ble totalt sett korrigert til 75,9 millioner kroner gjennom året. Endelig 
beregning viser et positivt avvik på omtrent 8,5 millioner kroner for 2021, totalt 84,4 millioner kroner. 
Dette er nå i tråd med årsbudsjett for 2022. 

Summen av mindreutgifter skyldes i hovedsak ubrukte BPA timer og mindre tjenestekjøp enn 
budsjettert. Dette kan sees i sammenheng med at brukere reduserte tjenestene på grunn av 
smitteverntiltak og fravær hos assistentene. I tillegg ble et større planlagt tjenestekjøp utsatt til 2022 og 
noen brukere falt fra. I tillegg var det i 2021 et positivt avvik på lønn som skyldtes sykefravær og 
foreldrepermisjon hvor det ikke ble satt inn vikar samt midlertidig vakant stilling i deler av året. Samlet 
mindreutgifter er anslått til 7,9 millioner kroner for 2021. 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,19 % 3,48 % 4,68 % 
Årlig sykefravær 2021 0,66 % 2,92 % 3,58 % 

 
Enhet samhandling hadde et samlet sykefravær på 3,58 prosent for 2021. Sykefraværet har vært stabilt 
gjennom året. Det har ikke vært nødvendig å jobbe med særskilte fokusområder i 2021. Utviklingen av 
HMS avvik har vært stabilt, og det meldes om svært få avvik. Det er heller ingen skademeldinger. Hele 
enheten jobber kontinuerlig med å beholde et godt psykososialt arbeidsmiljø til tross for 
smitterestriksjoner og hjemmekontor. 

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Endring av bemanningsplaner -1 120 -1 120 0 Ferdig Det er ledighet tilknyttet 50% kommuneoverlege. 
Det har også vært ledighet i forbindelse med 
nyansettelse og midlertidig sykefravær hvor det 
ikke er satt inn vikar. 

134



Årsrapport og årsregnskap 2021 
 

Side 117 av 194 

Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Redusere driftskostnad -1 000 -1 000 0 Ferdig Det er innenfor enhet samhandling gjort en 

gjennomgang av alle driftsposter og avtaler, og 
funnet rom for nedjusteringer i drift i henhold til 
innsparingskrav på 1 million kroner. 2020 bar 
preg av et budsjett som var sammenslått fra to 
ulike kommuner, og det ble gjort en kritisk 
gjennomgang av driftsbudsjett for å redusere og 
finne stordriftsfordeler i små og store 
budsjettposter 

Økt egenbetaling praktisk 
bistand 

-200 -200 0 Ferdig Egenbetaling praktisk bistand er justert i henhold 
til vedtatte satser. 

Sum -2 320 -2 320 0   

      

Sum tiltak -2 320 -2 320 0   

 
 
 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger omfatter sykehjem, omsorgsboliger, aktivitetstjeneste og 
sentralkjøkken, herunder: 

• Ekholt og Melløs sykehjem – 133 heldøgns omsorgsplasser for somatisk syke og personer med 
demens. 

• Orkerød sykehjem – for personer med demenslidelser med 88 heldøgns omsorgs- og 
utredningsplasser. 

• Omsorgsboliger syd som består av 109 boenheter fordelt på: Melløs-, Ekholt- og Eskelundstunet 
omsorgsboliger, samt Moss- og Rygge storkjøkken. Storkjøkkenene tilbereder mat til både 
institusjon og hjemmeboende. De produsere i snitt middag til omtrent 700 brukere. 

• Omsorgsboliger nord som består av 105 boenheter fordelt på: Skoggata-, Eddaveien- og Rosnes 
omsorgsboliger. I tillegg er også avdeling aktivitetssenter organisert i denne virksomheten. 
Avdeling aktivitetssenter består av omtrent 75 dagaktivitetsplasser fordelt på Skogbrynet og 
Eskelundstunet som er dagaktivitetsplasser for personer med demens og Melløs og Skoggata 
dagsenter for eldre. 

Status tjenesteområdene 

Pandemi 
2021 har vært et svært krevende år for enheten. Pandemien har bidratt til uforutsigbarhet både for 
brukere, pårørende og ansatte. Det har i perioder vært svært utfordrende for lederne i tjenestene i å 
opprettholde forsvarlig bemanningsnivå på grunn av koronarelatert fravær. Enkelte avdelinger har i 
perioder registrert opp til 29 prosent fravær. Ansatte opplever også stor slitasje da de har måttet bidra 
med mye ekstravakter og ekstraarbeid. Når de har gått inn i frihelg, har det vært med en uro om at de 
skulle bli kontaktet med spørsmål om å jobbe ekstra/overtid på grunn av koronarelatert fravær.  

Flere brukere har opplevd perioder med isolasjon og besøksbegrensninger.  Ansatte som i perioder har 
vært fullt ikledd smittevernutstyr har bidratt til uro hos enkelte  og er en av mange forhold som har lagt 
begrensninger for livskvaliteten for brukerne. Til tross for en vanskelig tid har dyktige og engasjerte 
ansatte i enheten bidratt til mange gode stunder for brukerne.  

135



Årsrapport og årsregnskap 2021 
 

Side 118 av 194 

Omsorgsboliger 
Brukerne i omsorgsboliger har generelt mer behov for pleie og omsorgstjenester enn tidligere år.  Det 
har resultert i betydelig innleie av ekstra ressurser for å sikre forsvarlige tjenester. Det er ulik 
grunnbemanning i omsorgsboligene, noe som avspeiles på kvalitets– og aktivitetsnivået i tjenestene. 
Eksempel er at de fleste avdelinger og omsorgsboliger har hatt koselig dekket frokostbord hvor brukere 
kan forsyne seg med ønsket brød og pålegg. Omsorgsboliger med lav grunnbemanning har servert ferdig 
påsmurt mat, som er påsmurt dagen i forkant. Det høyeste sykefraværet i enheten har vært i den lavest 
bemannede omsorgsboligen.  

Mat og service 
Det ble i 2021 igangsatt et prosjekt som skal kartlegge muligheter og utfordringer i forhold til 
framtidsrettet matproduksjon og tilbud til brukerne da kommunens to produksjonskjøkken har store 
utfordringer knyttet til areal, matsikkerhet og HMS. Det er påkrevet med snarlige utbedringer, og 
framtidig kapasitet vil være avgjørende for hvor store investeringer som må gjøres. Saken ble lagt fram i 
sak 075/21 kommunestyret der det i tillegg ble vedtatt at det skal utredes en løsning for kjøkken på 
hvert av sykehjemmene. Utredningen er startet, men er omfattende og forventes ferdig i løpet av 2022. 

Aktiv forsyning 
Et av tiltakene som ble identifisert i «I balanse med et handlingsrom» var behov for effektivisering av 
lagerhåndtering og innkjøp. I 2021 har enheten tatt i bruk «Aktiv forsyning», som er et lagersystem som 
styrer seg selv og som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem med flere. Systemet er 
implementert på Orkerød-, Melløs- og Ekholt sykehjem samt Peer Gynt Helsehus. Implementeringen har 
vært vellykket og det er forventet kostnadseffektivitet. Sortimentet på medisinske forbruksvarer er 
redusert fra 1050 ulike produkter til i underkant av 200 produkter. Personell bruker nå mindre tid på 
lageroppgaver som kan brukes på kjerneoppgaver og lageret oppdateres med riktig antall varer. 

Signalanlegg 
I samarbeid med teknologiselskapet Atea moderniseres Moss kommune pasientsignalanleggene på flere 
av kommunens institusjoner. Prosessen med implementering av nye signalanlegg ble utsatt på grunn av 
pandemien, men ble dessverre også ytterligere forsinket da det i sommer ble avdekket at fiberanlegg og 
infrastruktur ikke hadde nok kapasitet til signalanleggene. Arbeidet ble endelig igangsatt høsten 2021, 
og det forventes å være på plass vår/sommer 2022 på de tre sykehjemmene. Signalanleggene er 
forutsetning for planlagt gevinstrealisering i budsjett. Sykesignalanleggene er “lokale responssentre” for 
velferdsteknologi og signalanlegg, som vil muliggjøre bruk av ulik sensorteknologi i sykehjemmene.  

Prosjekt og tilskuddsmidler 
Enhet sykehjem og omsorgsboliger har i 2020 og 2021 vært svært aktive og søkt tilskudd til aktiviteter 
og utstyr som fremmer aktivitet og livskvalitet for brukerne. Moss kommune fikk tildelt 2,8 millioner 
kroner i 2021, og midlene har gått til en rekke tiltak for å bedre helse og livskvalitet og for 
brukerne. Avdeling aktivitetssenter har god kompetanse på aktive hverdager for blant annet eldre og 
sårbare grupper og valgte i 2021 å samle alle som jobber med aktivitet i en avdeling for å kunne bruke 
kompetansen til å gi godt og likeverdig tilbud i alle virksomhetene. 

Det har vært gjennomgående fokus på å skape gode møteplasser og opplevelser for brukerne. Det ble 
kjøpt inn lydanlegg, trådløse mikrofoner, aktivtetsskjermer og annet utstyr som har gjort det mulig for 
brukerne å samles både ute og inne til gode opplevelser og aktiviteter gjennom året. Måltidsfelleskap 
har vært i fokus. Her har brukermedvirkning og økt fagkompetanse blant ansatte for å forbedre de 
visuelle rammene rundt måltidet vært viktig. I tillegg til dette har man igangsatt et samarbeid med Røde 
Kors for å styrke besøksvenntilbud, arrangert båttur for eldre, kjøpt rickshawsykkel og foodbike og flere 
andre små og store aktiviteter. Det hele ble fremlagt i orienteringssak 032/21 for helse og 
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mestringsutvalget, hvor man kan lese mer om de ulike tiltakene som er igangsatt. Tiltakene har bidratt 
til en mer aktiv og innholdsrik hverdag for brukerne i en utfordrende tid med pandemi. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 401 558 406 176 -4 618 -1,2 % 379 732 357 469 

 
Kommentar til status økonomi 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger viste et samlet merforbruk på 4,6 millioner kroner mot revidert 
budsjett i 2021. Merforbruket skyldtes i hovedsak bruk av flere dobbeltrom over tid, for å ta imot 
utskrivningsklare pasienter. I tillegg har det vært høyt fravær og et økt antall særlig ressurskrevende 
brukere der det har vært nødvendig med ekstra innleie utover ordinær bemanning.  

Gjennom året fikk enheten tilført omtrent 16 millioner kroner. Av dette utgjorde direkte dekning av 
koronarelaterte utgifter omtrent 5 millioner kroner og indirekte avvik i form av ikke effektuerte tiltak 
omtrent 4 millioner kroner. Resterende var knyttet til økt og/eller endret aktivitet. Dette både innenfor 
avd. mat og service og ordinær drift av omsorgsboliger og sykehjem, samt at det ble det opprettet et 
tilbud for yngre demente på Orkerød, da kommunen ikke har hatt et egnet tilbud til denne gruppen. 

Terskelen for å få sykehjemsplass er høy noe som har ført til at flere eldre og andre som trenger hjelp på 
et høyt omsorgsnivå befinner seg i omsorgsboligene. Disse avdelingene er ikke dimensjonert for dette. 
Verken fagkompetanse eller bemanningssituasjon tilsier at de skal ivareta denne typen brukere. Dette 
har ført til et behov for ekstra innleie utover ordinær bemanning gjennom året. 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 4,23 % 9,81 % 14,05 % 
Årlig sykefravær 2021 4,52 % 9,75 % 14,27 % 

 
Sykefravær 
Enhet sykehjem og omsorgsboliger hadde et samlet sykefravær på 14,3 prosent for 2021. Det er en 
økning fra 2020 med nesten 2 prosentpoeng. Det har i denne perioden vært et tett samarbeid med både 
HR og bedriftshelsetjenesten om ulike arbeidsmiljøutfordringer i virksomhetene. Det er også faste 
møter med NAV for oppfølging av ansatte som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt. Etter 
bygging av ny kommune har det vært stort fokus på bygge felles kultur i virksomhetene. Dette er et 
omfattende og tidkrevende arbeid som har kommet litt i skyggen av pandemien. Det har også vært 
lagt til rette for mye opplæring av ansatte for å trygge dem i jobben. I omsorgsbolig med lavest 
grunnbemanning har sykefraværet vært rett i underkant av 30 prosent. Det har i perioder vært satt inn 
ekstra ressurser for å styrke bemanningen og avlaste ansatte. 

HMS-Avvik og skademeldinger 
Det er økning i HMS-avvik. I 2020 ble det meldt 220 HMS avvik, hvorav to ble skademeldt. I 2021 ble det 
registrert 340 HMS-avvik hvorav 11 ble skademeldt.  
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Årsaken til avviksøkningen er sammensatt, men høyt fokus på meldekultur har trolig bidratt til at flere 
ansatte melder avvik. Enheten har revidert og oppdatert alle lokale HMS-prosedyrer. Dette er forankret 
ut i enheten og bygger videre på kommunens overordnede HMS-prosedyrer. 

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 
1 

Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Innsparingstiltak      

Endring av bemanningsplaner -10 640 -6 640 -4 000 I arbeid Kutt av nattevakter er 
ikke effektuert pga. 
forsinkelser med 
signalanlegg. 

Sum -10 640 -6 640 -4 000   

      

Sum tiltak -10 640 -6 640 -4 000   

 
 
 

Enhet hjemmetjenester 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet hjemmetjenester er organisert med fire virksomheter som er tverrfaglig sammensatt og inndelt i 
geografiske områder. 

Disse er: 

• Virksomhet Rygge med base i gamle Rygge rådhus 

• Virksomhet sentrum med base på Solgård skog 

• Virksomhet Jeløy med base på Jeløya 

• Virksomhet nord med base på Solgård skog 

Virksomhetene er organisert med ulike avdelinger som sikrer tverrfaglighet. Enheten dekker behov til 
brukere i samlokaliserte boliger for personer med funksjonsnedsettelse, rus og psykisk helse og 
hjemmesykepleie. Praktisk bistand, dagavdeling rus og psykisk helse, og ambulant natt 
hjemmesykepleien er organisert under én virksomhet, men dekker hele enheten. Organiseringen skal 
bidra til at alle brukerne får et helhetlig og kontinuerlig tilbud uavhengig av hva som er hovedårsaken til 
deres behov. En samling av de ulike fagområdene ute på virksomhetene skal sikre tverrfaglig samarbeid 
og samhandling på tvers av avdelinger og virksomheter. 

Virksomheten samarbeider med interne og eksterne aktører for å kunne gi samordnede og helhetlige 
tjenester. Fokus er mestring i hverdagen, tilrettelegging og egeninnsats, med formål om at brukerne skal 
kunne bo lengst mulig i eget hjem. 
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Status tjenesteområdene 

Pandemi 
Det har vært et stort fokus og benyttet betydelige ressurser på opplæring i smittevern i 2020-2021. 
Enhet hjemmetjenester har arbeidet med utbedring av relevante prosedyrer og detaljer i forbindelse 
med opplæring av ansatte. Det har også blitt laget en video som har blitt distribuert til alle ansatte. 
Denne er relatert til riktig påkledning av smittevernutstyr i et forsøk på å forbedre og sikre opplæringen. 
I henhold til avtalen mellom Sykehuset Østfold HF og kommunen har det vært gjennomført relevant 
undervisning til ansatte ved hjelp av hygienesykepleier fra sykehuset. Samarbeidet er også knyttet opp 
til kommunalt infeksjonsprogram og veiledning av hygienesykepleier ved aktuelle problemstillinger. 
Ressurspersoner innen smittevern er også organisert via et lokalt nettverk som arbeider for smittevern. 
Her er samtlige avdelinger representert.  

Kvalitetsarbeid 
Kvalitetsutvalg både på enhets- og virksomhetsnivå har i stor grad blitt prioritert, til tross for pandemi og 
krevende perioder rundt håndteringen av dette. Fokusområder har blant annet vært smittevern, sår, 
hud og palliasjon.  

Enheten har gjennom 2021 opprettet flere fagnettverk og har hatt et høyt fokus på kvalitetsarbeid 
gjennom året. Dette har vært viktig for å sikre likeverdige tjenester til brukerne samt faglig utvikling for 
ansatte. 

Lokalt nettverk palliasjon- Nettverket består av representanter som arbeider for å heve kompetanse 
rundt palliasjon og legge til rette for hjemmedød der det er mulig og ønskelig. De arbeider for å spre 
aktuell informasjon, gi faglige råd og holde opplæring i hele enheten. I tillegg har nettverket tett 
samarbeid med kreftkoordinatorene i kommunen. De arbeider også for et tett samarbeid med eksterne 
samarbeidspartneren som fastlegene og Sykehuset Østfold. 

Lokalt nettverk sår og hud - Nettverket består av sår- og hudkontakter som danner et faglig nettverk 
som skal være en ressurs for hele enheten. Sår- og hudkontaktene skal bidra i utviklingsarbeid og 
undervisning ved å kunnskap om TIME- prinsippet (verktøy for å vurder sår) og opplæring rundt 
produkter til sårbehandling samt ha kunnskap om vakuumpumpe- og kompresjonsbehandling. De skal 
og innhente råd og faglig veiledning fra annet helsepersonell og litteratur. Det gjennomføres kvartalsvis 
TIME-kurs i enheten.  

Enheten deltar også på fagnettverk på overordnet nivå. Makt og tvang - Ressurspersonene arbeider for 
å øke kompetansen til tjenesteyterne vedrørende lovverkene. Disse ressurspersonene bidrar til å øke 
kjennskapen til lovverket i helse og omsorgstjenester kapittel 9 og pasient og brukerrettighetsloven 
kapittel 4A. 

Fagnettverk for HHLR-instruktører - HHLR-instruktørene danner et faglig nettverk som skal være en 
ressurs for hele helse og mestring. Instruktørene skal bidra til at det holdes fokus på hjerte og lunge 
redning i helse og mestring ved å holde seg faglig oppdatert på ny og relevant forskning samt gjeldene 
retningslinjer. I tillegg skal de jevnlig planlegge og tilby HHLR-kurs etter den standard som er gitt fra 
Norsk Rescuciteringsråd (NRR), både alene og i samarbeid med andre instruktører. 

Opplæring og rekruttering 
Det er et økt behov for veiledning og opplæring i enhet hjemmetjenester. Dette for å sikre gode og 
trygge ansatte i møte med brukere som har store behov for varierte tjenester. Eksempler på dette er 
livreddende opplæring, trussel og vold og tekniske prosedyrer. God og tilstrekkelig opplæring er viktig 
også når det gjelder å rekruttere og beholde godt kvalifiserte ansatte. Enheten startet våren 2021 opp 
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med nyansattkurs både for fast ansatte og for vikarer. Målet var blant annet å imøtekomme behovet 
alle sommervikarer har for opplæring. Innholdet i disse nye ansattkursene var knyttet opp til det å være 
ny, etikk, lovverket, kvalitetssystemet og observasjoner.  

Studenter og elever 
Enhet hjemmetjenester har hatt et høyt fokus på mottak og opplæring av studenter, elever og lærlinger. 
Dette for å sikre fremtidig rekruttering samt sikre god kompetanse hos ansatte. 

Enheten opplever god rekruttering av sykepleiere. Dette er gjort særlig via aktiv deltagelse i 
Praksisforum som ble etablert i 2021, og samarbeider på tvers av enhetene for å legge til rette for en 
god, tilrettelagt og lærerik praksisperiode for både studenter og elever. Det jobbes for å trygge 
oppstarten og utbyttet med blant annet å gjennomføre felles oppstart-møter. Det arbeides også tett 
med både Malakoff videregående skoler samt Høgskolen i Østfold som er nære samarbeidspartnere på 
dette området.  

Ny samlokalisert bolig 
Det ble i 2021 ferdigstilt en ny samlokalisert bolig på Ekholt, Carls Minde borettslag. Det består av 8 
leiligheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Seks av leilighetene eies av brukere selv, de to siste eies av Moss kommune som da har tildelingsrett. 
Det er nye og flotte leiligheter med livsløpsstandard. Både brukere og ansatte trives godt og ble tatt 
veldig godt imot av nabolaget ved innflytting. 

ROP/FACT team 
ROP ( rus og psykiske lidelser)/FACT-Team (flexible assertive community treatment-team) skal gi et mer 
helhetlig og kvalitativt godt tilbud til innbyggerne som sliter med samtidig rus- og psykiske lidelser 

Dette samhandlingsprosjektet mellom kommunene Moss, Vestby, Våler, DPS og TSB ved sykehuset i 
Østfold hadde oppstart i 2021.Det ble ansatt prosjektleder og styringsgruppen har avholdt flere møter. 
Moss kommune er vertskommune og enhetsleder hjemmetjenesten leder styringsgruppen. Teamet er 
underlagt enhet hjemmetjenester og avdeling rus og psykisk helse. Prosjektet får tilskuddsmidler fra 
statsforvalter. 

Økt tjenesteomfang i tjenestene 
Antall brukere som mottar hjemmesykepleie har økt i 2021 sammenlignet med 2020, og omfanget i 
vedtakstid har hatt en økning høsten 2021. Det har også vært en økning i behovet for tjenester fra 
psykisk helse, både i antall brukere og i omfang av tjenester sammenlignet med 2020. Rustjenesten har 
ikke opplevde den samme veksten og har vært stabil i forhold til antall brukere og tjenesteomfang. 

Samlokaliserte boliger, praktisk bistand og opplæringstjenester, har gjennom 2021 opplevd en økt vekst 
i forhold til antall brukere. Veksten har ikke vært like synlig i forhold til tjenesteomfang. 

Praktisk bistand har vært relativ stabil gjennom 2021 i forhold til antall brukere og tjenesteomfang. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 503 259 502 511 748 0,1 % 464 463 476 339 
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Kommentar til status økonomi 

Enhet hjemmetjenester viste et samlet mindreforbruk på 0,75 millioner kroner mot revidert budsjett i 
2021. 

Enhet hjemmetjenester er den største enheten innenfor helse og mestring. Det ble gjennom året 
utarbeidet realistiske, men nøkterne bemanningsplaner. Revurderinger av vedtak og justering av 
omfang på tjenestene har kontinuerlig fokus, hvorav både brukers behov og harmonisering på tvers av 
tidligere kommunegrenser har også hatt fokus i 2021.  

Primærårsakene til at enheten har klart å gjennomføre dette er et etablert system kalt «Bemanning 
følger vedtak» (BFV). BFV er et system for registrering av døgnrytmeplaner, tiltaksplaner og antall 
årsverk i samlokaliserte boliger, hjemmesykepleien praktisk bistand samt rus og psykisk helse. Dette 
systemet gir god kontroll på bemanningsbehovet sett opp mot vedtakene, slik at det sikres en riktig 
fordeling av ressursene.  

Utvikling av samarbeid og samhandling på tvers av avdelinger og virksomheter bidrar til bedre utnyttelse 
av ressursene i enheten, og var en viktig faktor for at man samlet sett kunne vise til et godt 
resultat. Resultatet varierer mellom de ulike avdelingene i enheten.  Enheten har valgt å ikke budsjett 
justere gjennom året, men å behandle eventuelle utjevninger mellom avdelinger i budsjettprosessen for 
2022. 

Enheten har også et stort fokus på opplæring av ledere og tett økonomioppfølging og gjennomgang av 
regnskap kontinuerlig. Dette er sentralt for å sikre forståelsen av de rammene vi forvalter og bruk av 
våre ressurser. 

Noen brukere av våre tjenester har gjennom hele pandemien i 2020 og 2021 avlyst tjenester grunnet 
smittehensyn. Her har da brukere utført tjenestene selv eller ved hjelp av pårørende. Dette kan ha 
medvirket til at enheten har klart å håndtere store smitteutbrudd innenfor tilgjengelige ressurser. 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 3,77 % 11,13 % 14,90 % 
Årlig sykefravær 2021 4,35 % 9,79 % 14,13 % 

 
Sykefravær 
Enhet hjemmetjenester hadde et samlet sykefravær på 14 prosent for 2021. Dette er en liten nedgang 
fra 2020. I enkelt avdelinger har det vært jobbet med ulike former for arbeidsmiljøproblematikk som for 
eksempel ergonomiske tilrettelegginger og utfordringer knyttet til trussel og vold. Det har også vært 
jobbet i forhold til enkeltsaker.  

Det har i 2021 vært avholdt medbestemmelsesmøter i enhet hjemmetjenester slik rutinen beskriver.  

HMS-Avvik og skademeldinger 
Utvikling i HMS-avvik viser en økning i antall avvik, fra 394 i 2020 mot 514 i 2021. Enheten mener dette 
skyldes økt fokus på å skrive avvik, da dette danner grunnlaget for hva enheten prioriterer i forhold til 
sitt forbedringsarbeid. Antall registrerte HMS-avvik varierer mellom avdelingene.  
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Omtrent 22 prosent av HMS-avvikene har ledet til skademeldinger. Enheten jobber aktivt med 
risikovurderinger i forhold til enkeltbrukere samt arbeidsmiljø for ansatte. Aktuell opplæring og kursing 
vurderes kontinuerlig. 

Enheten har særlig rettet fokus mot forebygging av HMS-avvik og skademelding i forhold til ergonomi. 
Det er gjennom 2021 blitt jobbet med nettverk for ergonomi. Dette vil være et viktig fokusområde også i 
2022. 

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 
1 

Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Nye tiltak      

Behov for flere leasingbiler 800 200 600 I arbeid 6 av bilene er tenkt til 
ambulant avdeling- som 
ikke er oppstarta per nå 

Sum 800 200 600   

      
Innsparingstiltak      

Endring av bemanningsplaner -12 320 -12 320 0 Ferdig Deler av reduksjon ikke 
gjennomført- men 
iverksatt ved midlertidig 
innsparinger-
ledigholdelse av 
stillinger. 

Sum -12 320 -12 320 0   

      

Sum tiltak -11 520 -12 120 600   

 
 

Kommunalområde plan, miljø og teknikk 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Kommunalområdet har myndighets-, forvaltnings- og driftsoppgaver innenfor drikkevannsforsyning, 
avløpshåndtering, renovasjon, vei- og trafikkanlegg, parkering, parker- og grøntanlegg, miljø, oppmåling, 
kart, plan- og byggesak. Tjenesteområdene har viktige grensesnitt mot MOVAR. Kommunalområdet har 
også ansvar for overordnede planer. 

Kommunalområde plan, miljø og teknikk består av enhetene: 

• plan, byggesak og geodata 

• samfunnsutvikling 

• miljø og landskap 

• kommunalteknikk 
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Kommunalområdet forvalter et bredt spekter av lov og regelverk innenfor ansvarsområdet. I tillegg 
utføres driftsoppgaver innenfor områdene vann, avløp, park og friluft med mer. En vesentlig del av 
aktiviteten finansieres direkte fra gebyrer og er selvkostfinansiert.  

Status tjenesteområdene 

En stor del av tjenestene er konjunkturbasert. Det betyr at høy aktivitet i byggenæringen krever mye 
ressurser fra kommunalområdet. Dette gjelder særlig innenfor plan- og byggesaksområdet, men også på 
vann- og avløpstjenesten. I Moss er det mange store områder som er under utbygging, eller planlegges 
utbygd, og problemstillingene er kompliserte og sammensatte. Dette gjelder særlig de sentrumsnære 
områdene og det er viktig å få presentert konsekvensene av nye planlagte prosjekt så godt som mulig. I 
2021 ble det igangsatt et stort prosjekt med fokus på hvordan brukerne av tjenestene opplever og 
samhandler med kommunen. Prosjektet skal avsluttes i 2022 og det vil bli etablert en rekke nye 
løsninger og iverksatt tiltak for å gjøre søknadsprosessen smidigere for publikum. 

Samferdselsutfordringene i kommunen, og da særlig i sentrum, krever at kommunen tenker langsiktig 
og har fokus på gode transportårer. Det er viktig at den grønne mobiliteten gis bedre vilkår og 
kommunalområdet har stort fokus på dette. Kommunen har også i 2021 hatt tett dialog med de 
regionale og statlige aktørene på samferdselsområdet for bedre tilrettelegge for samtlige 
trafikantgrupper. Oppfølgingen av jernbaneprosjektet og ny kunnskap om grunnforhold har tatt mye 
ressurser og hatt stort fokus i 2021.    

Kommunen har relativt godtfungerende infrastruktur på vann og avløp, men utskiftingstakten må likevel 
økes. Klimautfordringene og økt utbygging stiller andre krav til denne infrastrukturen og det er viktig at 
kommunen intensiverer arbeidet med dette i årene fremover.  

Kommunen har en rik og mangfoldig natur og friluftsliv, og også dette året har vi sett at naturen brukes 
mye mer og av mange flere enn tidligere. Klima og naturskapte utfordringer krever også mer innsats, og 
en noe annen type vedlikehold enn tidligere. 

Planstrategien som ble vedtatt i 2021 er ambisiøs og ønskene om medvirkning i planer har endret seg i 
samfunnet. Dette igjen stiller krav til ny arbeidsmetodikk og involvering enn tidligere.  

På tross av delvis nedstengning av samfunnet i 2021 og relativt mye turnover på mange områder har det 
vært høyt produksjon både innenfor saksbehandlingsfeltet og i driftsorganisasjonen.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 

2021 
Regnskap 

2021 
Avvik i kr Avvik i % Regnskap 

2020 
Oppr. bud. 

2021 
500-Kommunalområde plan, miljø og 
teknikk 

3 324 2 405 919 27,6 % 2 443 2 271 

501-Enhet plan, byggesak og geodata 14 307 12 832 1 474 10,3 % 8 807 11 055 
502-Enhet kommunalteknikk 54 289 56 415 -2 126 -3,9 % 39 195 40 538 
503-Enhet miljø og landskap 54 680 58 016 -3 336 -6,1 % 50 657 51 711 
504-Enhet samfunnsutvikling 12 444 11 711 733 5,9 % 0 8 540 

Sum 139 044 141 379 -2 335 -1,7 % 101 102 114 116 

 

Kommentar til status økonomi 
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Kommunalområdet viste et samlet merforbruk på 2,3 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021. 

Den største enkeltforklaringen på merforbruket er innenfor selvkostområdet renovasjon. Avsatte midler 
på fond var ikke tilstrekkelig til å dekke opp hele merforbruket. Samlet påvirker dette resultatet i negativ 
retning med omtrent 4 millioner kroner i 2021. Det er også et merforbruk innenfor tjenesteområde vei 
som i hovedsak skyldes økte priser på strøm og drivstoff. Flere områder har reduserte utgifter som følge  

av bla forsinket fremdrift i planlagte prosjekter og vakante stillinger.  

Status investeringsprosjekter 

 
Statustekst investeringer 

Abels gate veiprosjekt 

Det er i 2021 gjennomført inspeksjoner av blant annet støttemurer og det er behov for mindre tiltak 
flere av disse. Samtidig har Abels gate behov for større oppgradering av noen støttemurer og nytt fortau 
for å sikrere ferdsel for gående. 

Belysning Mossefossen 

I forbindelse med byjubiléet mottok kommunen en gave fra Sparebank 1 Østfold Akershus til lyssetting 
av Mossefossen. Første fase av prosjektet med belysning av selve fossen ble ferdigstilt i 2020, mens det 
ble jobbet med neste steg med å få på plass belysning av miljøet rundt Mossefossen/Møllerbyen i 2021. 
Konsept for belysning av bygningene og miljøet i Møllerbyen var klar høsten 2021 og prøvelyssetting er 
gjennomført. På grunn av pandemien er det utfordringer med leveranser av armaturer, og belysningen 
vil derfor ikke bli montert før i 2022.   

 

Beløp i 1000 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 
Abels gate veiprosjekt 2 000 60 1 940 
Belysning Mossefossen 2 236 336 1 900 
Carlbergsveien Nord VA og fortau 4 506 11 989 -7 483 
Diverse veiprosjekter 2 500 1 960 540 
Gang- og sykkelveistiltak 8 724 3 191 5 533 
Gatelys 21 078 21 608 -530 
Justeringskrav vann, avløp og vei 0 32 462 -32 462 
Ladestasjoner 1 000 1 419 -419 
Myra P-plass 1 800 0 1 800 
Nye parkeringsautomater 2 200 267 1 933 
PMT - Feiebil og feieutstyr 1 543 6 098 -4 555 
Rammebevilgning biler, maskiner 
og utstyr 

6 900 3 138 3 762 

Reierbanen, gummibelegg 0 1 033 -1 033 
Sundbryggene/Fleischer-parken 2 000 1 499 501 
Trafikksikkerhetstiltak og FTU-tiltak 3 187 2 221 966 
Trolldalsbekken 3 000 1 047 1 953 
Vann- og avløpstiltak 47 600 30 183 17 417 
Årvoldveien 938 0 938 

Sum 111 212 118 511 -7 299 
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Carlbergsveien Nord VA og fortau 

Tiltaket er delvis ferdigstilt i 2021 med fortau fra Ekhotlveien til Carlsmindeveien. Resten av 
fortausanlegget gjennomføres i 2022 når nye vann- og avløpsledninger er ferdig lagt. Kostnader i 
prosjektet som er ført på vann og avløp er dekket av ramme for vann og avløp i 2021. Dette utgjør 9,1 
millioner kroner.  

 
Diverse veiprosjekter 

Rammebevilgning for diverse veitiltak samt for enkelte prosjekter. Det har blitt utført tiltak på følgende 
veier i 2021: 

• Bajazzo-Myraveien 

• Solilunden 

• Osloveien 

Gang- og sykkelveistiltak 

Sykkelplanen ble vedtatt i 2019. Hovedruter for sykkel er hovedtema og flere strekninger blir ferdigstilt i 
2021:    

• Strekningen Hoppern/Ole O. Lians gate gjennom Torderød til Harald Hårfagres gate.   

• Strekningen Høyenhald gate – Fritjof Nansens gate/RV 19.    

• Carlbergveien – Høydaveien    

Bråtengata har vært under planlegging i siste del av 2021 og ble fremmet til politisk behandling i mars 
2022.   
 
I tillegg til disse hovedstrekningene er det flere mindre oppgraderinger og tilpasninger av snarveier som 
utføres for å fremme gange og bruk av sykkel.  

Gatelys 

Hovedplan gatelys for Moss kommune og felles veilysnorm for Rygge og Moss kommuner ble ferdigstilt i 
2017/2018. Dette skulle danne en del av grunnlaget for konkurranseutsettingen av et stort og 
nødvendig rehabiliteringsarbeid for gatelysanlegget i Moss kommune. Dette for å møte pålegget om 
målte anlegg fra NVE og for å ta igjen et stort vedlikeholdsetterslep på gatelysanlegget i Moss 
kommune. 

Prosjektet hadde høy gjennomføringsevne i 2021 og vil bli sluttført i 2022 

Ikt-handlingsplan, skole 

Det var utfordrende å få levert nok PC-er til skolestart i kjølvannet av koronapandemien. Dette medførte 
et ekstrainnkjøp av dyrere maskiner som fantes på lager i Europa på det tidspunktet. 
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Justeringskrav vann, avløp og vei 

Moss kommune har i 2021 overtatt 3 anlegg for drift og vedlikehold  etter ferdigstillelse av private 
utbyggere hvor det er inngått avtale om overføring av justeringsrett for merverdiavgift Dette gjelder:  

• Verket Moss AS 

• Sponvika Eiendom AS 

• Skolt Næringspark, Moss 

 
Ladestasjoner 

Bevilgningen benyttes til etablering av nye offentlig tilgjengelige ladestasjoner samt oppgradering av de 
eldste anleggene. I 2021 er midlene benyttet til utvidelse av ladeplassene (for tjenestebiler) utenfor 
Kirkegata 14 og parkeringsplassen i Fleischersgate. I tillegg har man byttet ut noen gamle ladestolper 
som var defekte og ikke leverte i henhold til dagens standard. 

Myra P-plass 

I tråd med vedtatt parkeringsstrategi er det viktig å sørge for tilgjengelige p-plasser i randsonen til 
sentrumsområdene slik at de kan fungere som innfartsparkering. En oppgradering av Myra p-plass i 
form av overvannshåndtering, reasfaltering og oppmerking er nødvendig for å gjøre denne mer attraktiv 
å bruke. Det ble derfor i 2. tertialrapport vedtatt en omdisponering av 1,8 millioner kroner fra prosjektet 
“Nye parkeringsautomater” for å oppgradere p-plassen på Myra. Arbeidene vil igangsettes våren 2022.  

Nye parkeringsautomater 

Det har vært behov for utskifting/fornyelse av parkeringsautomater grunnet nye EU-krav i forhold til 
teknisk standard for mottak av bankkort på alle automater. Kontrakt ble inngått våren 2021, men på 
grunn av pandemien har det vært store leveringsutfordringer og automatene har derfor vært forsinket. 
Noen automater ble skiftet ut på slutten av 2021, og de resterende i begynnelsen av 2022. Det var 
opprinnelig bevilget 4 millioner kroner til dette prosjektet, men kostnadene blir langt lavere blant annet 
på grunn av en reduksjon i antall nye automater som erstatter de eldre. 

PMT - Feiebil og feieutstyr 

Den store feiebilen fikk en forsinket levering da leverandør krasjet den før overlevering. Etter 
reparasjoner endte Moss kommune opp med en prisreduksjon på 200 000 kr og en utvidelse av garanti 
på 3 år.  

Rammebevilgning biler, maskiner og utstyr 

Rammebevilgninger avdeling Logistikk. 

Følgende investeringer ble anskaffet av avdeling logistikk i 2021 

• 1 varebil med plan til park. Erstatter 2004 modell. Gjør oss mer robuste i forhold til renovasjon. 
Leveres 2022. 

• 3 varebiler, erstatning for varebiler som er over 13 år gamle. Leveres 2022 

• Traktor, erstatning for eldre traktor som ble solgt i 2020. Primært til park og skjærgård.     
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• Hjullaster, til veidrift og anlegg. Rebudsjettert til 2022 

Leveringstiden på biler og maskiner er mer enn doblet i løpet av 2021 og vil vedvare til minimum 2023. 
Dette gir store utfordringer for planlagt rullering av bil- og maskinpark. Det gir også et behov for 
rebusjettering på inngåtte kontrakter fra år til år.  

Utfordrende leveringssituasjoner og delemangel hos våre produsenter har gitt en prisøkning ut over 
normal inflasjon. For bruktbilmarkedet er den 20-30%. Dette forventes å vedvare i 2022.  

Reierbanen, gummibelegg 

Sjaktet ut område og la på nytt bærelag, eksternt firma støpte betongplate som treningsapparatene ble 
montert på.  

Monterte granittkantstein i ytterkant rundt hele parken og fylte inn støtsand.  

Sundbryggene/Fleischer-parken 

Det er gitt en bevilgning til reparasjon av setningsskadene langs bryggekanten samt opprusting av 
Fleischer-parken. Arbeidet er delt inn i flere faser og i 2021 har det kommet på plass benker og 
avfallsbeholdere på plattingene langs blokkene samt i møbleringsstripa langs brygga. I tillegg stauder 
plantet i plantebeddene langs byggene og det har det vært utført rens av dekket. Videre har det vært 
jobbet med prosjektering av et serviceanlegg som vil bli etablert våren 2022.   

Trafikksikkerhetstiltak og FTU-tiltak 

Det har for 2021 ikke vært mulighet for å få tilskudd fra fylket for kostnadene med gjennomføring 
av  FTU (Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg) tiltak. Det er i i løpet av året likevel blitt gjennomført 
trafikksikkerhetstiltak.  

• Viggo Hanstensalle – Fortau, bedre skille mellom parkering og fortau 

• Nordahl Griegsgate – Gang - Sykkelvei 

• Engfaret – Fagertun – Gang Sykkelvei 

Trolldalsbekken 

Opprusting av Trolldalsbekken er et prosjekt som har pågått over flere år og som består av flere 
delstrekk. Det er etablert en bordgang gjennom "Juvet" for å tilrettelegge for rekreasjon gjennom et 
område som tidligere har vært utilgjengelig. Det er også etablert en tursti med belysning fra Kambo 
marina til Møllerbakken, og det opparbeides et naturbasert renseanlegg for å rense sigevann fra den 
nedlagte fyllingen i Trolldalen. Dette med sikte på å bedre tilstanden i bekken i tråd med nasjonale mål 
og krav. Det gjenstår å opparbeide en sti på delstrekket mellom Juvet og Møllerbakken for å få på plass 
en sammenhengende tursti fra Kambo senter til Kambo marina. Dette arbeidet inkluderer en bro over 
Trolldalsbekken samt tursti med belysning. Arbeidet ble påbegynt i slutten av 2021 og er planlagt 
ferdigstillt våren 2022.  
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VA-anlegg Strandgata - SMS 5 

Dette er kommunens andel av utført arbeider i Strandgata. Avsatte midler skal utbetales som et bidrag 
inn i prosjektet til Bane NOR SF etter overtagelse av anlegget. Anlegget er pr. 31.12.2021 ikke overtatt 
og midlene overføres til 2022. 

Vann- og avløpstiltak 

Dette er en rammebevilgning som vil fordeles utover de forskjellige prosjektene kommunen 
gjennomfører, om det rene tiltak knyttet til vann eller avløp, eller en fordeling med vann og avløp på 
prosjekter som omhandler begge deler. 

Tiltak i 2021 er blant annet: 

• 600 meter med nye vann- og avløpsledninger i Carlbergveien 

• 2 kilometer med ny vannledning langs Kirkeveien, samt nytt trykkavløp 

• 600 meter med separering av avløp og nye vannledninger i Orkerødgata 

• Gjennomføring av nytt overvannssystem på Årvoll industriområde 

• Utskifitng av 170 meter eldre vannledning i Solielunden er påstartet. 

Årvoldveien 

Tiltak for utbedring av Årvoldveien før Liljefaret kan stenges. Arbeid med reguleringsplan vil ha oppstart 
tidlig 2022. 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,35 % 2,69 % 4,04 % 
Årlig sykefravær 2021 1,30 % 5,72 % 7,03 % 

 
Kommunalområdet PMT hadde et samlet sykefravær på 7,03 prosent i 2021. Fraværet varierte mye 
gjennom året, og skyldes i stor grad enkeltpersoners langtidsfravær.   

Status politiske vedtak 

Verbalvedtak 

"-" vises der det ikke er registrert data 
   

Oppdrag Status Statusbeskrivelse 
Klimabelønningsordning for bedre luft i Moss: 
Moss kommunes nullvekstmål innebærer at all 
trafikkøkning i kommunen skal komme fra 
miljøvennlig trafikk og null fra personbiltrafikk. 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren 
forberede sak om muligheten for innføring av 
gebyr på ferjetrafikken, hjemlet f. eks. i 
forskrift om lavutslippssoner og med 
godkjenning fra Statens 
vegvesen/samferdselsmyndighetene  

 Sak ble fremmet for politisk behandling og vedtatt i kommunestyret 
per 14.12.21. 
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Oppdrag Status Statusbeskrivelse 
Klimanøytral bygg- og anleggsvirksomhet: I 
Moss har vi et mål om at bygge- og 
anleggsprosjekter i regi av kommunen skal 
være utslippsfrie innen 2028. Fra 2023 frem til 
fristen i 2028 skal det brukes fossilfri energi, 
herunder biodrivstoff. Et slikt kommunalt mål 
gir bygge- og anleggsindustrien tid til 
omstilling 

 Klimanøytrale bygg: 
 
Klimanøytrele anlegg: 
Tiltak i utførelsesfasen er å være bevist på materialvalg ved innkjøp 
og bevisstgjøring av mannskaper når det gjelder tomgangskjøring og 
kildesortering av avfall. Når det gjelder drivstoff vil 
kommunalenheten ikke ha mulighet for å ha en utbyttingstakt av 
kjøretøy og maskiner som vil tilfredsstille miljøvisjonen inne den 
gitte tidsaspektet. Både av bevilgningsgrunner og av rent praktiske 
grunner. 

Ovenfor eksterne entreprenører settes strengere 
krav. Kravspesifikasjonene må strammes in allerede fra 2022 på 
prosjekter med lang varighet. En omstilling til krav om 
biodrivstoff/elektrisk alt fra 2022 vil sterkt redusere lokale små og 
mellomstore entreprenørers mulighet til å konkurrere på våre anbud 
og være kostnadskrevende. 

Skal kommunen få til utslippsfrie anlegg så må dette gjennomføres 
med elektriske maskiner, som det kommer flere og flere av etter 
hvert. Innenfor VA er ikke materialgjenbruk så attraktivt, men en del 
av massene kan gjenbrukes. Det vil nok medføre at det i enkelte 
prosjekter må investere på annen infrastruktur, som el-nettet. Det 
må etableres nærliggende riggplasser, mellomlagringsplasser og 
deponier for å forminske kjørelengder 

 
 

KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 

 
 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, 
kulturminner, natur og nærmiljø (B) *) 
**) 

673 841 964 743 773 753 

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging 
per innbygger (B) *) **) 

239 323 578 243 455 351 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling 
per innbygger (B) *) **) 

88 82 105 28 57 94 

Netto driftsutgifter til naturforvaltning 
og friluftsliv per innbygger (B) *) **) 

166 220 74 142 83 120 

Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling per innbygger (B) *) 

220 287 366 184 335 235 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i 
tettsteder per innbygger (B) *) **) 

259 299 298 344 223 270 

Produktivitet       
Behandlede byggesøknader i alt (antall) 494 459 681 703 544 7 007 

Behandlede dispensasjonssøknader 
(antall) 

141 151 72 81 127 1 587 

Behandlede søknader om opprettelse av 
grunneiendom (antall) 

12 29 78 51 41 909 

Behandlete søknader om 
eierseksjonering (antall) 

41 23 45 50 35 291 

Mottatte byggesøknader (antall) 664 505 732 849 652 7 870 

Mottatte dispensasjonssøknader (antall) 182 143 68 72 127 1 551 
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Mottatte søknader om eierseksjonering 
(antall) 

41 23 51 50 40 301 

Mottatte søknader om opprettelse av 
grunneiendom (antall) 

23 28 110 56 41 1 011 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Byggesaksgebyr for oppføring av 
enebolig (kr) *) 

26 866 27 400 27 300 41 385 40 000 29 105 

Gebyr for opprettelse av grunneiendom  
(kr) *) 

29 143 29 800 30 500 32 190 22 000 26 824 

Gebyr for privat forslag til 
reguleringsplan (kr) *) 

149 942 146 000 353 850 386 110 360 000 219 573 

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) 8 4 9 6 7 91 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

 

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon 

 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 
korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr 
innb (kr) *) 

706 743 930 1 081 1 272 1 059 

Avløpsrensing korrigerte brutto 
driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) 

649 628 651 714 364 526 

Distribusjon av vann korrigerte brutto 
driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) 

392 491 861 932 1 122 938 

Produksjon av vann korrigerte brutto 
driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) 

526 457 544 175 344 323 

Tømming av slamavskillere, septiktanker 
o.l korrigerte brutto driftsutgifter beløp 
pr innb (kr) *) 

50 98 28 42 2 31 

Produktivitet       
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten 
(gjelder rapporteringsåret+1) *) 

4 249 4 137 3 361 4 029 5 526 3 810 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. 
mva. (kr) *) 

3 215 2 530 2 260 2 654 2 738 2 710 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) *) 

2 525 2 459 2 600 2 272 4 400 2 701 

Dekningsgrad       
Andel av total vannleveranse til industri 
(prosent) 

15,5 % 23,0 % 17,3 %   4,6 %   

Vann - Andel av befolkningen som er 
tilknyttet kommunal vannforsyning (B) 

98,5 % 98,3 % 93,6 % 87,8 % 88,3 % 88,7 % 

Vann - Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje (prosent) (B) 

29,1 % 19,0 % 26,8 %   22,7 % 31,1 % 

Kvalitet       
Husholdningsavfall per innbygger, tonn 0,45 0,46 0,41 0,52 0,46 4,34 

Vann - Estimert gjennomsnittlig 
husholdningsforbruk per tilknyttet 
innbygger (l/pers/døgn) 

135 142 131   184   

Vann - Estimert vannlekkasje per meter 
kommunal ledning per år (m3/m/år) (B) 

4,7 3,5 4,1   5,0 4,7 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall innbyggertimer med avbrudd i 
den kommunale vannforsyningen, ikke-
planlagt 

7 206 25 119 34 117 3 746 183   

*) Inflasjonsjustert med deflator 
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Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern 

 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (338) Forebygging av branner 
og andre ulykker (B) *) **) 

241 239 249 236 204 220 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (339) Beredskap mot branner 
og andre ulykker (B) *) **) 

957 872 820 716 745 1 080 

Kvalitet       
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret +1) *) 

380 435 412 397 285 357 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
 
 

Kostra-analyse - Samferdsel 

 Moss 2020 Moss 2021 Sarpsborg Tønsberg Nordre Follo Kostragruppe 11 
Prioritet       
Antall km tilrettelagt for syklende som 
kommunen har ansvaret for pr. 10 000 
innb 

13 13 9 19 18 12 

Brutto investeringsutgifter i kr pr. 
innbyggere, komm. veier og gater *) 

989 1 209 580 755 523 1 080 

Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, 
komm. vei er og gater (B) *) 

807 919 1 043 832 1 046 1 126 

Netto driftsutgifter til kommunale veier 
og gater per km (kr) *) 

160 971 181 180 190 160 172 348 276 433 201 787 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. 
pr. km komm. vei (B) *) 

17 861 14 248 26 446 21 213 13 221 22 746 

Dekningsgrad       
Andel km tilrettelagt for syklende i 
prosent av alle kommunale veier 
(prosent) 

25,7 % 25,5 % 16,0 % 39,1 % 47,2 % 21,9 % 

Andel kommunale veier og gater med 
belysning i prosent av alle kommunale 
veier (prosent) 

92,4 % 90,2 % 78,1 % 100,0 % 100,0 % 87,1 % 

Antall parkeringsplasser skiltet for 
forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B) 

12 10 9 13 4 14 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall km tilrettelagt for syklende som 
kommunen har ansvaret for 

64 65 51 109 109 687 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
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Enhet plan, byggesak og geodata 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet plan, byggesak og geodata består av tre avdelinger med 31 ansatte.   

Plan har ansvar for områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner og har et nært samarbeid med 
avdeling for samfunnsutvikling som har ansvar for overordnet planlegging og kommuneplan. Planarbeid 
koordinerer mange hensyn og fagområder innenfor kommunalavdelingen og mot andre 
kommunalområder.   

Byggesak har ansvar for byggesaksbehandling, delesaker, oppfølging av ulovlighetssaker og tilsyn. 
Byggesaksbehandlingen skal sikre at bygg og omgivelser fremstår med de kvaliteter som var tenkt under 
planleggingen. Formålet med tilsyn er i første rekke å påse at tiltak i kommunen oppføres med god 
kvalitet i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

Geodata har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunale kart- og planbaser, oppmåling, 
matrikkelføring, adressering og seksjonering. Geodata bidrar også med temadata og analyser til 
organisasjonen. Det er et mål å gi innbyggerne enkel og visuell tilgang til kartinformasjon og tilrettelegge 
for selvbetjente nettløsninger og saksinnsyn. Avdelingen er en viktig bidragsyter i tverrfaglig samarbeid 
og digitalisering. 

 

Status tjenesteområdene 

Plan 
Planavdelingen har ved utgangen av 2021 seks stillinger fordelt på 5,5 årsverk. En ny stilling er opprettet 
og besatt, med oppstart i februar 2022. Det er mottatt og behandlet hele tolv planinitiativ for private 
detaljplaner. Det er stort arbeidstrykk på grunn av mange store og komplekse planer, blant annet 
detaljregulering for Tigerplassen og store sentrumsprosjekter. Det er store utfordringer knytta til 
sentrumsplaner på grunn av dårlig kapasitet på overvannsnettet. Det er utfordrende å løse 
rekkefølgekrav til planer på Verket og Sponvika på grunn av usikkerhet omkring organisering og 
finansiering av nytt kryss på Tigerplassen.     

Måleindikatorer – Plan  2020  2021  

Antall vedtatte reguleringsplaner  8 5 

Varsel om planoppstart  8 5 

Planer i prosess  27 30 

Planinitiativ  
 

12 

  
Byggesak  
Det er i løpet av 2021 økt antall årsverk på avdelingen til 16 årsverk. Det har vært flere permisjoner og 
lengre sykefravær på avdelingen samtidig som pågangen av saker har vært stor.   
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Som følge av covid-19 har det vært mye hjemmekontor. Hjemmekontor fungerer fint med 
arbeidsoppgavene avdelingen har og alle har vist stor vilje til å stå på for å holde effektiviteten oppe.  

Byggesaksavdelingen har bidratt med ressurser inn i prosjektet Enklere hverdag. Prosjektet har tatt mye 
tid og ressurser. Dette påvirket annet arbeid på avdelingen som var planlagt i 2021.   

Byggesaksavdelingen har jobbet videre med å effektivisere sin saksbehandling og øke kvaliteten på 
vedtakene sine. Det er i 2021 behandlet i overkant av 460 søknader. I dette tallet er ligger ikke 
behandling av igangsettingstillatelser, midlertidig brukstillatelse og ferdigattester. Disse utgjør i overkant 
av 500 behandlinger.  

Mange saker og bruk av ressurser i prosjektarbeid, sammen med  lite ressurser i forhold til antall saker 
og høyt fravær har medført noe høyere gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2021.  Arbeidet med 
kvalitet i vedtakene resulterer i at hovedvekten av klagesaker behandlet av Statsforvalteren 
opprettholdes.    

Arbeidet med systematisk ulovlighetsoppfølging ble av ressursmessige årsaker satt på vent til høsten 
2021. Fra og med september tok man arbeidet opp igjen.   

Ny plan for tilsyn (tilsynsstrategi) ble vedtatt i desember. Planen skal bidra til mer fokus på 
tilsynsarbeidet etter plan- og bygningsloven.  

 

 

Måleindikatorer – Byggesak   2020   2021  

Antall søknader behandlet  494   461 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (12-ukersfrist)  56  61 

Antall behandlede klager på byggesaker  14  22 

Vedtak som ikke ble opprettholdt av Statsforvalter 4  2 

Tilsyn  21  11 

 
Geodata 
Avdelingen består av ni årsverk og ivaretar kommunens rolle som lokal matrikkelmyndighet, har 
ansvaret for seksjoneringsarbeid, leverer meglertjenester, forvalter kartdata og leverer GIS-tjenester, 
både internt i kommunen og eksternt til innbyggere og utbyggere.  

I 2021 har Geodata bidratt innen samhandling mellom avdelingene og kommunalområder, blant annet i 
prosjektet “En enklere hverdag”. Geodata har også bidratt i forbindelse med oppretting av et 
kommunalt e-Torg hvor det tilbys ulike elektroniske produkter som digitale kart, plandata, m.m. 
Elektroniske produkter som leveres av kommunen, enten gjennom eksterne samarbeidsparter eller 
gjennom egent e-Torg, har økt betydelig. 
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Måleindikatorer – Plan  2020  2021  

Antall vedtatte reguleringsplaner  8 5 

Varsel om planoppstart  8 5 

Planer i prosess  27 30 

Planinitiativ  
 

12 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 14 307 12 832 1 474 10,3 % 8 807 11 055 

 

Kommentar til status økonomi 

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021. 

På plan har man hatt mindre inntekter enn hva som var forutsatt i budsjettet. Inntektene på plan er 
knyttet til langvarige prosesser der mye av arbeidet ble fakturert i 2020 eller ligger frem i tid. Geodata 
har hatt høyere inntekter på eierseksjonering enn hva som var anslått i budsjett og går med overskudd. 
Byggesak har hatt stor pågang av saker og høyere inntekter enn budsjettert. Det avsettes 1,89 millioner 
kroner til selvkostfond på området. Ved brudd på saksbehandlingsfrister på byggesaker reduseres 
gebyret etter gitte regler. Dette har utgjort 588 000 kroner i 2021. Dette føres som et tap i regnskapet.  

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,57 % 2,70 % 4,28 % 
Årlig sykefravær 2021 1,27 % 4,28 % 5,55 % 

 
Det har vært en økning i samlet sykefravær fra 4,3 prosent i 2020 til 5,5 prosent i 2021. Dette skyldes 
flere langtidssykemeldinger gjennom året.  Det er ikke rapportert at sykefraværet har sammenheng med 
forhold på arbeidsplassen.  

Alle avdelingene har hatt ukentlige avdelingsmøter og fokus på best mulig arbeidsmiljø. I perioder med 
lavere smittetrykk har man delt opp i grupper slik at alle har kunnet ha deler av arbeidsuka på kontoret. 
Avdelingsledere har fulgt opp langtidsfravær og hatt fokus på tilrettelegging og arbeidsmiljø i 
forbindelse med hjemmekontor.  
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Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Konsekvensjusteringer      

Regulering Tigerplassen 1 000 2 350 -1 350 I arbeid Det er allerede bevilget 1,35 mill. 
fra 1. tertial til prosjektet. 

Sum 1 000 2 350 -1 350   

      

Sum tiltak 1 000 2 350 -1 350   

 
 
 

Enhet kommunalteknikk 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Det ble på våren 2021 utført en organisasjonsjustering innen PMT. Denne justeringen resulterte i en 
endring i strukturen i enhet kommunalteknikk.  

Enhet kommunalteknikk består etter justeringen av følgende virksomhet og avdelinger: 

Virksomhet vei, vann og avløp 
Ivaretar kommunenes rolle som eier og myndighetsutøver av kommunal infrastruktur for vei, vann og 
avløp. Virksomheten ivaretar oppfølging av utbygginger, hovedplaner, byggesaker samt veiledning av 
utbyggere og private, behandling av søknader, kartverk, fagsystemer, prosesskontroll, anskaffelser, samt 
generell saksbehandling. Virksomheten har i tillegg en underavdeling som er ansvarlig for drift av 
kommunens infrastruktur innen vann, avløp og vei. 

Avdeling prosjekter og utvikling 
Ansvar for prosjektledelse for prosjekter innen vei, vann og avløp, samt andre prosjekter som Moss 
kommune gjennomfører. Avdelingen har også rollen som byggherre for egne prosjekter. Innovasjon og 
utvikling er et viktig moment for å oppnå kostnadseffektive prosjekter og dette er noe som avdelingen 
prioriterer og har i tankene i alle prosjekter som gjennomføres. 

Avdeling anlegg 
Er kommunenes egen entreprenør og har som hovedansvar å gjennomføre ny- og rehabiliteringanlegg 
innen vei, vann og avløp , samt grøntanlegg og parkområder i egen regi. Avdelingen arbeider på tvers av 
alle enhets- og kommunalområder. 

Avdeling logistikk 
Ansvarlig for innkjøp og drift av alle kommunens kjøretøy og maskiner på tvers av kommunalområder. 
Drifter også kommunens verksted som organiserer vedlikehold av alle kjøretøy. 

Avdelingene anlegg, logistikk og drift VVA er per 31/12-21 lokalisert på Solgårdskog. Hele enhet 
kommunalteknikk skal samlokaliseres på Solgårdskog og det jobbes mot at dette kan skje i løpet av 
2022.  
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Status tjenesteområdene 

Vei og vedlikehold 

Vedlikehold 
Moss kommune har et variert veinett som spenner fra overbelastede bygater til trivelige landsens veier 
av grus og lite trafikk i tillegg til tilrettelagte traseer for gående og syklende. Denne store variasjonen 
krever forskjellig drift og vedlikehold og stiller ekstra krav til medarbeiderne som utfører dette arbeidet. 
Mye av kommunens veinett er gammelt og i relativ dårlig forfatning og dette krever mye vedlikehold. 
Det utføres daglig reparasjoner av hull eller andre akutte feil og mangler. Kommunen har et eget asfalt-
team, med egne asfalteringsutstyr, som benyttes til mindre asfaltreparasjoner. Dette har økt 
servicegraden av hullapping og dermed mer tilfredse innbyggere i kommunen. 

Kommunen har et asfaltprogrammet som rulleres årlig. I 2021 ble det gjennomført asfaltering etter 
oppsatt plan for 4,4 millioner kroner. Dette dekket fullasfaltering av omtrent 5 kilometer med vei. Det 
som ikke ble gjennomført ifølge plan videreføres i nytt program for 2022. 

Måleindikatorer – Vei og gatelys 2021 

Kommunale veier med fast dekke (asfalt) 255,4 km 

Kommunale veier tilrettelagt for syklende 64,57 km 

Asfaltert vei i rapporteringsåret 5 km 

 
Vintersesongen og vintervedlikeholdet krever store ressurser for å holde veier og fortauer, samt gang og 
sykkelveier, fremkommelige. Før sesongen 20/21 ble det etablert en ny vaktordning for 
vintervedlikehold hvor det inngår internt og eksternt mannskap. Inngåelse av denne nye avtalen 
medførte en ganske kraftig økning av vintervedlikeholdskostnader. Vedlikeholdet gjennomføres ved 
brøyting og salting av hovedtraseene samt strøing og brøyting etter angitte kriterier av veier, fortau og 
gangstier som ikke klassifiseres som hovedtraseer. Kommunen er delt inn i 20 roder for 
vintervedlikehold hvorav fem vedlikeholdes av kommunens eget mannskap og 15 roder vedlikeholdes av 
eksterne aktører. 

Det ble i besluttet at fra vintersesongen 2021/2022 skulle ikke lenger private veier i gamle Rygge 
kommune brøytes på kommunens regning. Innbyggerne i gamle Rygge som ble berørt av denne nye 
ordningen ble invitert av kommunen til kurs hvor veiloven ble gjennomgått og hvordan man skulle 
opprette private veilag for å håndtere den nye situasjonen. Det ble på høsten 2021 vedtatt en 
midlertidig tilskuddsordning for berørte innbyggere ut 2021. Tilskuddet utbetales etter begrunnet 
søknad våren 2022.  

Også på vei- og vedlikeholdssiden merkes de økte klimautfordringene, og en vesentlig del av 
kundekontakten dreier seg om akutte hendelser der overvann etter nedbør er en vesentlig del. 
Meldinger og henvendelse fra innbyggerne om feil kommer inn via kommunetorget, direkte telefonisk, 
og via portalen «Meld ifra».  

Generell veidrift omfatter følgende områder:  

• vintervedlikehold av vei, fortau, parkeringsplasser, gangstier og kommunale bygg (brøyting, 
strøing og salting) 

• feiing og søppelfjerning i de samme områder som for vintervedlikehold 
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• kantslått og beskjæring av veitraseer 

• kantklipp og beskjæring av hekker 

• drift av kommunale P-plasser 

• vedlikehold av veielementer – (mindre asfalteringer, lapping av slaghull, rensing av veirenner 
med mer.) 

• vedlikehold og drift av veibommer/pullerter og veiskilt 

• vedlikehold og utskifting av gategods, kantstein og heller 

• systematisk og sporadisk tømming av veisluk for overvann 

• vedlikehold av veiskulder, stikkrenner og grøft 
  

Trafikksikkerhet 
Moss kommune har stort fokus på trafikksikkerhet. Dette gjelder eksisterende veier, men ikke minst opp 
imot nye planer og utbygginger. Kommunen har en trafikksikkerhetsplan med en rullerende, dynamisk 
tiltaksliste. Tabellen under viser tiltak som er utført og rapportert til fylkets trafikksikkerhetsutvalg for 
2021. 

Søkt år  Gate/Område Tiltak Beregnet 
kostnad 

Tilskudd Utført år 

2018 Viggo Hansteens Allé, 
Melløs 

Fortau, bedre skille 
mellom parkering og 
fortau 

250 000 187 500 2021 

2019 Nordahl Griegs Gate, Melløs Gang- og sykkelvei 1 330 000 998 000 2021 

2020 Engfaret - Fagertun Gang- og sykkelvei 690 000 388 000 2021 

 
I tillegg til tiltak i tabellen ovenfor er det flere andre trafikksikkerhetstiltak som dreier seg om skilting, 
ombygging av kryss, beskjæring av vegetasjon, tilrettelegging for tryggere parkering, utdeling av 
reflekser, oppsetting av bommer ved skole med mer. 

Kommunen mottok mange henvendelser om trafikksikkerhet fra innbyggerne i 2021. Disse dreide seg 
som oftest om fart, fartsdempere, skilting, gatelys, veikryss og ønsker om gangfelt og alle henvendelser 
vurderes og svares ut. Det utføres alltid trafikksikkerhetsmessige vurderinger i forbindelse med 
behandling av avkjøringstillatelser i plansaker og utbyggingsavtaler i tillegg til innspill sykkelplanlegging 
og planlegging av grønn mobilitet. I 2021 ble det opprettet et trafikksikkerhetsråd hvor representant for 
Moss kommune, politiet og Viken fylkeskommune møtes 3-4 ganger i året for å diskutere utfordringer 
og løsninger rundt trafikksikkerheten i kommunen. 

Gatelys 
Det store prosjektet med utskiftning av gatelysene i kommunen er nesten ferdigstilt. De siste arbeidene 
blir avsluttet i 2022. Tilkoblingspunkter er blitt redusert fra omtrent 300 til omtrent 100, skiftet nesten 
7000 armaturer til LED armaturer og det er skiftet neste 200 kilometer kabel hvorav det meste av dette 
er fjerning av  luftstrekk. I 2021 mottok kommunen omtrent 1200 feilmeldinger på gatelys gjennom 
kommunens gatelyssystem. Feilene er i hovedsak knyttet til den gjenværende gamle infrastrukturen. 
Det brukes relativt store ressurser på vedlikehold, men vedlikeholdsbehovet er avtagende grunnet den 
pågående oppgradering av gatelysnettet i kommunen. Feilraten og strømforbruket reduseres løpende 
grunnet overgang til LED og målt strømforbruk. 

Vann og avløp 
Moss kommune jobber kontinuerlig med å sikre drikkevannskvaliteten i kommunen. Som en del av 
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internkontrollen tas det ukentlige vannprøver til analyse av drikkevannet. Kommunen har i 2021 hatt ett 
tilsyn fra Mattilsynet hvor det er gitt to pålegg som det blir jobbet med å lukke. Det tas ut representative 
prøver fra vannledningsnettet ut ifra en prøvetakingsplan. Overskridelser i henhold til 
drikkevannsforskriften blir fulgt opp. Det ble i 2021 registrert seks tilfeller der vannprøver inneholdt 
bakterier over grenseverdiene i forskriften. Det ble sendt ut SMS med kokevarsel til kommunenes 
abonnenter som kunne være berørt som et «føre var prinsipp» i de tilfellene der det var mistanke om 
forekomst av tarmbakterier i drikkevannet. Resultatene fra prøvetaking for 2021 viser samtidig at 
kommunen leverer drikkevann med god kvalitet etter drikkevannsforskriften. Det gjøres et kontinuerlig 
vedlikeholdsarbeid på infrastrukturen for vann med utbedringer av feil og optimalisering av systemene. 

I 2021 ble det igangsatt arbeid med ny hovedplan for vann og avløp for Moss kommune. Denne skal 
være ferdig i løpet av 2022 og vil erstatte de to tidligere planene fra gamle Moss kommune (2016) og 
gamle Rygge kommune (2017). En del av arbeidet med ny hovedplan vil resultere i en delrapport om 
lekkasje og vil ende opp som en lekkasjereduksjonsplan. Lekkasjeandelen fra vannledningsnettet er 
beregnet 19,2 prosent av andel mottatt vann fra Movar IKS. Nasjonale målsetningen for lekkasje fra 
ledningsnett er 25 prosent så her lå Moss kommune i 2021 godt under de nasjonale målsetningene, men 
enheten har fortsatt stort fokus på dette. Kommunen viderefører også deltagelsen fra gamle Moss 
kommune i benchmarking-prosjektet Bedre VANN som er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og 
kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene.  

Det ble registret 25 lekkasjer på kommunale vannledninger i Moss i 2021. 

Måleindikatorer - Drikkevannsnett 2021 

Beregnet lekkasje fra vannledningsnettet 19,2% 

Gjennomsnittlig vannforbruk i per person per døgn 135 L 

Vannlekkasjer på kommunalt nett 25 

 
Det kommunale avløpsanlegget i Moss fungerer generelt godt og er inndelt i to soner, avløpsnettet som 
transporteres til Fuglevik renseanlegg og Kambo renseanlegg. Det ble utført omtrent 800 
vedlikeholdsbesøk på de kommunale avløpsanleggene i 2021 hvor det kontinuerlig ble utført 
utbedringer på pumper, overvåkning, ventiler og så videre. Det jobbes systematisk etter tiltaksplaner for 
å nå målsetningen om 100 prosent separert avløpsnett i kommunen innen 2030. Ved å separere 
avløpsnettet skiller man kloakk og overvann fra hverandre slik at de går i hver sine rør, der kloakken 
renses ved renseanleggene og overvannet går tilbake til naturen. Dette for å gjøre avløpsnettet mer 
robust for fremtidige overvannsbelastninger og for å ikke belaste renseanleggene med rengjøring av 
regnvann som både er kostbart og stjeler kapasitet på renseanleggene. Moss kommune gjennomfører et 
overvåkingsprogram for resipienter som kan påvirkes av kommunalt avløpsnett både i ferskvann og i 
sjøvann og dekker fra 2021 hele kommunen.  Patterødbekken, Ørebekken og Trolldalsbekken kan sies å 
være påvirket av avløp, på grunn av jevnlig funn av tarmbakterier i prøvepunktene. Dette er 
registreringer som blir overvåket nøye og som det arbeides med å finne kildene til. 

I oktober 2020 gjennomførte Statsforvalteren tilsyn av kommunalt avløpsnett på bakgrunn av gitte 
utslippstillatelser til kommunen. Det ble gitt fem avvik og en anmerkning som kommunen fortsatt 
jobber med å lukke etter en godkjent handlingsplan. 
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Måleindikatorer – Avløpsnett 2021 

Grad av separert ledningsnett 92 % 

Antall driftsstopp på ledningsnettet 10 stk 

Andel overløp fra avløpsnettet av levert mengde (pe) til renseanleggene 19 % 

 
Moss kommune har ikke kommet så langt i sin utbygging av kommunal infrastruktur slik at alle kan få 
tilbud om å koble seg på et kommunalt vann- og avløpsnett. Det ble i 2021 behandlet åtte søknader om 
utslippstillatelse for enkeltanlegg. På grunn av koronasituasjonen er det ikke utført tilsynsarbeid på 
eiendommer i spredt bebyggelse siden sommer 2019. Dette arbeidet gjelder for det meste gamle Moss 
kommune, hvor de fleste boliger og hytter i spredt bebyggelse ikke ligger i nærheten av kommunale 
ledninger og derfor må etablere eget renseanlegg. I gamle Rygge kommune er de fleste eiendommer i 
spredt bebyggelse tilkoblet kommunale ledninger. Enheten jobber for å komme i gang med 
tilsynsarbeidet igjen så raskt som mulig. Arbeid med å pålegge de eiendommer som ikke enda er 
tilkoblet kommunalt ledningsnett men som har mulighet for det, er pågående. 

Det har i 2021 vært arbeidet mye med implementering av nytt prosesskontrollsystem for 
infrastrukturen. Dette er et viktig verktøy for overvåking av kritisk infrastruktur og som skal dekke hele 
det nye kommuneområdet. Hele fagområdet har her vært delaktige i utformingen hele veien for å få et 
best mulig og brukervennlig resultat. I 2021 ble det startet opp et stort prosjekt på tvers av fagområder i 
kommunen som skal anskaffe, organisere og gjennomføre masseutskiftning av 10 000 vannmålere til 
nye moderne elektroniske målere tilrettelagt for fjernavlesing i private husstander og andre bygg i 
kommunen. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av fire år.  

Anlegg og prosjekter  
Moss kommune har stort fokus på oppgradering og utskifting av infrastruktur innen vann og avløp. Det 
har vært mange oppgaver hvor det har blitt planlagt, og gjennomført utbygging og utskiftinger av 
infrastrukturanlegg. Den store skredkatastrofen i Gjerdrum i 2020, og ny kunnskap om grunnforhold i 
kommunen har medført store ekstraarbeider i planlegging og prosjektering av kommunens anlegg. I 
2021 har det blitt gjennomført blant annet følgende prosjekter:  

• separering av 600 meter med felles avløpsledning og fornyelse av vannledning er gjennomført i 
Orkerødgata og Arne Garborgs vei. 

• fornyelse av eksisterende vann- og avløpsledninger i Carlbergveien ble påstartet og nesten 
ferdig gjennomført i 2021. 

• på Årvoll industriområde ble det lagt om en større overvannsledning da denne skapte utfordring 
for abonnentene. 

• langs Kirkeveien er det gjennomført omtrent 2 kilometer med ny vannledning, samt nytt 
trykkavløpssystem. 

• fornyelse av 170 meter vannledning i Solielunden. 

Kommunen er ansvarlig for overtagelse av infrastrukturanlegg som er utført av eksterne utbyggere eller 
entreprenører, men som blir overtatt som kommunal infrastruktur. I 2021 har kommunen overtatt blant 
annet 800 vann- og avløpsledning samt veistrekning Kilsbakken/Mølleåsen, siste etappe av 
Verksåsen/Verkslia. I tillegg følges det opp flere utbygginger som for eksempel Sjøhagen brygge og 
Verket. 

Utbyggingen av jernbanen berører også kommunal infrastruktur. Denne utbyggingen forutsetter nært 
samarbeid mellom kommunen og Bane NOR og avdelingen bruker en fast ressurs på dette prosjektet. 
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Det arbeides tett med Bane NOR og entreprenørene i arbeidet med omlegginger på offentlig 
infrastruktur. 

Utfordringen med områdestabiliteten i sentrum har gjort at det ikke har vært utført noen arbeider her i 
2021. På Ryggesiden har et derimot vært full aktivitet og her har det blant annet blitt lagt 1 kilometer ny 
vannledning, omtrent 1,2 kilometer pumpeledning og det arbeides med utskifting og flytting av vann og 
avløpsnettet langs Larkollveien. 

Det er gjennomført mange prosjekter i egen regi med bruk av sin anleggsavdeling. Disse har vært fordelt 
på fornying av ledningsnett for vann og avløp, tilrettelegging for myke trafikanter og miljøprosjekter. Det 
kan nevnes som noen eksempler på avdelingens fleksibilitet og allsidighet gjennomføringen av noen 
prosjekter 

• ferdigstilt bygging av ny rensedam og tilførselssystem for rensing av gammelt deponi Trolldalen 
– Parsell 1 i Miljøprosjekt Trolldalen  

• ferdigstilt tilrerettelegging for myke trafikanter fra Ole O Liansgate til Harald Hårfagres gate og 
Fridtjof Nansensgate – sykkelprosjekt  

• ny vannledning i Solielunden 

• nytt overvannsanlegg på deler av Årvoll industripark 

• erstattet skadet bro i Nesparken med en midlertidig løsning 

• ny gang og sykkelvei Melløsparken og Engfaret 
 

Biler og maskiner 
Kommunen skal være en pådriver for gjennomføring av et skifte til en mer miljøvennlig bilpark. En stadig 
større bruk av flåtestyring tilstrebes i denne sammenheng. Kommunen har i dag en bilpark på 236 biler, 
med hovedtyngden i helsesektoren. Kommunen har i 2021 anskaffet 34 biler, med kun tre har vært 
hybrid eller fossildrevne. Elbilandelen på lette kjøretøy er for kommunen på 55,6 prosent. Dette er 
betydelig høyere enn sammenliknbare Østfoldkommuner. Elektrifisering av tyngre kjøretøy og 
anleggsmaskiner er noe mer utfordrende grunnet markedets tilbudsside. Pandemien har skapt store 
utfordringer for anskaffelser og anskaffelsestiden for et kjøretøy er nå mellom to og tre ganger så lang 
som før pandemien, dette skaper igjen utfordringer i forhold til planlagt rullering av bilpark og utgående 
leasingavtaler. 

For å sikre kommunens kommunalteknisk drift- og anleggsvirksomhet er følgende anskaffelser 
gjennomført: 

• stor feiebil, ble bestilt i 2020, men forsinket levering 

• traktor 

• fire varebiler, leveres i 2022  

Måleindikatorer – Tjenestebiler 2021 

Andel fossilfrie tjenestebiler – lette kjøretøyer (<3,5 tonn) 56 % 

Andel fossilfrie tjenestebiler – tunge kjøretøy (>3,5 tonn) 0 % 

Antall fossilfrie tjenestebiler anskaffet 34 stk 

Andel tjenestebiler anskaffet som er fossilfrie 98 % 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 54 289 56 415 -2 126 -3,9 % 39 195 40 538 

 

Kommentar til status økonomi 

Enheten hadde et merforbruk på 2,1 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021. 

Område vei har et merforbruk som i hovedsak skyldes økte priser på strøm  (gatelys) og drivstoff. I 
tillegg er inngåelse av nye brøytekontrakter med eksterne aktører blitt betydelig dyrere enn budsjettert. 

Kommunen har midler på fond til vann på 2,0 millioner kroner. Midlene ble avsatt i 2015 og 2016, og 
skulle vært brukt i 2020 og 2021.  Planen er å hensynta dette ved neste rullering av økonomiplan.  
 

Sykefravær 

Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,22 % 2,55 % 3,77 % 
Årlig sykefravær 2021 1,43 % 5,86 % 7,30 % 

 
Sykefraværet har vært relativt stabilt over året. Organisasjonsjusteringen gjør at tall for vår og høst ikke 
er sammenlignbare. Hovedparten er ikke arbeidsrelatert sykefravær. 

Det har blitt rapportert 14 HMS avvik, uønskede hendelser og skader. Fem av de er skader definerte som 
alvorlige. 

 

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 

• HMS er fast tema på alle personalmøter under året. 

• Medbestemmelsesmøter har blitt gjennomført frem til sommeren i virksomhet utførelse, men 
etter organisasjonsjustering har det ikke vært gjennomført lokale medbestemmelsmøter lokalt 
på Solgårdskog men på overordnet nivå for kommunalområdet. 

• HMS på hjemmekontor er fulgt opp i avdelingene med innkjøp av noe utstyr, som for eksempel 
skjermer. 

• Meldte avvik har blitt fulgt opp i kvalitetssystemet fortløpende. 

• Flere avdelinger har utført Risikoanalyser i løpet av året. 

 

 

 

 

161



Årsrapport og årsregnskap 2021 
 

Side 144 av 194 

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Konsekvensjusteringer      

Innbytte leasingbiler 1 710 1 710 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Sum 1 710 1 710 0   

      
Innsparingstiltak      

Redusering av asfaltering -1 000 -1 000 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Gatelysprosjekt -1 000 -1 000 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Ansette merkantil funksjon internt i 
kommunen 

-500 0 -500 Ferdig Innsparing hos skole (ungdomsskolen) 

Redusere drift av 
skjærgårdstjenesten i Vansjø 

-400 -400 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Brøyting for private -375 -375 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Fontener - redusert drift til et 
minimum 

-370 -370 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Fortsatt drift av skøytebanen i 
sentrum 

-300 0 -300 Ferdig Isbanen har vært i i drift jan/feb 2021. 

Redusere beplantning i sentrum -250 -250 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Justeringsavtaler - overføring av 
administrasjonsgebyr fra investering 
til drift 

-200 -200 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Avslutte ordningen med julesykler i 
sentrum 

-25 -25 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Sum -4 420 -3 620 -800   

      

Sum tiltak -2 710 -1 910 -800   

 
 
 
 

Enhet miljø og landskap 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enhet miljø og landskap består av:   

Fellesressurser 
Med ansvar for samordning av oppgaver og juridiske vurderinger på tvers av fagområder innenfor hele 
kommunalområdet. Dette inkluderer blant annet fremforhandlinger av utbyggingsavtaler og 
investeringsavtaler.  

Avdeling natur, klima og bymiljø   
Ansvar for planlegging, utvikling og forvaltning av kommunens torg, byrom, parker, gatetrær, 
badestrender, friområder, lekeplasser, turstier, statlige friluftsområder og verneområder. Forvaltning av 
kommunens renovasjonsordning, parkeringsarealer og ivaretakelse av parkeringsbestemmelsene på 
offentlig vei- og gategrunn samt overordnet sykkel- og mobilitetsplanlegging er andre store og viktige 
ansvarsområder. Videre har avdelingen ansvaret for utarbeidelse av kommunens klimabudsjett, 
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koordinering av arbeidet med klimatilpasning og er delegert myndighet som kommunens 
forurensningsmyndighet.  

Avdeling landbruk  
Ivaretar fagområdene jordbruk, skogbruk og viltforvaltning i Moss og Råde kommuner gjennom et 
administrativt vertskommunesamarbeid. Dette innebærer blant annet tilskuddsforvaltning til 
jordbruksproduksjon og miljøtiltak i landbruket, kontrolloppgaver knyttet til tilskuddsordningene innen 
jordbruk og skogbruk, forvaltning av kommuneskogene i Moss og Råde og oppfølging og kontroll av 
skogforyngelse som klimatiltak. I tillegg kommer ledelse og koordinering av ettersøkstjenesten for 
skadet vilt.  

Avdeling drift park og friluft  
Ansvar for drift og vedlikehold av kommunens torg, byrom, parker, badestrender, friområder, 
lekeplasser, turstier, statlige friluftsområder og verneområder. Videre har avdelingen ansvar for 
Skjærgårdstjenesten og Vansjøtjenesten.   

Enheten er også kontaktpunkt mot Mosseregionens interkommunale brann og redning (MIB) med 
hensyn til feiing, tilsyn og beredskap mot brann og andre ulykker.  

Status tjenesteområdene 

Tverrfaglige samordningsoppgaver 
Enheten har dedikerte ressurser som ivaretar tverrfaglige samordningsoppgaver innenfor 
kommunalområdet plan, miljø og teknikk og som bidrar i andre samarbeidsarenaer og utvalg i 
kommunen. Forhandlinger om utbyggingsavtaler, rapportering til overordnede myndigheter og 
kvalitetsarbeid er noen av oppgavene. 

I 2021 har en stor andel av ressursene blitt benyttet til videreutvikling av kommunens nettsider samt 
deltakelse i prosjektet «Enklere hverdag». Videre er det utarbeidet et felles system for prøvetaking og 
analysetjenester som kommunalområdet har behov for samlet sett. Samordningsfunksjonen bistår også 
med rådgivning og bistand innen forbedringsarbeid og utvikling innen kommunalområdet.   

Utbyggingsavtaler 
Enheten har ansvaret for gjennomføring av forhandlinger om utbyggingsavtaler med private utbyggere 
som en oppfølging av vedtatte reguleringsplaner. Dette er en av mange områder som krever utstrakt 
tverrfaglig samarbeid. Et tema det er særskilt fokus på i utbyggingsavtaler er tiltak på eksisterende 
infrastruktur i forbindelse med fortetting. Det er gjennomført forhandlinger av to utbyggingsavtaler i 
2021. Det har også vært behov for å gjøre justeringer og endringer i en tidligere inngått avtale.   

Gjennom utbyggingsavtaler oppnår utbygger muligheten, der lovverket tillater det til å inngå 
justeringsavtaler. Det er inngått fire justeringsavtaler som følger opp tidligere inngåtte 
utbyggingsavtaler. Justeringsavtalene som er inngått gjelder både justeringsplikt og justeringsrett.  
 
Brann og feiing   
Tjenesten utføres av Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB), men det er 
kommunen som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Denne skal være basert på prinsippet om at 
kostnadene forbundet med å levere tjenesten skal dekkes fullt og helt av kommunens innbyggere ved 
innkreving av gebyr for boligtilsyn og feiing.  

På grunn av et underskudd på tjenesten i 2020 ble gebyret for boligtilsyn og feiing økt til 435 kroner i 
2021.  I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost 
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for kommunale betalingstjenester (H-3/14), skal eventuelle over- og underskudd føres til fond og 
balansere innenfor 3-5 år.  

Når det gjelder brannberedskap ble det i 2021 overført et tjenestebidrag til MOVAR/MIB på 42,6 
millioner kroner i tråd med vedtatt kostnadsfordeling for eierkommunene.  
 
Renovasjon  
Moss kommune forvalter husholdningsrenovasjon inkludert fritidsrenovasjon, mens MOVAR IKS har 
ansvaret for utføring av tjenesten gjennom avtale med renovatør.  

I forbindelse med ny områdeplan på Høyda jobbes det med å vurdere ulike renovasjonsløsninger, og det 
ses nærmere på avfallssug. Det hentes inn erfaringer fra andre kommuner. I utbyggingsprosjekter setter 
kommunen i samarbeid med MOVAR krav til dimensjonering og plassering av renovasjonsbeholdere til 
beste for beboere og sikkerhet ved tømming. 

Det er gjort en stor jobb knyttet til hytterenovasjon i gamle Rygge kommune for å kunne tilby 
renovasjon for fritidseiendommene hele året. Målet er å tilby kildesortering og etablere fellesløsninger 
for hytter. Hytterenovasjon i gamle Moss kommune fungerer bra. Bunntømte containere er ikke blitt 
benyttet i Moss tidligere, men testet nå ut på Nes knytta til hytterenovasjon der.  

 
Det er i 2021 gjort lite kommunikasjons- og informasjonsarbeid knytta til husholdningsrenovasjon fra 
kommunens side. Tallene viser at kildesorteringsprosenten har gått noe ned. For å klare EU-målet om 60 
prosent kildesortering er vi avhengige av å innføre utsortering av organisk avfall (matavfall), noe som er 
planlagt innført i 2024. Det er gjennomført gratis kompostkurs på Teams som ble tilbudt alle 
innbyggere.  

Måleindikatorer – Levert på MOVARs gjenvinningsstasjoner  2020  2021  

Husholdningsavfall - materialgjenvinning i % 37 38 

Næringsavfall - materialgjenvinning i % 42 42 

Totalt - materialgjenvinning i % 38 39 

Farlig avfall - totalt - i tonn 254 271 

EE-avfall - i tonn 328 685 

Levert til ombruk - i tonn 15 24 

 
 

Måleindikatorer – husholdningsrenovasjon  2020  2021  

Restavfall i tonn 9 663 9 922 

Glass/metall i tonn 966 649 

Papp og papir i tonn 1 946 1 824 

Plastemballasje i tonn 401 356 

Kildesorteringsprosent 25,5 22,2 
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Parkering  
Pandemien har gitt utslag i langt færre parkerende biler på de kommunale parkeringsarealene. Dette 
medfører mindre parkeringsinntekter enn opprinnelig budsjettert og det ble derfor lagt inn en 
bevilgning på 2,2 millioner kroner i forbindelse med 1. tertialrapport i 2021. Denne bevilgningen var 
tilstrekkelig for å bøte på konsekvensene av mindre trafikk, og tjenesten gikk tilnærmet i balanse ved 
årets slutt.   

Det ble inngått en rammeavtale for levering av nye parkeringsautomater i 2021. Som følge av nye EU-
krav til teknisk standard for bruk av bankkort har det vært behov for utskifting av alle gamle automater. 
På grunn av leveringsproblemer som følge av pandemien ble kun noen få automater levert innen 
årsskiftet. Resterende automater er skiftet ut i 2022. 

Parkeringsstrategi for Moss ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2021. Som oppfølging av denne 
vil det i 2022 utarbeides en handlingsplan for Moss kommunes arealer. Det kommunale 
parkeringstilbudet i sentrumsområdene er i endring. Antall parkeringsplasser er redusert de siste årene 
på grunn av utbyggingsprosjekter og flere vil også forsvinne de kommende årene. Gjennom 
handlingsplanen må det legges planer for hvordan de resterende plassene skal tilrettelegges for en 
effektiv utnyttelse og være et godt og brukervennlig parkeringstilbud. Flere av de kommunale 
parkeringsarealene har behov for en rehabilitering.  

Måleindikatorer – Parkering  2020  2021  

Kommunale ladestasjoner for allment bruk 56 66 

Kommunale parkeringsplasser med betaling 934 1 063 

HC-plasser 47 68 

Ilagte parkeringsgebyrer 660 762 

Ilagte kontrollsanksjoner 984 1 086 

Antall klager på kontrollsanksjoner (bøter) 148 150 

 
Tallene i tabellen knyttet til antall kommunale plasser og antall HC-plasser er mer presise i 2021 enn i 
2020, da det ble gjort en ny registrering.  

  

Måleindikatorer – parkeringskort HC  2020  2021  

Antall søknader om HC-kort 119 188 

Antall søknader innvilget 101 163 

Antall søknader avslått 18 25 

Antall søknader behandlet av klagenemd 8 1 

Antall klager tatt til følge 1 1 

 

Planlegging og tilrettelegging for gange og sykkel  
Kommunen jobber kontinuerlig med tilrettelegging for syklister gjennom å følge opp sykkelplanen. I 
2021 ble det blant annet gjennomført sykkeltiltak på Jeløy nord for Helgerødgata og gjennom Skarmyra. 
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Målet er å få på plass hovedruter for sykkel samt bedre sykkelparkering. I 2021 ble det plassert ut 
låsbare sykkelparkeringsskap i gågata og sykkelstativ i Fleischerparken. Kommunen gjennomfører tiltak 
for å gjøre forholdene for myke trafikanter bedre. Eksempler på dette er oppgradering av snarveier og 
smett.   

Tilrettelegging for syklister i Moss er krevende. Mangel på tilgjengelig gatebredde er den største 
utfordringen. Det er mange brukergrupper på veinettet og alle har forskjellige behov for tilrettelegging.   

Sykkelandelen i Moss kommune er stabil. Sykkelandelen var i 2020 på omtrent 6 prosent (7 prosent i 
ukedager) og er tilnærmet uendret for 2021. Sentrale tellepunkt med data fra Statens vegvesen viser en 
liten nedgang i 2021. Dette kan forklares med en kaldere vinter i 2021. Det var omtrent 6 grader kaldere 
i snitt i januar og februar, og det var en lavere sykkelandel i disse månedene.  

Sykkelandel finner man når det tas hensyn til alle trafikantgrupper; fotgjengere, syklister, bilister og 
kollektivreisende, og finnes/estimeres gjennom reisevaneundersøkelser. Sykkeltellinger er viktig for å 
følge utviklingen i hvordan tiltak påvirker reisevaner. Tellinger gir mer detaljert informasjon enn 
reisevaneundersøkelser. Ved områder som skal tilrettelegges for syklister er det viktig å måle både før 
og etter tiltak for å kunne se hvordan tiltaket påvirker reisevaner og hvilke tilretteleggingstiltak som gir 
størst suksessfaktor. Dette kan variere stort avhengig av geografiske forutsetninger. Lokale 
sykkelregistreringer gir derfor viktige nøkkeltall i forbindelse med tilrettelegging for sykkel.  

  

  
ÅDT = Årsdøgntrafikk, et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.  

  

Park og bymiljø  
Trærne i parkene og i bymiljøet utgjør et viktig landskapselement i byen vår. Trær er viktige luftrensere 
og de bidrar til naturmangfold og trivsel, samt at de drikker mye vann og på den måten er viktig for 
overvannshåndtering. Det kommer inn mange ønsker om å felle trær grunnet utbygging, utsikt, at de 
bøsser og er i veien samt sikkerhet. Kommunen er restriktive og ønsker ikke å felle store og friske trær. 
Vi følger med på tilstanden til spesielt alleene og trærne i parkene for å se etter tegn på at de kan 
utgjøre en fare. De trærne som utgjør en sikkerhetsrisiko blir prioritert, og det har blitt felt en del trær i 
2021. Poppelrekka ved Sjøbadet ble felt høsten 2021 grunnet sikkerhetsrisiko, og det er planlagt ny 
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planting av en trerekke i 2022. En stor eik i Larkollveien fikk stå, etter at Bane NOR først ville felle den 
grunnet fremføring av ny jernbanestrekning. Det skal føres fram en strømkabel til ferjekaia, og graving i 
Kanalparken ble stoppet grunnet hensynet til trærne. Noen nye trær er plantet, blant annet fire 
Magnolia i Melløsparken.  

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av kommunens torg, parker, byrom og lekeplasser for å stimulere 
til økt bruk av disse arealene. I 2021 har det vært fokus på utvikling av Fleischerparken samt sentrale 
sentrumsområder i samarbeid med byliv Moss og Moss I sentrum. Det har blant annet vært utført flere 
temporære tiltak i Kirkeparken og i gågata for å fremme mer byliv. Julebelysningen kom på plass som 
planlagt og det ble i samarbeid med gårdeiere og næringsdrivende kjøpt inn en ny stor julekule med 
belysning som ble plassert på Kirketorget.  

Kommunen leier ut arealer i gågata og andre offentlige arealer og plasser til foreninger og kommersielle 
aktører. Kommunen leier også ut arealer i parker og grøntanlegg. Kommunen har et samarbeid med 
Moss i Sentrum som har ansvaret for utleie av gågata, Kirkeparken, Kirketorget og Øvre torg. Våren 2021 
ble retningslinjer for bruk av kommunale parker, friområder og byrom vedtatt. Det har vært mange 
arrangementer i parkene i 2021, og det er særlig Nesparken som benyttes. I Nesparken er det 
gjennomført vegetasjonsrydding langs gangstiene for å hindre gjengroing.   

En ny lekeplass med apparater og husker er etablert på Luenbakken i 221. Skøytebanen i sentrum åpnet 
for bruk først 8. februar grunnet korona, men åpnet som planlagt i desember 2021 og vært mye brukt. 
Generelt vedlikehold og lekeplasskontroll på ulike lekeplasser er gjennomført.  

 
 
Friluft og verneområder  
Friområdene er mye i bruk. Dette ser man på slitasjen og mengden avfall, og det er viktig med god 
tilrettelegging. Noen av tiltakene som er gjennomført i 2021: 

• etablering av to nye friluftstoaletter på Store Kvernøy, og rehabilitering av fem friluftstoaletter 
ved strender på fastlandet 

• forvaltningsplanene for våre statlig sikrede friluftsområder er oppdatert og godkjent 

• det er gjennomført en befaring knyttet til stengsler i strandsonen i Larkollen-området 

• handicap- og parkeringsplasser ved fristrender i gamle Rygge er etablert og rehabilitert 

• det er oppgradert en tursti ved Gubbeskogveien 

• nye benker er satt ut i hele kommunen 

• bekjempelse av fremmede arter; hageavfall i naturen, stillehavsøsters i strandlinjen og 
fremmede planter på utvalgte steder 

• det er gjennomført vegetasjonsrydding flere steder, og noe av dette har vekket en del negativ 
oppmerksomhet, blant annet på Feste 

• i skogholtet ved Ramberg skole mange trær ble felt og tatt ut sommeren 2021 grunnet sikkerhet 
knytta til tørrgran 

• det er utført arbeider på kystledhyttene på Gullholmen (Fjøset) og Elverhøy og vil være klart for 
utleie gjennom Oslofjordens Friluftsråd (OF) fra 2022 

• offisiell åpning av Juvet langs Trolldalsbekken 27.oktober 2021 

Moss kommune hadde to Blått Flagg-strender i 2021; Sjøbadet og Tronvikstranda.  

Moss kommune har forvaltningsansvar for 27 ulike verneområder. Tilstanden i Orkerødskogen 
naturreservat har en utfordring knyttet til tørrgran, noe som trolig skyldes tørkesommeren 2018 og 
etterfølgende granbarkebilleangrep. Høsten 2021 ble det igangsatt et arbeid med å utarbeide en 
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utviklingsplan for Albyparken. Det ses i den forbindelse på en plan for tilbakeføring av den historiske 
Albyhagen og en mulig åpning av bekken gjennom bøkelunden. Det ble også plantet ut en historisk eik 
på jordet som grenser mot Reier.  

I Værne Kloster landskapsvernområde er det ryddet rundt store eiker langs jorder og på åkerholmer. 
Steinsetting av Gunnarsbybekken ved Carlberg/Værne Kloster i samråd med Bane NOR følges opp. Det 
har vært fokus på Gunnarsbybekken, som ligger i Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat, og 
Norges Jeger- og fiskerforbund har blant annet lagt ut gytegrus her. Det undersøkes om det er et behov 
for en forvaltningsplan for dette verneområdet med fokus på vegetasjonen langs bekken.    

Arbeidet med å fjerne fremmede arter i Søndre Jeløy landskapsvernområde og Værne Kloster 
landskapsvernområde fortsetter, og det er gjort en kartlegging av fremmede arter på Gartneritomta på 
Alby.  

Moss kommune ble politianmeldt for brudd på verneforskriften i Vardåsen naturreservat, og fikk saket 
prøvet for retten i november 2021. Kommunen ble idømt en foretaksstraff på 600 000 kroner og 
sakskostnader på 50 000 kroner for brudd på naturmangfoldloven og vannressursloven. Kommunen har 
anket dommen.  

Skjærgård - og vansjøtjenesten  
Skjærgård- og Vansjøtjenesten har ansvar for renovasjon og ettersyn av friluftsområder som ikke har 
dekning fra land. I sesong tømmes avfallsbeholdere, friluftstoaletter ettersees og rengjøres, det utføres 
tilsyn av gapahuker og bålplasser samt annen tilrettelegging for friluftsliv med badeflåter, bøyer m.m. 
Det ble oppført to stykk friluftstoaletter på Store Kvernøy samt vedlikehold og oppgraderingsarbeider på 
Gullholmen og Elverøy. Toaletter på Sletter, Revlingen og Gjøva er blitt renovert og malt, bryggen på 
Gjøva er reparert og det er montert ny stupebrygge på Vårlistranda. Skjærgårdstjenesten bidrar også 
med kartlegging og opprydding ved utslipp og forurensning i sjø og vassdrag. I 2020 fikk vi ett stort 
utslipp av parafinvoks og arbeidene ble ikke avsluttet mars 2021. Det ble nedlagt et betydelig arbeid 
med oppsamling av dette i skjærgården. Det ble totalt samlet inn over 13 tonn voks i vårt område. 
Driftsområdet strekker seg fra Hvidsten i nord til Saltholmen Råde i syd. Tjenesten samarbeider tett med 
Oslofjordens friluftsråd og Miljødirektoratet og utfører årlig rydding av marint avfall, båtvrak med mer. 
For 2021 var mengden innsamlet marint avfall fra ryddeaksjoner 6960 kilogram.   

Måleindikatorer – Friområder  2020  2021  

Strandrydding, kg levert på Solgård* 19 500 21 400* 

 
*Parafinvoks - 13 583 kilogram/Ryddeaksjon – 6964 kilogram/Vårrydding i reservater – 819 kilogram.  

Miljøvern  
Moss kommune får stadig inn meldinger fra innbyggere om forurensning og forsøpling, dette følges opp 
med krav om opprydning. Prøvetaking av bekkevann og sjøvann gjøres jevnlig, og det kildespores etter 
forurensning der det er behov. Sigevannsdammen i Trolldalen er oppgradert, og våtmarker som 
naturbasert rensing i etterkant er anlagt. Det mangler lufting i sigevannsbassenget, dette kommer på 
plass i 2022, og vil være viktig for felling av forurensning fra det gamle deponiet i Trolldalen. I 
forbindelse med tunnell-sprengning til Bane NOR, har det kommet utslag av tetningsmasser i naturen 
som er ryddet opp.  

Oljetanker  2020  2021  

Antall registrerte nedgravde totalt 1 889 2935* 
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Antall registrerte nedgravde tatt ut av bruk 212 552 

Antall registrerte nedgravde, tatt ut av bruk og fjernet 188 262 

Antall registrerte nedgravde tanker konvertert til biodiesel 9 15 

 
* Det er gjort flere registreringer av oljetanker i 2021 enn i 2020, og trolig er det en del tanker vi ikke 
kjenner til, så registeret er trolig ikke komplett.  

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossilt brensel som hovedoppvarming av bygg, og fra 1. juni 
2021 trådte en lokal forskrift i kraft i Moss kommune med påbud om at alle nedgravde tanker som er 
tatt av bruk, uansett størrelse, skal fjernes. Arbeidet med å følge opp nevnte forbud og påbud er i gang. 
Det er vedtatt en lokal forskrift som gir kommunen mulighet til å ta gebyr for å kontrollere at 
oljetankeiere følger fyringsforbudet, og det planlegges et nettbasert kartsystem hvor innbyggere selv 
kan registrere oljetanksituasjonen på sin eiendom.   

Måleindikatorer – Miljø  2020  2021  

Tiltaksplaner forurenset grunn 8 5 

 

Luftkvalitet  

Forurensningskomponent  Midlingstid  Grenseverdi   Maks tillatte overskridelser  
    

2020  2021  

Svevestøv (PM10) 1 døgn 50 ug/m3 30 ganger per år 7 5 

Svevestøv (PM10) Kalenderår 25 ug/m3 
 

13,79 14,11 

Svevestøv (PM2,5) Kalenderår 15 ug/m3 
 

7,03 8,61 

NO2 1 døgn 200 ug/m3 18 ganger per år 0 Ikke målt 

NO2 Kalenderår 40 ug/m3 
 

20,04 Ikke målt 

 

I 2021 ble det registret fem overskridelser av døgngjennomsnittet for PM10. Dette er en liten reduksjon 
fra 2020 hvor det ble registret syv døgnoverskridelser. Overskridelsene i 2021 skyldes støv fra trafikk. 
Årsgjennomsnittet for svevestøv PM10 er det laveste siden 2018.  

Moss kommune ble ikke pålagt av Miljødirektoratet å videreføre luftmålinger i 2021, hverken av 
svevestøv eller NOx gasser. Selv om det nå ikke foreligger målingsplikt er Moss kommune ansvarlig for å 
kunne dokumentere at vi overholder lovpålagte grenseverdier for lokal luftkvalitet. Det er også viktig at 
kommunen kan informere innbyggerne om lokal luftkvalitet. I samråd med Miljødirektoratet, Norsk 
institutt for luftforskning (NILU) og målestasjonseier Statens vegvesen bestemte Moss kommune å 
videreføre måling av svevestøv (PM2,5 og PM10), men avslutte målinger av NOx. Dette ble forankret 
politisk i utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø den 10.mars 2021.  
 
Indre Mossesund  
Sjøbunnen (sedimentene) i indre Mossesundet er påvist sterkt forurenset og Moss kommune ønsker å 
rydde opp miljøgiftene i sedimentene. Dette er tid- og kostnadskrevende arbeid. Moss kommune fikk i 
2021 bevilget inntil 600 000 kroner fra Miljødirektoratet til å starte arbeide med denne oppryddingen. 
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Det ble jobbet med kildesporing. Midler til finansiering av prosjektleder og tiltaksplan er innvilget fra 
2022.    

Klima  

Totale klimautslipp i Moss  2016  2017  2018  2019  2020  

Direkteutslipp i tonn CO2* 201 990 204 167 208 007 198 243 156 713 

 
Moss kommune er en del av nettverket Klima Østfold. De siste par årene har det å få på plass et godt og 
relevant klimabudsjett stått høyt på dagsordenen. Et velfungerende klimabudsjett med gode, relevante 
og gjennomførbare klimatiltak, som ivaretar alle deler av Moss, både samfunnet og kommunale 
virksomheter krever en bred forankring. I en periode hvor håndteringen av pandemien har vært høyt på 
dagsorden i kommunen, har forankringsarbeidet knyttet til klimatiltak, altså institusjonaliseringen, vært 
utfordrende. Klimabudsjettarbeidet tas imidlertid med som en viktig del av utviklingen av en ny 
miljøledelse i Moss kommune.   

Klimaomstilling er et område som er viktig og stadig blir viktigere. Arbeidet er et tverrfaglig arbeid, 
særlig innenfor kommunalområdet plan, miljø og teknikk. Det er allerede utfordringer knyttet til 
klimaendringer i forbindelse med drift av kommunale arealer. Flere trær går over ende på grunn av vind, 
økt nedbør og økt vind gir større slitasje på anlegg og en overvannsproblematikk som fører til økt 
forurensning og andre materielle skader. Klimaendringene fører til endring i våre økosystemer, og blant 
annet er Oslofjorden i stor grad berørt. Økt avrenning fra jordbruk, natur og bebygde områder, samt 
varmere vann gir en annen sammensetning av arter.  

Landbruksforvaltning  
Kommunen har som mål å bidra til å videreutvikle og opprettholde et effektivt og miljøvennlig jordbruk. 
Moss kommune har 86 aktive driftsenheter med i overkant av 30 000 dekar i alt. Antall driftsenheter i 
jordbruket har vært stabil i 2021. I overkant av 50 prosent av jordbruksarealet drives som leid areal av 
annen gårdbruker enn eieren.  

Tilskuddsforvaltning og kontroll er en av hovedoppgavene til kommunenes landbruksforvaltning. Samlet 
statlig produksjonstilskudd i jordbruket utgjorde 20 millioner kroner for 2021. Syv av driftsenhetene har 
økologisk drift på i alt 2 637 dekar jordbruksareal.   

I forbindelse med pandemien har flere bær- og grønnsaksprodusenter søkt tilskudd for produksjonssvikt 
og manglende arbeidskraft. Spesielt vanskelig har det vært for jordbær- og bringebærprodusenter som 
ikke har fått tak i den arbeidskraft de behøver.  

Kulturlandskapstiltak og miljøtiltak for å hindre erosjon og avrenning er sentrale satsingsområder. 
Mange av oppgavene koordineres gjennom vannområdene «Morsa» og «Glomma sør» hvor 
landbruksforvaltningen deltar aktivt i samarbeid med nabokommunene i begge vannområder. Det er 
behandlet 62 søknader om miljøtiltak, jordbruksdrenering og utbedring av hydrotekniske anlegg i 
kommunen i 2021. I alt er det innvilget 3,5 millioner kroner i offentlig tilskudd.   

I 2020 ble forvaltningsansvaret for «Utvalgte kulturlandskap i Rygge» overført til kommunen fra 
Statsforvalteren. Det ble gjennom denne ordningen innvilget statlige tilskudd på 1 million kroner. 
Midlene har gått til istandsetting av eldre bygninger, inngjerding av innmarksbeite til husdyr, 
kulturlandskapspleie og tiltak for biologisk mangfold. 
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Måleindikatorer – landbruksforvaltning  2020  2021  

Omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven § 9 
  

Antall søknader innvilget 1 4 

Herunder antall dekar omdisponert 1 3,6 

Innvilgede søknader om deling av eiendom etter jordloven § 12 2 2 

 
Skogbruk  
I 2021 har konsekvensene av tørkesommeren i 2018 for alvor gjort seg gjeldende. Vesentlige granarealer 
i distriktet har fått tørkeskader med påfølgende billeangrep, og det er avvirket et betydelig volum for å 
begrense skadene.   

Kommunen arbeider for å utvikle et effektivt og miljøvennlig skogbruk. Skogplanting og skogkultur har 
hatt en økende tendens de siste årene i samsvar med avvirkningen, og det brukes mye ressurser på å 
opprettholde en god aktivitet i skogen. Gunstige ordninger ved bruk av skogfond og tilskudd er med på å 
gjøre skjøtsel av skogen til en lønnsom investering for skogeierne. Det er stor pågang og behov for 
rådgivning rundt skogskjøtsel. Kommunen har i 2021 i likhet med tidligere år foretatt foryngelseskontroll 
samt kartlegging av barkebillebestanden. Det er stort fokus på planting og ungskogpleie for å etterleve 
målene med tanke på skogproduksjon og klimagevinst, og kommunen har et godt samarbeid med lokale 
entreprenører.   

Kommuneskogene i Moss er på 1950 dekar. I 2021 ble det igangsatt arbeid med uttak av edelgran på 
Alby etter avtale med statsforvalteren. Edelgran er et uønsket treslag i Norge. I tillegg har det vært fokus 
på å høste erfaring fra plukkhogst i de egnede delene av kommuneskogene.   

Det er generelt et høyt trykk på kommunens skogarealer. Det er mange brukerinteresser og meninger 
om skogen, og konfliktnivået kan til tider være høyt. Vi ser derfor at det er behov for en politisk 
forankring av en plan for kommunens skogområder. Selv om tiltakene som gjøres i skogen ikke utføres 
på bakgrunn av økonomisk vinning, men er nødvendige skjøtselstiltak, lar sjelden reaksjonene vente på 
seg. Ved å ha en politisk forankret plan vil det skape mer åpenhet om hva som skal utføres og hvorfor. 
En skjøtselsplan for kommuneskogene fremmes derfor for politisk behandling i 2022.  

Måleindikatorer – skogbruk (privat og kommunal)  2020  2021  

Avvirkning (m3) 31 892 22 169 

Planting (antall) 26 885 77 634 

Ungskogpleie (daa) 375 575 

 

Viltforvaltning  
Tildeling av fellingstillatelser for elg og rådyr, samt koordinering av ettersøkstjenesten for skadet vilt er 
blant de viktigste oppgavene for kommunens viltforvaltning. Vilt-og fiskehensyn skal ivaretas i forhold til 
utbyggingsinteresser, skogbruk og friluftsliv.   

Det er utfordrende å drifte en effektiv og human ettersøkstjeneste for vilt i bynære områder, og det 
mottas omtrent 300 vilthendelser i året. Mest ressurskrevende er de om lag 100 rådyrpåkjørslene som 
skjer årlig.  
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Det ble i 2021 anskaffet en drone som skal benyttes til blant annet søk etter rådyrkalver før første 
slåtten i jordbruket. Det er et stort problem at det blir tatt mange kalver i slåtten og prosjekt utført av 
norsk hjortesenter har vist at drone med IR-kamera er et flott verktøy for å finne kalvene og få de ut av 
enga før slått. Dette vil være et godt dyrevelferdstiltak.   

I 2021 ble det gitt fellingstillatelse på 228 rådyr i Moss og felt 127. For elg var det 15 fellingstillatelser, 
hvorav ni dyr ble felt.   

Det er generelt stor pågang av henvendelser om vilt som gjør skade på jord- og skogbruksareal i 
distriktet, og det legges ned mye arbeid i veiledning, saksbehandling og oppfølging av dette. Det er 
spesielt elg, rådyr, bever, grevling og fugler generelt som det knytter seg utfordringer til i så vel 
landbruket som i de bynære områdene.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 54 680 58 016 -3 336 -6,1 % 50 657 51 711 

 

Kommentar til status økonomi 

Enheten hadde et netto merforbruk på 3,3 millioner kroner mot revidert budsjett i 2021. 

Avviket skyldes i hovedsak at selvkostområdet renovasjon fikk et stort merforbruk i 2021. Avsatte midler 
på fond var ikke tilstrekkelig til å dekke opp hele merforbruket. Renovasjonsområdet er preget av kraftig 
økning i pris på forbrenning av avfall, økning i avfallsmengden og økte innsamlingskostnader. 
Kapitalkostnadene øker også som følge av etterspørsel etter mer materiell i kommunen (blant annet 
nedgravde løsninger). I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester skal eventuelle over- og underskudd føres til fond og balansere innenfor 3-5 år. Netto 
merkostnad i 2021 for renovasjonsområdet medfører en økning i renovasjonsgebyret for 2022 som er 
hensyntatt i økonomiplanen.   

Selvkostområdet feiing har et positivt avvik på 0,2 millioner kroner som delvis dekker opp et negativt 
avvik i 2020 på 0,3 millioner kroner. Tilsvarende som for renovasjon skal eventuelle over- og underskudd 
føres til fond og balansere innenfor 3-5 år.   

Når man ser bort fra avvikene knyttet til selvkostområdene renovasjon og feiing er det et positivt avvik 
for resterende tjenester på 0,4 millioner kroner.  

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,68 % 3,10 % 4,78 % 
Årlig sykefravær 2021 1,25 % 9,31 % 10,56 % 

 
Enhet miljø og landskap har hatt en økning i sykefraværet fra 4,78 prosent i 2020 til 10,56 prosent i 
2021. Det høye sykefraværet skyldes i all hovedsak langtidsfravær (9,31 prosent) for enkelte ansatte 
som ikke har sammenheng med forhold på arbeidsplassen.   
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Det har gjennom året vært stort fokus på den enkelte medarbeiders psykososiale arbeidsmiljø med 
tanke på flere perioder med hjemmekontor og rullering av tilstedeværelse på de fysiske kontorene. Det 
er lagt til rette for at de som har størst behov for fysisk tilstedeværelse på kontorene og sosial kontakt 
med kollegaer, har blitt prioritert.   
 
Det er registrert to avvik knyttet til HMS innenfor enheten i 2021.  

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Konsekvensjusteringer      

Opprusting av gågata - budsjett for 
refusjoner fra gårdeierne 

150 150 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Sum 150 150 0   

      
Innsparingstiltak      

MOVAR/MIB - redusert 
tjenestebidrag 

-1 000 -1 000 0 Ferdig Hensyntatt i budsjettet 

Sum -1 000 -1 000 0   

      
Nye tiltak      

Albyparken - forvaltning og 
utviklingsplan 

300 300 0 I arbeid Plan er utarbeidet og vil 
fremmes for politisk 
behandling våren 2022 

Sum 300 300 0   

      

Sum tiltak -550 -550 0   

 

 

 

Enhet samfunnsutvikling 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

Enheten er en tverrfaglig enhet som er satt sammen for å styrke satsningen på arbeidet med helhetlig 
og bærekraftig samfunnsutvikling. Enheten har blant annet som oppgave å ivareta kommunens behov 
for strategiske, langsiktige og overordnede planleggings- og utviklingsoppgaver. Enheten skal gi gode 
beslutningsgrunnlag, gjennomføre og bistå med gode og effektive plan- og strategiprosesser og sikre 
god oppfølging og gjennomføring av vedtatte planer, og delta i eller lede nettverk for å sikre helhetlig 
utvikling i samsvar med kommunens overordnede mål, strategier og planer. Enheten skal jobbe 
kunnskapsbasert, forebyggende og langsiktig.  

Enhetens arbeidsoppgaver omfatter blant annet: samfunnsplanlegging, overordnet areal- og 
transportplanlegging, klimaplanlegging og klimaledelse, koordinering av kommunens folkehelsearbeid 
og sosial bærekraft.   

Avdelingen startet i 2021 med syv årsverk. I løpet av året ble det vedtatt å øke bemanningen med ett 
ekstra årsverk, for å kunne følge opp prioriterte planer i planstrategi for Moss. Det ble i tillegg opprettet 
en 50 prosent stilling som koordinator for arbeidet med Mosseregionen interkommunale politiske råd. 
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Status tjenesteområdene 

Utfordringer   
Enheten skal jobbe ut mot mossesamfunnet og legger de store samfunnsutfordringene til grunn for vårt 
arbeid. Moss ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på flere helserelaterte faktorer. Enkelte av 
områdene viser allikevel en positiv utvikling. Det er viktig med målrette tiltak som kan øke 
arbeidsdeltakelse, fremme folkehelsa og redusere sosiale helseforskjeller og utenforskap. Tidlig innsats 
er et nøkkelbegrep i folkehelsearbeidet.   

Omstilling til lavutslippssamfunnet innebærer at hele kommuneorganisasjonen må innarbeide 
klimaperspektivet i sitt arbeid, og at enheten jobber med å tilrettelegge for omstilling for samfunnet 
som helhet. Samfunnsfunksjoner og befolkningens sikkerhet skal ivaretas og sikres mot menneskeskapte 
og naturbaserte trusler.  

Det er viktig å forvalte kommunens arealer og utvikle transportløsninger i tråd med samfunnsmålene. 
Riksvei 19 ble prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) og arbeidet med riksvei 19 ble gjenopptatt med 
ny prosjektgruppe i Statens vegvesen i 2021.   

  
Prioriterte oppgaver i 2021  
Enheten ferdigstilt flere overordnede planer som ble vedtatt i 2021; kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplan for klima, kommunedelplan for levekår og livskvalitet, regional næringsstrategi og 
planstrategi for Moss.  Det ble igangsatt planarbeid med kommunedelplan for bolig, og det ble fastsatt 
planprogram for kommunedelplan for naturmangfold og kommunedelplan for Høyda.   

Enheten har utarbeidet kunnskapsgrunnlag, herunder revidert oversiktsdokument over folkehelse og 
levekår: Mangfoldige Moss - slik har vi det og strategisk trafikkanalyse for Høyda. For å belyse 
folkehelseperspektivet i utarbeidelse av kommunedelplan for Høyda har det blitt gjennomført flere 
barnetråkk og en sosiokulturell analyse. Koblingen mellom stedskvaliteter og folkehelse er sentral, og 
den sosiokulturelle analysen gir kommunen et kunnskapsgrunnlag for videre planlegging for å ivareta og 
hensynta ulike grupper. Kommunen har bistått fylkeskommunen med gjennomføring av 
folkehelseundersøkelsen “Oss i Viken” og ny reisevaneundersøkelse for Moss.   

For å få levekårsdata på mindre geografiske områder har enhet Samfunnsutvikling ledet arbeidet med å 
utarbeide levekårssoner. Det er 25 levekårssoner i Moss, med gjennomsnittlig 1 967 innbyggere per 
sone. Levekårsdata innhentes fra blant annet SSB våren 2022.  Levekårsdata vil være et 
kunnskapsgrunnlag for å prioritere og samordne tiltak og ressurser som kan bidra til å bedre levekår og 
redusere ulikhet, blant annet ved å styrke oppvekstmiljøene og gi nærmiljøene et løft. En vil også kunne 
følge med på utviklingen over tid, om ulikhetene vedvarer, endres eller forsterkes.    

Enheten har arbeidet med tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling gjennom blant annet deltakelse i 
regionale samarbeid som Osloregionen, Klima Østfold, koordinert arbeidet i Mosseregionens 
interkommunale politiske råd og deltatt og ledet samarbeid som Miljøløftet og Byliv. Enheten har bidratt 
med ressurser inn i Leve hele livet-reformen ved deltakelse i prosjektgruppen. Det er arbeidet med en 
ny plan for helhetlig klimaledelse, som erstatning for Miljøfyrtårn som ble vedtatt utfaset i 2020.   

Enheten etablerte pilotprosjektet bydelslab, og i perioden oktober-desember 2021 var det etablert et 
midlertidig plankontor på Kambosenteret. Bydelslab er ment å være en lokal medvirkningsarena og et 
lavterskeltilbud for kommunens innbyggere for informasjon, medvirkning i prosjekter, dialog og innspill, 
med spesielt fokus på nærmiljø og bydelsutvikling.   
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Miljøløftet   
Pandemien har hatt store konsekvenser for arbeidet med prosjekter i Miljøløftet Moss. Dette har 
påvirket arbeidet både internt i organisasjonen, men også samarbeidet om prosjekter og tiltak i 
Miljøløftet Moss. Miljøløftet var en periode uten prosjektleder, og ny prosjektleder tiltrådte i oktober.  

I 2021 har det vært arbeidet med å følge opp felles tiltaksplaner. Partene har samarbeidet om 
oppfølging av sykkelplan for Moss som har til formål å tilrettelegge for et helhetlig sykkelveinett. Videre 
har partene arbeidet med å følge opp tiltak i Mobilitetspakke for grønnere reiser, som ble vedtatt i 
2019. Her kan nevnes arbeidet med prosjektet «Veien til holdeplassen». Partene har også utarbeidet ny 
parkeringsstrategi for Moss, vedtatt i kommunestyret i desember 2021.   

Byliv  
I Bylivssamarbeidet er det i 2021 jobbet videre med utviklingen av Fleischerparken, og badstue, 
stupetårn og opprusting av bryggepromenaden ble ferdigstilt.  Det ble samarbeidet om hastetiltak for å 
gi gågata et løft under pandemien, noe som blant annet resulterte i en møteplass med sittegrupper, 
beplantning og dekorering av fasaden på de tomme amfilokalene i gågata og aktivisering av Kirkeparken. 
Det er gjennomført et forprosjekt med mål og strategier for utvikling av gågata, utarbeidet av Maverik.  

Til advent ble det kjøpt inn en stor julekule med sittegruppe, som ble plassert mellom Kirkeparken skole 
og lekeplassen, en lysende møteplass til stor glede for alle byens besøkende.   

Mosseregionens interkommunale politiske råd (MIPR)  
Mosseregionen interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Råde, Vestby 
og Våler. Samarbeidsavtalen ble vedtatt i april 2021, og det er opprettet en 50 prosent stilling som 
koordinator for å følge opp samarbeidet.   

Folkehelsearbeid  
Nærmiljøsatsing og stedsutvikling er sentrale områder i folkehelse- og samfunnsutvikling. Moss ble i 
2021 med i nettverket “En morsom omvei” i regi av Tverga for å utvikle nye, gøyale og tilgjengelige 
aktivitets-tilbud i nærmiljøet. En nedlagt grusbane på Åvangen skal transformeres til et spennende 
helårs gratis aktivitetsområde og en attraktiv møteplass som fremmer fysisk og sosial aktivitet og 
deltakelse på tvers av generasjoner.  Samskaping står sentralt og det har vært gjennomført omfattende 
medvirkningsprosesser for å bygge videre på bydelens historie, kultur og stolthet.  Ytterligere 
medvirkning skal gjennomføres. Kommunedelplanen Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv, som 
ble vedtatt i 2021, legger strategier og føringer.  

Moss har siden 2019 deltatt i det nasjonale forskningsprosjektet «Et sted å være ung» i regi av Oslo Met, 
som forsker på utvikling av medvirkningsmetodikk blant barn og unge. Biblioteket i Moss deltar med 
“Fritt spillerom”. Enhet Samfunnsutvikling har sittet i styringsgruppen til forskningsprosjektet som ble 
avsluttet 31. desember 2021.   

Folkehelserådgiver deltar i Viken sitt folkehelsenettverket og koordinerer blant annet folkehelsetilskudd. 
I 2021 fikk Moss kommune regionale folkehelsemidler til biblioteket sin satsing “Fritt spillerom” og til 
Skattekammeret ved Kirkens Bymisjon. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 12 444 11 711 733 5,9 % 0 8 540 

 

 
Kommentar til status økonomi 

Det samlede resultatet for enhet samfunnsutvikling viser et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner mot 
revidert budsjett. 

Enheten har hatt mindreforbruk på lønnsutgifter i forbindelse med flere vakante stillinger. Dette er 
ompostert internt i PMT, og lønnsutgiftene er omtrent på budsjett ved årsslutt. Enheten har hatt stor 
turnover i 2021 og har hatt perioder med ledige stillinger og fokus på nytilsettinger og opplæring av 
ansatte i 2021. Dette har ført til forsinkelse i flere pågående prosjekter, blant annet i arbeidet med 
kommunedelplan for Høyda. Mindreforbruket i enheten knytter seg i hovedsak til forsinkede utgifter til 
kjøp av tjenester som vil komme i 2022. Dette gjelder områdestabilitetsvurdering på Høyda, 
statistikkdata til levekårsundersøkelser og sosiokulturell stedsanalyse. Viken er forsinket med arbeidet 
med reisevaneundersøkelse, og noen av utgiftene knyttet til dette vil komme i 2022.  

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2021 0,35 % 0,68 % 1,04 % 

 
Enheten har hatt et lavt sykefravær i 2021 på 1,04 prosent noe lavere enn i 2020. Det er ikke kjent 
jobbrelatert sykefravær. Enheten har hatt fokus på jevnlig digital oppfølging og utendørs samlinger og 
fellesbefaringer som avbøtende tiltak for ansatte i perioder med langvarig hjemmekontor.  

Status økonomiplantiltak 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
Beløp i 1000      

Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Beskrivelse 
Innsparingstiltak      

Vurdere bylivsaktiviteter -750 -750 0 Ferdig gjennomført 

Redusere omfanget av folkehelsearbeidet -250 -250 0 Ferdig gjennomført 

Evaluering av kommunens 
miljøledelse(klimaledelse) /videreføring 
av Miljøfyrtårn 

-161 0 -161 Ferdig gjennomført 

Sum -1 161 -1 000 -161   

      
Konsekvensjusteringer      

Medlemskontingent Osloregionen 
interkommunalt politisk råd 

135 135 0 Ferdig gjennomført 

Sum 135 135 0   

      

Sum tiltak -1 026 -865 -161   
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Fellesposter drift 
 

Status økonomi 

Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
890-Fellesposter drift -38 566 -39 605 1 039 -2,7 % -26 907 -36 066 
891-Moss Kommunale 
Eiendomsselskap KF 

237 597 238 340 -743 -0,3 % 221 014 201 322 

892-Lønn og pensjon -114 811 -124 419 9 608 -8,4 % -3 337 39 660 
893-Omstilling og 
effektivisering 

0 0 0 0,0 % 0 0 

Sum 84 220 74 317 9 903 11,8 % 190 769 204 916 

 

Kommentar til status økonomi 

Fellesposter drift omhandler i all hovedsak om følgende forhold i 2021: 

• Indirekte kostnader selvkostområdene 

• Tapsføringer  

• Overføringer til MKEiendom 

• Lønn og pensjon (lønnsoppgjør, periodisering av variabel lønn, premieavvik/premiefond) 

De enkelte postene er nærmere beskrevet under de ulike kapitlene.  

Fellesposter drift 

Status økonomi 

Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum -38 566 -39 605 1 039 -2,7 % -26 907 -36 066 

 

Kommentar til status økonomi 

Totalt viser fellesposter drift et positivt avvik på 1,04 millioner kroner mot revidert budsjett 2021.  

Indirekte kostnader 
I opprinnelig budsjett 2021 ble det budsjettert med 36,0 millioner kroner i indirekte kostnader, samt 
kalkulatoriske avskrivninger tilknyttet selvkostområdene. I 2. tertial ble denne oppjustert med 2,5 
millioner kroner grunnet høyere renter på lån. Regnskapet ble til slutt 1,0 million kroner høyere enn 
revidert budsjett, fordelt med 0,6 millioner kroner i indirekte kostnader, 0,2 i kalkulatoriske renter og 
0,2 millioner kroner i kalkulatoriske avskrivninger. Høyere indirekte kostnader betyr at en mindre andel 
av gebyrene ble avsatt til budne selvkostfond.  

Tapsføringer 
Det er foretatt opprydding og tapsføringer fra gamle Moss og Rygge, samt Moss fra 2020 på 0,2 
millioner kroner som gjelder skatt, arbeidsgiveravgift, sykelønnsrefusjon og feriepenger.  
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Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 

Status økonomi 

Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum 237 597 238 340 -743 -0,3 % 221 014 201 322 

 

Kommentar til status økonomi 

 
I 2021 har overføringer til MKEiendom blitt budsjettert og regnskapsført samlet under dette området – 
herav overføringer til: 

• husleie for egne eiendommer og fremleieavtaler 

• energi 

• vaktmestertjenester 

• drift og forvaltning av rådhuset 

• tomgangsleie  

• avdragskompensasjon 

• forsikringer 

• flytting av Tufteparken  
  

I kommunestyresak 62/21 ble lånegjeld på 658,8 millioner kroner og budsjett på renter og avdrag på 
36,2 millioner kroner overført fra Moss kommune til MKEiendom. 
 
Merforbruket på 0,7 millioner kroner gjelder flytting av Tufteparken.  

Lønn og pensjon 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000       
Enhet Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 
Sum -114 811 -124 419 9 608 -8,4 % -3 337 39 660 

 

Kommentar til status økonomi 

Totalt viser lønn og pensjon et mindreforbruk på 9,6 millioner kroner. De største avvikene er 
premieavvik og premiefond på 18 millioner kroner, mindre bruk av midler avsatt til lønnsoppgjør og 
lønnsharmonisering på 4,5 millioner kroner og periodisering av variabel lønn med et merforbruk på 13 
millioner kroner.  
 
Pensjon 
Pensjonskostnadene ble betydelig høyere i 2021 enn opprinnelig budsjettert. Større lønnsøkning 
generelt førte til høyere pensjonspremie og reguleringspremie. Dette ble det justert for i 1. 
tertialrapportering. Merutgiftene ble finansiert med bruk av premiefond.  
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Nedenfor følger en kort forklaring vedrørende de ulike pensjonselementene.  
 
Premieavvik og premiefond 

Beløp i 1 000 
    

Beskrivelse Rev bud 2021 Regnskap 2021 Avvik i kr Regnskap 2020 

Årets premieavvik -2 063 26 -2 089 -2 338 

Amortisering tidligere års 
premieavvik 

64 211 62 845 1 366 67 469 

Pensjon 0 35 -35 112 

Premiefond -182 111 -200 937 18 826 -70 745 

Sum -119 963 -138 031 18 068 -5 501 

 
I forbindelse med endring av pensjonskasse ble det opparbeidet et betydelig premiefond. Per 31. 
desember 2020 var dette på 548,2 millioner kroner. Etter endelig flytteoppgjør er gjennomført i 2021 
med 131,4 millioner kroner, samt bruk av premiefond, tilført renter og økning på grunn av overskudd i 
KLP i 2020 er premiefondet 518,5 millioner kroner ved årets slutt.  

I 2021 ble det brukt 176,1 millioner kroner av premiefond. I tillegg kommer 14,1 
prosent arbeidsgiveravgift, det vil si at det totalt er inntektsført 200,9 millioner kroner fra 
premiefond. Premiefond kan kun brukes til å redusere årlige pensjonskostnader. Moss kommune har 
gjort dette gjennom å redusere årlige premieavviksinntekter og derav også fremtidige 
amortiseringskostnader. Det betyr at amortisering av skyldig premieavvik (driftskostnader) reduseres 
betraktelig i årene som kommer.  

Lønnsoppgjør 
Det var avsatt 2,2 prosent til lønnsoppgjør for 2021. I tillegg var det avsatt midler til lønnsharmonisering 
som følge av kommunesammenslåing. Det er i løpet av året foretatt fordelinger til kommunal- og 
stabsområder etter hvert som lønnsoppgjøret var kjent. Til sum er det et mindreforbruk på 4,5 millioner 
kroner på dette område. 

Variabel lønn 
I forbindelse med årsavslutningen periodiseres variable lønnskostnader til riktig år, fra januar 2022 til 
desember 2021. Normalt er det små variasjoner fra år til år. For 2021 ble denne høyere enn normalt 
grunnet høyere aktivitet på grunn av korona. I tillegg har det vært en justering av beregningsgrunnlaget 
ved at det er tatt med mer tillegg på fastlønn/helligdagstillegg enn tidligere. Totalt ble de variable 
kostnadene 13 millioner kroner høyere enn antatt.  
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Årsregnskap 
 

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Rammetilskudd -1 411 919 -1 334 070 -1 401 924 -1 395 334 
Inntekts- og formuesskatt -1 373 858 -1 456 224 -1 491 715 -1 627 223 
Eiendomsskatt -185 231 -185 985 -172 985 -172 307 
Andre generelle driftsinntekter -126 545 -86 056 -84 795 -87 422 

Sum generelle driftsinntekter -3 097 554 -3 062 335 -3 151 419 -3 282 286 

     

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

2 932 493 3 023 482 3 119 474 3 080 355 

     
Avskrivinger 57 737 0 0 66 823 
     

Sum netto driftsutgifter 2 990 231 3 023 482 3 119 474 3 147 179 

Brutto driftsresultat -107 323 -38 853 -31 945 -135 107 

     
Renteinntekter -34 954 -22 600 -28 800 -33 275 
Utbytter -10 358 -6 200 -6 900 -6 929 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-17 0 0 -7 

Renteutgifter 53 132 48 570 34 670 35 004 
Avdrag på lån 83 738 76 385 48 185 48 724 

Netto finansutgifter 91 540 96 155 47 155 43 518 

     
Motpost avskrivninger -57 737 0 0 -66 823 
     

Netto driftsresultat  -73 521 57 302 15 210 -158 412 

     
Disponering eller dekning av 
netto driftsresultat 

    

Overføring til investering 10 240 0 236 236 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

33 848 -4 030 -14 646 -10 210 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

19 638 -53 273 -800 168 386 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

9 795 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

73 521 -57 302 -15 210 158 412 

     

Fremført til inndekning i senere 
år (merforbruk) 

0 0 0 0 
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§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Kommunedirektør med stab 243 565 244 674 263 790 255 723 
Kommunalområde kultur, oppvekst og 
aktivitet 

1 369 502 1 411 826 1 436 472 1 432 728 

Kommunalområde helse og mestring 1 061 230 1 043 921 1 180 988 1 165 832 
Kommunalområde plan, miljø og teknikk 101 102 114 116 139 044 141 379 
Fellesposter drift 248 507 204 916 84 220 141 140 
Overføringer og finans 0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 3 023 905 3 019 452 3 104 514 3 136 802 

     
Herav:     
Avskrivinger 57 737 0 0 66 823 
Netto renteutgifter og -inntekter 51 0 0 26 
Overføring til investering 0 0 236 236 
Avsetninger til bundne driftsfond 49 300 2 085 2 668 33 557 
Bruk av bundne driftsfond -15 677 -6 115 -17 314 -44 195 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 -550 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 2 932 493 3 023 482 3 119 474 3 080 355 
 

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Investeringer i varige driftsmidler 184 675 412 847 160 773 153 600 
Tilskudd til andres investeringer 1 684 0 90 000 92 165 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 20 976 57 200 57 200 56 165 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 207 336 470 047 307 973 301 930 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -20 504 -47 285 -19 590 -16 386 
Tilskudd fra andre -40 953 -167 300 -5 600 -40 158 
Salg av varige driftsmidler -258 -20 000 -300 -315 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -156 000 -156 300 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -35 0 0 -29 
Bruk av lån -135 759 -225 462 -125 868 -89 772 

Sum investeringsinntekter -197 509 -460 047 -307 358 -302 960 

     
Videreutlån 145 776 210 000 210 000 241 696 
Bruk av lån til videreutlån -160 137 -210 000 -210 000 -210 000 
Avdrag på lån til videreutlån 87 009 65 000 65 000 92 016 
Mottatte avdrag på videreutlån -69 804 -65 000 -65 000 -80 857 

Netto utgifter videreutlån 2 844 0 0 42 855 

     
Overføring fra drift -10 240 0 -236 -236 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

-2 465 0 -379 697 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-900 -10 000 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp 934 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

-12 671 -10 000 -615 461 

     

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0 0 0 42 286 
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

 

1. Investeringer i varige driftsmidler 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Kommunedirektør med stab 8 092 5 555 6 395 4 791 
Kommunalområde kultur, oppvekst 
og aktivitet 

40 313 45 000 29 574 25 177 

Kommunalområde helse og mestring 7 190 85 049 12 510 7 286 
Kommunalområde plan, miljø og 
teknikk 

129 080 132 275 111 212 116 346 

Fellesposter drift 0 144 968 1 082 0 

Investeringer i varige driftsmidler  184 675 412 847 160 773 153 600 

 
2. Tilskudd til andres investeringer 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Avvikling av MKP, overføring 
til Moss kommune 

0 0 90 000 90 000 

Justeringskrav vann, avløp 
og vei 

1 066 0 0 1 063 

Verket Moss AS, justering 323 0 0 323 
Sponvika Eiendom AS, 
justering 

61 0 0 61 

Skolt Næringspark Moss AS, 
justering 

235 0 0 235 

Justering, Sponvika Eiendom 
AS 

0 0 0 484 

Tilskudd til andres 
investeringer  

1 684 0 90 000 92 165 

 
3. Investeringer i aksjer og andeler 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
KLP egenkapitaltilskudd 20 401 57 200 57 200 56 165 
Østfold Energi (aksjer fra Østfold 
Fylkeskommune) 

575 0 0 0 

Rygge Mølle og handelsforretning AS 1 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper  

20 976 57 200 57 200 56 165 

 

 
4. Utlån 

Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Investeringer i varige 
driftsmidler  

0 0 0 0 

     

Sum del 1-4 207 336 470 047 307 973 301 930 
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§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 

 
Beløp i 1000     

 Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 
Rammetilskudd -1 411 919 -1 334 070 -1 401 924 -1 395 334 
Inntekts- og formuesskatt -1 373 858 -1 456 224 -1 491 715 -1 627 223 
Eiendomsskatt -185 231 -185 985 -172 985 -172 307 
Andre skatteinntekter -21 0 0 -21 
Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

-148 947 -103 437 -102 376 -104 649 

Overføringer og tilskudd fra andre -538 342 -372 804 -404 454 -521 616 
Brukerbetalinger -103 241 -119 084 -114 934 -113 449 
Salgs- og leieinntekter -252 867 -261 671 -248 233 -259 060 

Sum driftsinntekter -4 014 427 -3 833 275 -3 936 621 -4 193 658 

     
Lønnsutgifter 1 947 368 1 887 620 1 937 329 1 989 739 
Sosiale utgifter 487 510 535 686 497 881 493 992 
Kjøp av varer og tjenester 1 137 279 1 134 042 1 187 812 1 209 813 
Overføringer og tilskudd til andre 277 209 237 075 281 653 298 184 
Avskrivninger 57 737 0 0 66 823 

Sum driftsutgifter 3 907 104 3 794 422 3 904 675 4 058 551 

     

Brutto driftsresultat -107 323 -38 853 -31 945 -135 107 

     
Renteinntekter -34 954 -22 600 -28 800 -33 275 
Utbytter -10 358 -6 200 -6 900 -6 929 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-17 0 0 -7 

Renteutgifter 53 132 48 570 34 670 35 004 
Avdrag på lån 83 738 76 385 48 185 48 724 

Netto finansutgifter 91 540 96 155 47 155 43 518 

     
Motpost avskrivninger -57 737 0 0 -66 823 
     

Netto driftsresultat -73 521 57 302 15 210 -158 412 

     
Disponering eller dekning av 
netto driftsresultat 

    

Overføring til investering 10 240 0 236 236 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

33 848 -4 030 -14 646 -10 210 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

19 638 -53 273 -800 168 386 

Dekning av tidligere års 
merforbruk 

9 795 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

73 521 -57 302 -15 210 158 412 

     

Fremført til inndekning i senere 
år (merforbruk) 

0 0 0 0 
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§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner 

Driftsregnskapet  

1. Netto driftsresultat -158 411 995  

2. Avsetninger til bundne driftsfond 33 985 251 

3. Bruk av bundne driftsfond -44 195 032 

4. Overføring til investering 235 750 

5. Avsetninger til disposisjonsfond - 

6. Bruk av disposisjonsfond -800 000 

7. Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk - 

8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før 
strykninger) 

-169 186 026  

12. Strykning av bruk av disposisjonsfond 800 000 

13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -168 386 026  

17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til 
disposisjonsfond 

168 386 026 

18. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -    

 
Investeringsregnskapet 

1. Sum utgifter og inntekter, eksklusive bruk av lån 341 596 506  

2. Avsetninger til bundne investeringsfond 1 644 425 

3. Bruk av bundne investeringsfond -947 183 

4. Budsjettert bruk av lån til investeringer -125 868 420 

4. Budsjettert bruk av lån til startlån -210 000 000 

5. Overføring fra driftsregnskapet -235 750 

6. Avsetninger til ubundet investeringsfond - 

7. Bruk av ubundne investeringsfond - 

8. Dekning av tidligere års udekket beløp - 

9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før 
strykninger 

6 189 578  

11. Strykning av bruk av lån til investeringer 36 096 911 

11. Bruk av ubenyttede lånemidler startlån - 

14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 42 286 489 

16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 42 286 489 
 

 
Det er utbetalt mer startlån enn budsjettert i 2021. Dette var ment finansiert med ubrukte lånemidler. 
Det ble dessverre ikke fremlagt formell sak om økningen av utlån og tilhørende finansiering ved bruk av 
ubrukte lånemidler. Budsjettet på 210 millioner kroner setter derfor begrensninger på hvor mye som 
kan finansieres i 2021. Det er ikke lov til å benytte lånemidler til ordinære investeringer til andre formål. 
Derfor legges investeringsregnskapet frem med et udekket beløp på 42,3 millioner kroner.  

Udekket beløp kan gjøres opp i investeringsregnskapet i 2022 med ubrukte lånemidler fra tidligere år og 
får ingen driftsmessige konsekvenser. Per 31. desember 2021 er ubrukte startlånsmidler på 136,6 
millioner kroner.  
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Balanse 
 

BALANSE Note  Regnskap 2021   Regnskap 2020  

EIENDELER    

A. Anleggsmidler        6 869 682 833       6 450 301 455  

I. Varige driftsmidler        1 340 840 245        1 254 063 141  

1. Faste eiendommer og anlegg 4/21 1 185 231 012 1 111 872 434 

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 155 609 233 142 190 707 

II. Finansielle anleggsmidler        1 253 335 916        1 146 018 600  

1. Aksjer og andeler 5 123 504 411 177 339 614 

2. Obligasjoner  - - 

3. Utlån 6/22 1 129 831 506 968 678 986 

III. Immaterielle eiendeler                            -                              -    

IV. Pensjonsmidler 10   4 275 506 672        4 050 219 714  

B. Omløpsmidler        1 340 446 479        1 228 885 639  

I. Bankinnskudd og kontanter           914 807 929           749 367 748  

II. Finansielle omløpsmidler               1 153 484               1 146 770  

1. Aksjer og andeler 7/14 1 153 484 1 146 770 

2. Obligasjoner  - - 

3. Sertifikater  - - 

4. Derivater  - - 

III. Kortsiktige fordringer           424 485 066           478 371 121  

1. Kundefordringer 18 275 589 020 264 730 453 

2. Andre kortsiktige fordringer  - - 

3. Premieavvik 10 148 896 046 213 640 668 

Sum eiendeler    8 210 129 312       7 679 187 093  
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EGENKAPITAL OG GJELD    

C. Egenkapital   1 325 647 796           209 950 023  

I. Egenkapital drift           524 085 678           365 909 433  

1. Disposisjonsfond 12 442 452 726 274 066 700 

2. Bundne driftsfond 12/13 81 632 952 91 842 733 

3. Merforbruk i driftsregnskapet  - - 

II. Egenkapital investering             -8 757 952             32 831 295  

1. Ubundet investeringsfond 12 3 125 000 3 125 000 

2. Bundne investeringsfond 12 30 403 537 29 706 295 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet  -42 286 488 - 

III. Annen egenkapital          810 320 069 -        188 790 705  

1. Kapitalkonto 2 782 692 553 -        216 418 221 

2. Prinsippendringer som påvirker 
arbeidskapitalen drift 

 36 446 362 36 446 362 

3. Prinsippendringer som påvirker 
arbeidskapitalen investering 

 -            8 818 846 -            8 818 846 

    

D. Langsiktig gjeld   6 279 496 049        6 898 996 954  

I. Lån        2 089 017 092        2 628 574 486  

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 8/9 2 089 017 092 2 628 574 486 

2. Obligasjonslån  - - 

3. Sertifikatlån  - - 

II. Pensjonsforpliktelse 10  4 190 478 957        4 270 422 468  

E. Kortsiktig gjeld  604 985 468 570 240 116 

I. Kortsiktig gjeld           604 985 468           570 240 116  

1. Leverandørgjeld  231 844 773 220 410 170 

2. Likviditetslån  - - 

3. Derivater  - - 

4. Annen kortsiktig gjeld 18 373 140 694 347 956 536 
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5. Premieavvik 10 - 1 873 411 

Sum egenkapital og gjeld      8 210 129 312        7 679 187 093  

F. Memoriakonti                            -                              -    

I. Ubrukte lånemidler  192 747 132 232 518 641 

II. Andre memoriakonti  - 11 785 991 

III. Motkonto for memoriakontiene  - 192 747 132 -        244 304 633 
 

 

Note 1 - Arbeidskapital  

Endring i arbeidskapital Regnskap 2021   

Arbeidskapital 01.01.2021 658 645 522 

Endring i løpet av året 76 815 489 

Arbeidskapital 31.12.2021 735 461 012   

Forklaring alt. 1: 
 

Inntekter drift (KOSTRA-art 600 - 929) 4 233 868 695 

Utgifter drift (KOSTRA-art 010 - 529) 4 075 456 699 

Sum netto driftsresultat 158 411 995  

Inntekter investering (KOSTRA-art 600 - 929) 593 817 112 

Utgifter investering (KOSTRA-art 010 - 529) 635 642 108 

Netto utgifter investering -41 824 997  

Anskaffelse minus anvendelse 116 586 998 

Endring ubrukte lånemidler -39 771 509 

Endring av regnskapsprinsipp -    

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL   76 815 489  
  

Forklaring alt. 2: 
 

OMLØPSMIDLER 
 

Endring betalingsmidler 165 440 181 

Endring ihendehaverobl og sertifikater - 

Endring kortsiktige fordringer 10 858 567 

Endring premieavvik -64 744 622 

Endring aksjer og andeler 6 714 

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 111 560 841  

KORTSIKTIG GJELD 
 

Endring kortsiktig gjeld (B) -34 745 351  

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 76 815 489  
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Note 2 - Kapitalkonto 

Debetposter i året 
  

Kreditposter i året 
 

   
01.01.2021 Kapitalkonto 
(2.59.90.0800)  

-202 802 335 

   
01.01.2021 Anleggsmodul 
(2.59.90.0801) 

430 917 713 

   
01.01.2021 Socio MK 
(2.59.90.0805) 

-11 106 034 

   
01.01.2021 Socio RK 
(2.59.90.0806) 

-591 122 

Avskriving av fast eiendom 
og maskiner og 
transportmidler 

66 823 287 
 

Aktivering av fast eiendom og 
maskiner og transportmidler 

-153 600 391 

Salg av aksjer/andeler 110 000 000 
 

Kjøp av aksjer/andeler -56 164 797 

Div. nedskrivninger, 
aksjer/andeler 

0 
   

Mottatt avdrag på startlån 80 857 327 
 

Utlån, startlån -241 696 315 

Mottatt avdrag på lønnslån 29 428 
 

Utlån, lønnslån 0 

Mottatte avdrag på 
sosiallån 

863 467 
 

Utlån sosial -1 641 624 

Tapsført/nedskrevet, 
sosiallån 

435 197 
   

Bruk av lånemidler fra 
eksterne lån 

299 771 509 
 

Avdrag på eksterne lån -140 739 965 

   
Gjeld ovf. MKE vedr. gamle 
Rygge 

-658 817 429 

     
   

Korrigeringer ang. 
pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser 

-305 230 469 

31.12.2021 Kapitalkonto 
(2.59.90.0800)  

-573 219 255 
   

31.12.2021 Anleggsmodul 
(2.59.90.0801) 

1 340 840 245 
   

31.12.2021 Socio MK 
(2.59.90.0805) 

11 481 994 
   

31.12.2021 Socio RK 
(2.59.90.0806) 

3 589 569 
   

Sum         1 341 472 768 
 

 Sum  -1 341 472 768 
 
Saldo per 31. desember 2021 på kapitalkontoene er korrigert slik at de stemmer med anleggsmodull og 
utlånssystem sosiallån (Socio). Tidligere har andel av saldoene blitt regnskapsført mot generell 
kapitalkonto (2.59.90.0800). Den negative saldoen på kapitalkonto (2.59.90.0800) skyldes blant annet at 
pensjonsforpliktelsene er større enn pensjonsmidlene. 
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Note 3 - Regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. 

Det er ingen endring av regnskapsprinsipper i 2021 i forhold til tidligere år. 
 
Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som for kommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet 
eller investeringsregnskapet. Alle utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres 
brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter 
og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. Se egen note for 
presisering om variabel lønn. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er bruket, er registrert som memoriapost. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte 
verdipapir er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra 
næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som 
anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger god kommunal regnskapskikk (GKRS) nummer 4 om avgrensningen mellom 
driftsmidler og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardhevning av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres 
på anleggsmiddelet i balansen. 
 
Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån 
jamfør kommuneloven § 50 nummer 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
 
Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter 
at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. På VAR-anlegg avskriver vi samme år som 
utgiften påløper. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig 
verdi i balansen. 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
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(gebyr, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs 
periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipper som gjelder for 
obligasjoner som holdes til forfall. 
 
Selvkostberegninger 
Innenfor rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Vi referer til note 9. 
 
Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon 
Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som omfattes av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen merverdiavgiftskompensasjon. 

Note 4 - Varige driftsmidler 

Anleggsgruppe Øk. 
levetid 

Balanse per 
01.01.21 

Tilg. Avg. Nedsk. Avsk. Balanse per 
31.12.21 

IKT 5 år 58 326 855 24 015 997 - - -17 394 112  64 948 740  

Utstyr/inventar 
og biler/maskiner 

10 år 83 863 852 16 090 025 - - -13 848 583  86 105 294  

Tekniske anlegg, 
parkeringsplasser
, friluftsanlegg 

20 år 96 480 815 10 546 422 - - -6 477 982  100 549 255  

Boliger, skoler, 
barnehager, 
idrettsanlegg, 
ledningsanlegg 
og kommunale 
veier 

40 år 984 560 071 102 947 947 - - -29 042 472  1 058 465 546  

Forretningsbygg, 
administrasjonsb
ygg, aldershjem 
og kulturbygg 

50 år 2 161 794 - - - -60 138  2 101 656  

Tomter/andre 
ikke avskrivbare 
eiendeler 

 
28 669 754 - - - 

 
 28 669 754  

Sum varige 
driftsmidler 

 
1 254 063 141   153 600 391   -     -    -66 823 287   1 340 840 245  
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Note 5 - Aksjer og andeler i selskaper 

Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler er på totalt 123 504 410 kroner. 

Moss kommune Antall 
aksjer/andeler 

Eierandel Verdi per 31.12.2021 

Aksjer og andeler under 
finansielle anleggsmidler 

   

Bibliotekssentralen SA 
  

8 700 

Galleri F-15 AS 54 x 1 000 31,80 % 540 000 

Rygge Tomteselskap 
 

100,00 % 50 000 

Krapfoss Industrier AS (KIAS AS) 224 x 1 000 33,40 % 224 000 

Østfold Energi AS 5.575 x 1 000 7,96 % 5 575 000 

Personalpartner AS (Masvo AS) 43 x 2 000 78,20 % 86 000 

Mosseregionens næringsutvikling 
AS 

37 x 1 000 25,40 % 37 000 

The American College of Norway 413 x 2 000 
 

826 000 

Inspiria 
 

0,99 % 7 085 

Radio Øst AL 
  

250 

Moss/Rygge Bomveiselskap AS 
  

10 000 

Moss Vekst 
  

5 000 

Radio Moss 
  

2 500 

Rygge Mølle og Handelsforretning 
AS 

87 x 10 0,13 % 870 

Egenkapitaltilskudd KLP 
  

116 089 428 

Vansjø boligbyggerlag 
(Kjærneshagen BRL) 

  
10 250 

Andeler Viken Skog BA 
  

32 328   
Sum                        123 504 411  

 

Det er innbetalt egenkapitaltilskudd til KLP for 2021 på 56 164 797 kroner. 

Egenkapitaltilskuddet i tidligere Moss kommunale pensjonskasse er nedskrevet fra 110 000 000 kroner 
til null. Pensjonskassa ble nedlagt 31. desember 2019, men tilbakeføring av egenkapitaltilskudd på 156 
300 000 kroner kom først til utbetaling i 2021. 

Note 6 - Utlån 

Samlet utlån per 31. desember 2021 er på 1 129,8 millioner kroner. Dette gjelder videreutlån fra 
Husbanken (startlån) 1 113,7 millioner kroner, sosiallån 16,0 millioner kroner og rester etter 
lønnslånsordning 0,08 millioner kroner fra tidligere Moss kommune. 

Startlånsordningen er finansiert med midler fra Husbanken (jamfør Kommuneloven § 14-17 første ledd). 
Sosiallån og lønnslån er finansiert med egne midler. 

Det er nedskrevet sosiallån for 0,43 millioner kroner direkte i balansen (uten resultateffekt). 
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Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 

Moss kommune Verdi per 31.12.2021 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
 

KLP-rentefond 1 153 484 

Sum 1 153 484  

 

Note 8 - Gjeldsforpliktelser 

Del 1 - Gjeldsforpliktelser - investeringslån  

Långiver  31.12.2020  31.12.2021 Forfall Rentetype 

Kommunalbanken MK 2008.0459 3 496 870          2 331 250  22.10.2018 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2008.0592 2 280 000          1 995 000  11.12.2028 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2011.0710 1 700 000                         -    30.06.2021 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2011.0854 2 400 000          2 000 000  22.12.2026 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2012.0516 21 993 750        21 356 250  09.11.2052 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2012.0517 3 963 750          2 378 250  09.11.2022 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2013.0657 19 500 000        18 900 000  30.06.2023 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2013.0658 3 075 000          1 845 000  30.06.2053 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2014.0652 20 100 000        19 500 000  30.06.2054 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2014.0654 2 352 000          1 680 000  01.07.2024 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2014.0710 98 304 980        96 517 620  30.06.2048 Pt.rente 

Kommunalbanken MK 2015.0386 38 171 250        35 538 750  30.03.2035 Fast 2,04% 
til 2022 

Kommunalbanken MK 2016.0526 16 802 500        13 747 500  30.06.2036 Fast 2,08% 
til 2023 

Kommunalbanken MK 2018.0623 47 814 220        43 989 080  20.06.2033 Fast 2,51% 
til 2025 

Kommunalbanken MK 2019.0647 66 482 380        61 557 760  19.06.2034 Fast 2,52% 
til 2026 

Kommunalbanken RK 2002.0837 4 642 190          4 238 530  01.07.2040 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2002.0838 7 126 510          5 542 840  12.12.2028 Nibor 

Kommunalbanken RK 2003.0206 8 135 550          7 178 430  12.12.2052 Nibor 

Kommunalbanken RK 2002.0649 24 907 460                         -    15.04.2043 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2002.0576 34 696 760                         -    22.12.2028 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2004.0199 18 427 520        17 010 020  10.10.2022 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2004.0194 46 425 160                         -    19.01.2039 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2005.0622 9 566 280          8 609 640  10.10.2022 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2006.0465 40 752 270                         -    10.10.2022 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2007.0351 4 540 270          4 203 950  10.10.2022 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2008.0607 31 296 880                         -    11.12.2048 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2010.1007 17 012 400        16 480 770  30.12.2036 Nibor 

Kommunalbanken RK 2011.0919 15 882 120                         -    02.07.2035 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2013.0004 30 177 700                         -    08.01.2047 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2013.0731 34 714 780        33 991 550  19.12.2044 Nibor 
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Kommunalbanken RK 2015.0695 81 509 400                         -    14.06.2054 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2016.0220 63 929 380        62 049 100  01.07.2054 Pt.rente 

Kommunalbanken RK 2018.0619 54 305 560        52 133 340  18.12.2025 Fast 2,56% 
til 2025 

Kommunalbanken RK 2019.0477 58 999 800        56 434 600  18.10.2029 Fast 2,32% 

Kommunalbanken MDA 2011.0853 223 160                         -    30.12.2021 Pt.rente 

Kommunalbanken MDA 2013.0650 1 058 250             634 950  30.06.2023 Pt.rente 

Kommunalbanken MDA 2014.0702 1 592 500          1 137 500  01.07.2024 Pt.rente 

Kommunalbanken MDA 2015.0647 2 646 000          2 058 000  30.06.2025 Fast 2,02% 
til 2022 

Kommunalbanken MDA 2016.0694 3 385 250          2 769 750  30.06.2026 Fast 2,12% 
til 2021 

Kommunalbanken MDA 2017.0705 4 960 900          4 606 550  30.11.2027 Pt.rente 

Kommunalbanken MDA 2019.0649 3 425 500          3 224 000  18.06.2029 Pt.rente 

Kommunalbanken 2021.0446 -        50 000 000  30.05.2051 Pt.rente 

KLP MK 8317.50.01789 14 575 000        14 025 000  30.12.2043 Pt.rente 

KLP MK 8317.50.50984 1 671 866        19 008 000  15.09.2045 Pt.rente 

KLP MK 8317.50.44089 8 050 000          1 559 366  30.09.2047 Pt.rente 

KLP MK 8317.55.35546 20 592 000          7 700 000  30.12.2027 Pt.rente 

KLP RK 8317.50.01088 39 349 100                         -    22.11.2035 Pt.rente 

KLP RK 8317.50.49005 26 315 967                         -    01.03.2032 Pt.rente 

KLP RK 8317.50.02246 8 616 740          7 881 520  01.09.2032 Pt.rente 

KLP RK 8317.50.29977 17 418 237        16 558 073  22.01.2041 Nibor 

KLP RK 8317.53.41091 67 756 375                         -    07.10.2044 Nibor 

KLP RK 8317.53.91218 85 714 289                         -    22.05.2054 Pt.rente 

KLP RK 8317.54.61003 63 909 604                         -    09.09.2054 Pt.rente 

KLP RK 8317.55.36291 70 124 344                         -    22.11.2035 Pt.rente 

KLP MDA 2018 5 8317.55.95948 4 147 500          3 594 500  20.12.2028 Pt.rente 

KLP Moss 8317.57.71185 141 226 000     138 872 233  15.06.2051 Pt.rente 

HB Invlån 11511613 - boliger 2 795 661          2 658 509  01.12.2039 Pt.rente 

Sum lån 1 525 038 933     867 497 181  
  

 

Rente per 31. desember 2021 i Kommunalbanken, 1,30 prosent. 
Rente per 31. desember 2021 i Kommunekreditt/KLP, 1,30 prosent. 
Lån knyttet til rentekompensasjonsordninger er hos Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. 

I 2021 er totalt 14 lån på tilsammen 658 817 428,80 kroner overført fra Moss kommune til Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF. Gjelder lån knyttet til bygg i Rygge kommune, hvor anleggsmidlene ble 
overført til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF i 2020.  

Mer informasjon om gjeldens sammensetning, gjennomsnittlig rente med mer blir rapportert i egen sak 
på finansområdet.  
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Del 2 - Gjeldsforpliktelser - startlån  

Långiver - Husbanken 31.12.2020 31.12.2021 Forfall Rentetype 

Startlån MK 2012, 1152.0559 57 565 441            54 365 002  01.04.2037 Pt.rente 

Startlån MK 2013, 1152.4668 66 840 622            63 334 696  01.05.2038 Pt.rente 

Startlån MK 2014, 1152.8929 51 475 794            48 905 945  01.04.2039 Pt.rente 

Startlån MK 2015, 1153.2068 66 750 493            63 995 349  01.07.2040 Fast 1,86 % 
til 2022 

Startlån MK 2016, 1153.4914 85 485 113            81 667 152  01.05.2041 Pt.rente 

Startlån MK 2017, 1153.7728 107 408 961         103 572 166  01.11.2042 Fast 2,44 % 
til 2027 

Startlån MK 2018, 1153.9895 143 990 203         141 076 924  01.12.2043 Pt.rente 

Startlån MK 2019, 1154.1774 142 528 521         136 977 895  01.04.2044 Pt.rente 

Startlån RK, 1153.1976 10 671 261                         -    01.03.2040 Pt.rente 

Startlån RK, 1152.8973 14 283 452                         -    01.05.2039 Pt.rente 

Startlån RK, 1153.4770 25 571 920                         -    01.11.2041 Pt.rente 

Startlån RK, 1153.7594 28 047 233            23 879 859  01.04.2057 Pt.rente 

Startlån RK, 1154.0068 36 652 551            35 155 013  01.06.2043 Pt.rente 

Startlån RK, 1154.1748 60 000 000            60 000 000  01.05.2044 Pt.rente 

Startlån 2020, 1154.3344 206 263 988         198 589 910  01.05.2045 Pt.rente 

Startlån 2021, 1154.4297 
 

        210 000 000  01.03.2051 Pt.rente 

Sum lån      1 103 535 553       1 221 519 911  
  

 
Rente per 31. desember 2021 i Husbanken; 0,83 prosent for lån med kvartalvise terminer. 

Mottatte ordinære avdrag -28 710 494 

Betalte ordinære avdrag 39 300 668   

Mottatte ekstraordinære avdrag -52 146 833 

Betalt/innløst videre inn til Husbanken 52 714 974 

Bruk av fond, diff. mottatt/betalt -568 141 

Sum                              0    

Saldo fond differanse mottatt/betalt per 31.12.2021              1 075 847  

  

Del 8 - Gjeldsforpliktelser - i andre selskaper  

Selskap Gjeld 31.12.2021 

Moss kommunale eiendomsselskap KF 2 410 072 247 

Moss havnevesen KF 55 472 818 

Sum lån                        2 465 545 065  

 
Lån knyttet til rentekompensasjonsordninger i Moss Kommunale Eiendomsselskap KF er omtrent 193,6 
millioner kroner. 
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Note 9 - Minimumsavdrag 

Sum alle lån 01.01.2021 
 

2 628 574 486 

herav startlån (videre utlån) 
 

-1 100 739 892 

Sum lån 01.01.2021 
 

1 527 834 594 
   

Sum bokført verdi anleggsmidler 01.01.2021 
 

6 450 301 455 

herav pensjonsmidler 
 

-4 050 219 714 

herav aksjer og andeler 
 

-177 339 614 

herav utlån (startlån og lønnslån) 
 

-968 678 986 

Sum bokført verdi anleggsmidler for beregning 
 

1 254 063 141 
   

Sum årets avskrivninger 
 

66 823 287 
   

Kontrollgrense: 
  

_____Langsiktiggjeld     __                                           1 527 834 594 *66 823 287  81 411 315 

Bokført verdi anleggsmidler                                        1 254 063 141 * årets 
avskrivninger 

= minimums 
avdrag 

 

Betalte avdrag i driftsregnskapet 

 
 

48 724 323 
 

 
Da det er overført lån til MKEiendom vedrørende bygg fra gamle Rygge kommune i 2021 med 658,8 
millioner kroner gir beregningen av minimumsavdraget et feil bilde. Avdrag og renter til disse lånene er 
belastet MKEiendoms regnskap. Ved å ta hensyn til reduksjon i lånegjeld ville minimumsavdraget bli 
46,3 millioner kroner. 
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Note 10 – Pensjon 

Oversikten nedenfor viser beløpsstørrelsene i de to kollektive pensjonsordningene som de ansatte i 
Moss kommune er medlem i. Dette er Statens pensjonskasse (SPK, for lærere) og Kommunal 
Landspensjonskasse. Forholdsvis andel for MKEiendom er trukket ut, og rapporteres i deres eget 
årsregnskap. Alle ansatte som tidligere var medlemmer av Moss kommunale pensjonskasse ble overført 
til KLP fra 1. januar 2020. Alle rettigheter for ansatte, pensjonsmidler og forpliktelser med mer er 
videreført i KLP. 

Pensjonskostnader KLP SPK 2021 totalt  2020 totalt 

Årets opptjening 166 478 550 30 069 456 196 548 006 196 036 351 

Rentekostnad 112 510 827 10 016 259 122 527 086 144 495 867 

Brutto pensjonskostnad 278 989 377 40 085 715 319 075 092 340 532 218 

Forventet avkastning -135 491 772 -6 292 244 -141 784 016 -152 483 113 

Netto pensjonskostnad 143 497 605 33 793 471 177 291 076 188 049 105 

Amortisert premieavvik 56 644 888 -1 565 829 55 079 059 59 131 610 

Administrasjonskostnader/Rentegar
anti 

8 657 010 1 055 583 9 712 593 12 036 696 

Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 208 799 503 33 283 225 242 082 728 259 217 411 
     

Årests premieavvik -1 259 992 1 237 201 -22 791 -703 571 

Innbetalt pensjonspremie/tilskudd 150 894 623 36 086 255 186 980 878 199 382 230 

Bruk av premiefond 176 106 473 - 176 106 473 60 002 275      

Pensjonsmidler, 
pensjonsforpliktelser og beregnet 
akkumulert premieavvik 

KLP SPK 2021 totalt 2020 totalt 

Pensjonsmidler per 31.12 4 011 652 181 233 549 033 4 245 201 214 4 050 219 714 

Brutto påløpt pensjonsforpliktelser 
per 31.12 

3 796 719 847 373 961 021 4 170 680 868 4 242 997 862 

Netto midler/forpliktelse per 31.12 214 932 334 -140 411 989 74 520 345 -194 500 757 

Arbeidsgiveravgift av netto 
midler/forpliktelse per 31.12. 

30 305 459 -19 798 090 10 507 369 -27 424 606 

Akkumulert premieeavvik per 31.12 129 306 350 1 192 264 130 498 614 185 600 459 

Arbeidsgiveravgift av premieavvik 
per 31.12 

18 264 850 132 587 18 397 437 26 166 798 

 
Beregningsforutsetninger 

KLP SPK 

Økonomiske forutsetninger 
  

Årlig avkastning ( i %) 3,50 % 3,00 % 

Diskonteringsrente (risiko fri rente i %) 3,00 % 3,00 % 

Årlig lønnsvekst ( i %) 1,98 % 1,98 % 

Årlig G-regulering ( i %) 1,98 % 1,98 % 

Årlig pensjonsregulering ( i %) 1,22 % 
 

Forholdstallet fra KRD 1,00 1,00 

 
Moss kommune og tilhørende selskaper har valgt 7 års amortiseringstid. 
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Note 11 - Garantier 

Långiver Formål Type 
garanti 

Opprinnelig
lån/garanti 

Godkjent Innvilg. 
år 

Garanti- 
ansvar per 
31.12.2021 

Garanti-
ansvar 

utløper 

MKs 
andel 

Husbanken 
        

Melløsparken 
Barnehage Sa 

Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

9 900 000 x 2002 4 817 239 2021 MK 100% 

Nye Refsnes 
barnehage BA 

Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

7 722 000 x 2003 3 520 285 2033 MK 100% 

Andersrød barnehage Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

4 550 000 x 2003 2 204 109 2033 MK 100% 

Sum 
     

10 541 633  
  

Kommunalbanken 
        

Verket barnehage Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

7 500 000 x 1998 1 800 030 2029 MK 100% 

Ekholt foreldre 
barnehage 

Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

6 990 000 x 1999 1 276 880 2027 MK 100% 

Smedhusåsen 
Barnehage BA 

Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

6 050 000 x 1999 1 538 240 2029 MK 100% 

MOVAR Investering i 
vann/avløp/ren
ovasjon 

Simpel 
garanti 

   
145 350 000 

 
MK 64% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

11 500 000 x 2007 2 400 940 2027 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

10 833 333 x 2012 7 471 280 2041 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

11 066 667 x 2013 7 615 620 2042 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

5 015 000 x 2017 4 335 000 2047 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

25 140 000 x 2018 22 409 740 2048 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

13 100 000 x 2019 12 008 640 2049 MK 100% 

Sum 
     

206 206 370  
  

         

KLP/Kommunekreditt 
        

MOVAR (KLP 
kommunekreditt) 

Investering i 
vann/avløp/ren
ovasjon 

Simpel 
garanti 

 
x 

 
142 102 000 

 
MK 64% 

MOVAR (KLP 
byggelån) 

Investering i 
vann/avløp/ren
ovasjon 

Simpel 
garanti 

 
x 

 
32 000 000 

 
MK 64% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

3 625 000 x 2005 937 500 2025 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

24 842 933 x 2016 20 632 263 2046 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

8 978 000 x 2020 8 678 732 2050 MK 100% 

Moss kirkelig fellesråd Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

9 854 000 x 2021 9 854 000 2051 MK 100% 

Sum 
     

214 204 495  
  

 

 

        

Sparebank 1, Moss 
        

Ishall i Moss AS Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

7 000 000 x 2014 5 224 356 2034 MK 100% 
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Rundhuset i 
Nesparken 

Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

350 000 x 2014 134 898 2024 MK 100% 

Ekholt ballklubb Nybygg/rehabili
tering av bygg 

Simpel 
garanti 

4 000 000 X 2021 - 2026 MK 100% 

Sum 
     

5 359 254  
  

Sum totalt 
     

436 311 752  
  

 
Ekholt ballklubb har ikke påbegynt bygging av klubbhus og derfor ikke tatt opp lån. 

Garantiansvar overfor MOVAR IKS er ført opp med Moss Kommunes andel av den totale gjelden i 
henhold til eieravtalen. Samlet gjeld i MOVAR 499,1 millioner kroner. Moss kommunes andel 319,5 
millioner kroner. Total låneramme for MOVAR samlet er 1 200,0 millioner kroner. Vedtatt av alle 
deltakerkommunene i 2016. Alle garantiene gitt av Moss kommune er selvskyldnergaranti. 

Note 12 - Fond 

 
Regnskap 2021 

Disposisjonsfond 
 

Disposisjonsfond per 1.1. 274 066 700 

Avsatt i driftsregnskapet 168 386 026 

Forbruk i driftsregnskapet - 

Disposisjonsfond per 31.12.       442 452 726    

Bundne driftsfond 
 

Bundne driftsfond per 1.1. 91 842 733 

Avsatt i driftsregnskapet 33 985 251 

Bruk i driftsregnskapet 44 195 032 

Bundne driftsfond per 31.12.         81 632 952    

Ubundne investeringsfond 
 

Ubundne investeringsfond per 1.1. 3 125 000 

Avsatt i investeringsregnskapet - 

Bruk i investeringsregnskapet - 

Ubundne investeringsfond per 31.12.           3 125 000    

Bundne investeringsfond 
 

Bundne investeringsfond per 1.1. 29 706 295 

Avsatt i investeringsregnskapet 1 644 425 

Bruk i investeringsregnskapet 947 183 

Bruk i driftsregnskapet (bompengemidler) 
 

Bundne investeringsfond per 31.12.         30 403 537  

 

Kommentarer til bundne driftsfond 
Selvkostområdene står for 13,9 millioner kroner. Ubrukte midler vedrørende boligtilskudd og dekning av 
tap fra Husbanken er på 11,9 millioner kroner. Resterende 55,8 millioner kroner gjelder 169 stykk. 
øremerkede prosjekter. På grunn av koronasituasjonen er det mange tiltak som kommunen har mottatt 
prosjektmidler til som er blitt utsatt. 

Kommentarer til bundne investeringsfond 
23,2 millioner kroner gjelder samferdseltiltak (bomstasjonsmidler og Varnaveien). 
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Diverse midler fra utbyggningsavtaler 2,5 millioner kroner. Avdrag som skal innløses videre til 
Husbanken 1,1 millioner kroner. Diverse øremerkede prosjektmidler 3,6 millioner kroner. 

Note 13 – Selvkostområder 

Selvkostområder 
2021 

Vann  Avløp Slam-
tømming  

Renovasjon Feiing Regulerings
-planer 

Byggesak Opp-
måling 

Eierseksjon
-ering 

Utslipps-
tillatelser 

Direkte driftsutgifter 43 809 221 60 982 978 1 624 286 54 800 745 6 258 103 3 432 284 13 960 
287 

1 858 
068 

1 004 026 275 508 

Avskrivingskostnad 6 826 025 12 129 947 - 118 090 - - 151 225 - - - 

Kalkulatorisk rente 4 281 077 6 785 981 - 1 155 - - 19 227 - - - 

Indirekte kostnader 2 213 110 2 886 486 47 495 1 420 109 149 087 366 096 1 846 
518 

234 
151 

86 996 26 676 

Sum driftskostnader 57 129 433   82 785 392   1 671 781   56 340 099   6 407 190   3 798 380   15 977 
257  

 2 092 
219  

 1 091 022   302 184  

- Øvrige inntekter -168 270 -624 075 - -2 216 - -1 026 -833 888 -1 288 - - 

Samlet selvkost 
(gebyrgrunnlag) 

56 961 163   82 161 317   1 671 781   56 337 883   6 407 190   3 797 354   15 143 
369  

 2 090 
931  

 1 091 022   302 184  

Subsidiering - - - - - 2 737 575 - 556 
777 

426 274 - 

Gebyrinntekter 53 861 477 89 093 900 2 259 706 48 916 025 6 587 774 1 059 779 17 033 
969 

1 534 
154 

664 748 259 480 

Resultat -3 099 686   6 932 583   587 925  -7 421 858   180 584   -     1 890 
600  

 -     -    -42 704  

Finansiell 
dekningsgrad 

95,0 % 108,0 % 135,0 % 87,0 % 103,0 % 28,0 % 112,0 % 73,0 % 61,0 % 86,0 % 

           

Selvkostfond/ 
fremførbart 
underskudd 

Vann  Avløp Slam-
tømming  

Renovasjon Feiing Regulerings
-planer 

Byggesak Opp-
måling 

Eierseksjon
-ering 

Utslipps-
tillatelser 

Selvkostfond 01.01 8 883 307 4 495 202 711 167 3 442 184 -292 324 - 4 663 
255 

- - -42 704 

-/+ Bruk 
av/avsetning til 
selvkostfond 

-3 099 686 6 932 583 587 926 -7 421 858 180 583 - 1 890 
600 

- - - 

+/- Kalkulert 
renteinntekt/rentek
ostnad fond 

143 443 155 727 19 660 -5 257 -3 952 - 109 703 - - -418 

Selvkostfond/ 
fremførbart 
underskudd 31.12 

5 927 064   11 583 512   1 318 753  -3 984 931  -115 693   -     6 663 
558  

 -     -    -43 122  

 

Note 14 - Salg av finansielle anleggsmidler 

Ingen salg av aksjer i Moss kommune i 2021. 

Note 15 - Ytelser til ledende personer 

Lønn og godtgjørelser 2021 

Kommunedirektør, Hans Reidar Ness 1 624 102 

Ordfører, Hanne K. Tollerud 1 053 520 

Varaordfører, Tor Petter Ekroll 897 220 
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Note 16 - Godtgjørelse til revisor 

Moss kommune er medeier i Østre Viken Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer alle revisjonstjenester 
til kommunen. For 2021 er det utbetalt til sammen 3 195 995 kroner i honorar til revisor. Størrelsen på 
honoraret fastsettes årlig av representantskapet i selskapet innenfor rammen av gjeldende avtale 
mellom eierkommunene. Alt er betaling for revisjon. 

I tillegg er det utbetalt 464 000 kroner til Østfold Kontrollutvalgssekretariat for drift av 
sekretariatfunksjonen og for kommunens kontrollutvalg. 

Note 17 - Tilskudd ressurskrevende brukere 

Det statlige tilskuddet til ressurskrevende brukeres tjenester for 2021 er beregnet 84,2 millioner kroner. 
Beløpet er ført som inntekt i driftsregnskapet på funksjon 254. Det endelige kravet er ved 
regnskapsavleggelsen ikke innsendt/revisjonsgodkjent og det kan bli endringer i kravet. Avviket mellom 
estimatet og faktisk utbetaling vil bli regnskapsført i 2022. 

Avviket på kravet for 2020 ble 0,6 millioner kroner, som er belastet i driften for 2021 på funksjon 254. 

Note 18 - Fordring og gjeld 

Per 31.12.2021 Fordringer Gjeld Kortsiktig Langsiktig 

Moss kommunale eiendomsselskap KF - -133 070 292 -133 070 292 - 

Moss havnevesen KF - - - - 

Moss kirkelig fellesråd 4 956 762 - 4 956 762 - 

Sum 4 956 762   -133 070 292   -128 113 530   -    

 
Mellomværende overfor MKEiendom er relatert til felles likviditetsstyring i Moss kommune. Deler av 
MKEiendoms likvide midler står på Moss kommunes driftskonto og plasseringskonto. 

Mellomværende mot kirkelig fellesråd gjelder midler på bank. Fram til 31. desember 2019 hadde 
kommunen og kirken felles likviditet. I løpet av 2022 vil kirken ha gjort opp fordringen, og kun benytte 
egne likvide midler.  

Note 19 - Anordning av variabel lønn 

Moss kommune utbetaler mye variabel lønn månedlig. Hoveddelen av dette gjelder pleie- og 
omsorgssektoren og blir aggregert i timeregistreringssystemet Notus. De variable lønnsutgiftene som er 
knyttet til desember utbetales i januar året etter. 

Regnskapsåret 2021 er belastet 30,5 millioner kroner i variabel periodisert lønn fra 2022. For 2020 var 
tilsvarende beløp 17,5 millioner kroner. Den regnskapsmessige belastningen for 2021 blir på hele 13,0 
millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak mye variabel lønn knyttet til coronatiltak, og at det er tatt 
med mer tillegg på fastlønn/helligdagstillegg enn tidligere år. 

For beregningen av tilskudd til private barnehager er det forutsatt ordinære driftskostnader for 12 
måneder i Moss kommunes regnskaper på området. Periodisering av variabel lønn er ikke hensyntatt i 
beregningen, fordi det ikke er vesentlige beløpsforskjeller fra år til år på dette området. 
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Note 20 - Andre virksomheter som utfører vesentlige kommunale tjenester 

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF, eiendomsforvaltning. 
Moss Havnevesen KF, havnevirksomhet. 

MOVAR IKS, vann, avløp, renovasjon med mer.  
MOVAR IKS (MIB), Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen. 

Note 21 - Vedrørende justeringsrett og oppskrivning 

Det er i år overdratt ett anlegg til Moss kommune, der kommunene har overtatt anleggene etter 
ferdigstillelse, samt overtatt justeringsrett for merverdiavgift og for momskompensasjon. 

Sponvika Eiendom AS: 

Andel vei. Anleggets verdi 24 544 151 kroner. Justeringsrett momskompensasjon 4 684 759 kroner 
Andel VA. Anleggets verdi 5 753 219 kroner. Justeringsrett momskompensasjon 1 359 100 kroner. 

Etter avtalene skal 80 prosent av justert moms tilbakebetales utbygger og 20 prosent tilfaller Moss 
kommune som administrasjonsgebyrer. Moss kommune og Rygge kommune har tidligere overtatt 
følgende anlegg: 

- Sjøgata 25 Moss AS. 2014, veianlegg. 

- Trysilhus Areal AS. 2015, vei og VA anlegg. 

- HPN Infra 1 AS. 2016, vei. 

- HPN Infra 3 AS. 2016, vei. 

- HPN Infra 5 AS. 2016, vei. 

- Moss Næringspark AS. 2017, vei og VA anlegg. 

- Forum Moss AS. 2017, vei og VA anlegg. 

- Verket Moss AS, Bro. 2018, veianlegg. 

- Trysilhus Areal AS. 2018, vei og VA anlegg. 

- Sponvika Eiendom AS, Verksåsen. 2019, vei og VA anlegg. 

- Verket Moss AS. 2020, VA anlegg. 

- Sponvika Eiendom AS, Verksåsen. 2020, vei og VA anlegg. 

- Skolt Næringspark Moss AS. 2020, vei og VA anlegg. 
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Note 22 - Tap og nedskrivninger på utlån 

Det er totalt tapsført 532 850 kroner i driftsregnskapet i løpet av året. Kravene som er tapsført er sett 
opp mot lovkrav og realisme på om videre innfordringsarbeidet fører frem.  

Hovedområdene det er foretatt tapsbelastninger i regnskapet er: 

Barnehageområdet, oppholdsbetaling 32 000 kroner. 
Skolefritidsordningen, oppholdsbetaling 40 000 kroner. 
Vedrørende Husbankens låne- og tilskuddsordninger 45 000 kroner. 
Helse og omsorgstjenester, bruker og oppholdsbetalinger 77 000 kroner. 
Diverse gamle krav fra tidligere Moss og Rygge kommune 79 000 kroner. 
Samlet opprydding/tapsføring fra gamle Moss og Rygge, samt Moss fra 2020, vedrørende skatt, 
arbeidsgiveravgift, sykelønnsrefusjon og feriepenger på 198 000 kroner.  
Øvrige tap er på 62 000 kroner. 

Nedskrivninger på utlån 
Direkte nedskrivninger i balansen på utlån er 435 197 kroner. Dette gjelder sosiallån omgjort til bidrag 
av NAV/sosial i henhold til vedtak 

Note 23 - Vertskommunesamarbeid  

Legevakt 
Mosseregionens legevaktsentral ble en integrert avdeling i Moss kommune fra 2012, etter 
vertskommunemodellen. Legevakta finansieres av forholdsvise andeler basert på innbyggertall. I 2021 
hadde legevakta et regnskapsmessig underskudd på 8 209 625 kroner. Moss kommunes andel på 5 022 
902 kroner er innarbeidet i Moss kommunes totale regnskapsresultat. Øvrige andeler av merforbruket 
er fordringsført deltakerkommunene. 

Deltakere Andel Overført i 2021 Andel underskudd 

Moss kommune 61,16 % 15 852 000 5 022 902 

Råde kommune 9,32 % 2 416 000 764 682 

Våler kommune 7,12 % 1 846 000 584 178 

Vestby kommune 22,40 % 5 808 000 1 837 863 

Sum 100,0 % 25 922 000   8 209 625  
 

 
Avdeling koronaviruslegevakt 
Opprettet i forbindelse med pandemien og finansieres som ordinær legevakt. Regnskapsmessig 
underskudd i 2021 ble 8 798 340 kroner. Moss kommunes andel på 5 381 065 kroner er innarbeidet i 
Moss kommunes totale regnskapsresultat. Øvrige andeler av merforbruket er fordringsført 
deltakerkommunene. 

Deltakere Andel Overført i 2021 Andel underskudd 

Moss kommune 61,16 % 2 861 507 5 381 065 

Råde kommune 9,32 % 436 057 820 005 

Våler kommune 7,12 % 333 125 626 442 

Vestby kommune 22,40 % 1 048 034 1 970 828 

Sum 100,0 % 4 678 723   8 798 340  
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Avdeling kommunale akutte døgnplasser (KAD) 
Kommunale akutte døgnplasser ved Peer Gynt Helsehus startet opp 2013, etter 
vertskommunemodellen. KAD finansieres av forholdsvise andeler basert på innbyggertall. I 2021 ble det 
et regnskapsmessig underskudd på 2 242 393 kroner. Moss kommunes andel er innarbeidet i Moss 
kommunes totale regnskapsresultat. Øvrige andeler av merforbruket er fordringsført 
deltakerkommunene. 

Deltakere Andel Overført i 2021 Andel underskudd 

Moss kommune 61,16 % 11 994 000 1 372 288 

Råde kommune 9,32 % 1 751 598 208 790 

Våler kommune 7,12 % 1 216 003 159 504 

Vestby kommune 22,40 % 4 336 369 501 811 

Sum 100,0 % 19 297 970   2 242 393  

 
Landbruk 
Moss og Råde kommune har felles landbruksforvaltning organisert som interkommunalt samarbeid. 
Ansvarsområdet omfatter kommunale og statlige oppgaver, som består av forvaltning, planlegging og 
rådgivning innenfor fagområdene jordbruk, skogbruk, arealforvaltning og vilt. Ressursbruken skal stå i 
forhold til avtalte fordelingsnøkler. Det samme gjelder kostnadsfordelingen. Arbeidsgiveransvaret ligger 
hos Moss kommune. Området hadde en netto kostnad på 2 590 547 kroner i 2021. Råde kommunes 
andel av årets merforbruk er på 30 255 kroner og fordringsføres. Moss kommunes andel av netto 
kostnaden på 2 560 292 kroner er innarbeidet i årets regnskapsresultat. 

Note 24 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 
balansedagen 

Ingen vesentlige kjente forhold 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203



Årsrapport og årsregnskap 2021 
 

Side 186 av 194 

Konsolidert regnskap 
 
Økonomisk oversikt - drift  

 
Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Driftsinntekter 
  

1 Rammetilskudd 1 395 333 614 1 411 919 389 

2 Inntekts- og formuesskatt 1 627 223 473 1 373 858 157 

3 Eiendomsskatt 172 306 558 185 231 281 

4 Andre skatteinntekter 20 537 20 537 

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 104 648 871 148 947 025 

6 Overføringer og tilskudd fra andre 543 403 566 555 303 131 

7 Brukerbetalinger 113 448 835 103 240 664 

8 Salgs- og leieinntekter 389 795 184 375 848 160 

9 Sum driftsinntekter 4 346 180 638  4 154 368 344 

Driftsutgifter 
  

10 Lønnsutgifter 2 028 231 288 1 979 751 545 

11 Sosiale utgifter 505 281 994 498 222 223 

12 Kjøp av varer og tjenester 1 142 807 347 1 089 246 120 

13 Overføringer og tilskudd til andre 326 352 115 306 552 422 

14 Avskrivninger 183 794 204 171 229 812 

15 Sum driftsutgifter 4 186 466 947  4 045 002 122    

16 Brutto driftsresultat 159 713 691  109 366 222 

Finansinntekter 
  

17 Renteinntekter 34 016 647 35 461 019 

18 Utbytter 9 409 966 10 358 157 

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 6 780 100 069 

20 Renteutgifter 65 973 082 84 660 550 

21 Avdrag på lån 143 084 323 169 528 868 

22 Netto finansutgifter -165 624 011 -208 270 173 

23 Motpost avskrivninger 183 794 204 171 229 811 

24 Netto driftsresultat 177 883 751  72 160 396 
   

Disp. eller dekning av netto driftsresultat 
  

25 Overføring til investering -17 603 587 -10 240 000 

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10 207 218 -33 851 408 

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -170 487 382 -49 000 597 

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk - 30 726 496 

28 Dekning av tidligere års merforbruk - -9 794 888 

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -177 883 751  -72 160 397 

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 
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Bevilgningsoversikt - investeringsregnskap 

 
Regnskap 2021 Regnskap 2020 

1 Investeringer i varige driftsmidler 321 910 841 306 041 332 

2 Tilskudd til andres investeringer 3 852 790 3 150 323 

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 56 164 797 20 976 388 

4 Utlån av egne midler - - 

5 Avdrag på lån - 4 786 314 

6 Sum investeringsutgifter 381 928 428  334 954 357 
   

7 Kompensasjon for merverdiavgift 39 802 467 35 359 091 

8 Tilskudd fra andre 44 396 213 77 319 941 

9 Salg av varige driftsmidler 25 096 993 14 268 000 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 156 300 000 - 

11 Utdeling fra selskaper - - 

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 29 428 34 741 

13 Bruk av lån 96 482 384 192 702 224 

14 Sum investeringsinntekter 362 107 484  319 683 997 
   

15 Videreutlån 241 696 315 145 776 319 

16 Bruk av lån til videreutlån 210 000 000 160 137 359 

17 Avdrag på lån til videreutlån 92 015 642 87 008 707 

18 Mottatte avdrag på videreutlån 80 857 327 69 803 505 

19 Netto utgifter videreutlån 42 854 630 2 844 162 
   

20 Overføring fra drift 17 603 587 10 240 000 

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne inv.fond 1 785 498 -17 620 

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv.fond 1 000 000 8 826 064 

23 Dekning av tidligere års udekket beløp - -933 922 

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 20 389 085  18 114 522 

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 42 286 488 - 
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Oversikt - balanse 

 
Note Regnskap 2021 Regnskap 2020 

EIENDELER 
   

A. Anleggsmidler 
 

10 489 073 670  10 091 080 286 

I. Varige driftsmidler 4 4 853 513 349  4 809 178 627 

1. Faste eiendommer og anlegg 
 

4 682 391 931 4 650 144 734 

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 
 

171 121 419 159 033 893 

II. Finansielle anleggsmidler 
 

1 256 335 916  1 149 018 600 

1. Aksjer og andeler 5 126 504 411 180 339 614 

2. Obligasjoner 
 

- - 

3. Utlån 6 1 129 831 506 968 678 986 

III. Immaterielle eiendeler 
 

-    - 

IV. Pensjonsmidler 8 4 379 224 404 4 132 883 060 

B. Omløpsmidler 
 

1 621 433 257  1 509 245 275 

I. Bankinnskudd og kontanter 
 

1 024 360 643  855 204 915 

II. Finansielle omløpsmidler 
 

16 153 484  16 146 770 

1. Aksjer og andeler 5 16 153 484 16 146 770 

2. Obligasjoner 
 

- - 

3. Sertifikater 
 

- - 

4. Derivater 
 

- - 

III. Kortsiktige fordringer 
 

580 919 130  637 893 590 

1. Kundefordringer 
 

428 470 090 419 356 382 

2. Andre kortsiktige fordringer 
 

- - 

3. Premieavvik 8 152 449 040 218 537 208 

Sum eiendeler 
 

12 110 506 927   11 600 325 561  
    

EGENKAPITAL OG GJELD 
 

-    - 

C. Egenkapital 
 

2 611 840 845  2 108 836 340 

I. Egenkapital drift 
 

613 993 860  453 716 259 

1. Disposisjonsfond 9 532 360 907 361 873 525 

2. Bundne driftsfond 9/10 81 632 952 91 842 733 

3. Merforbruk i driftsregnskapet 
 

- - 

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 
 

- - 

II. Egenkapital investering 
 

128 726 327  173 795 751 

1. Ubundet investeringsfond 9 140 313 218 141 313 218 

2. Bundne investeringsfond 9 30 699 597 32 482 532 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 
 

-42 286 488 - 

III. Annen egenkapital 
 

1 869 120 658 1 481 324 331 

1. Kapitalkonto 
 

1 841 493 141 1 453 696 814 

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskap. drift 
 

36 446 362 36 446 362 

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskap. 
investering 

 
-8 818 846 -8 818 846 

D. Langsiktig gjeld 
 

8 848 655 667 8 878 167 114 

I. Lån 
 

4 554 562 157  4 522 980 122 
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1. Gjeld til kredittinstitusjoner 7 4 554 562 157 4 522 980 122 

2. Obligasjonslån 
 

- - 

3. Sertifikatlån 
 

- - 

II. Pensjonsforpliktelse 8 4 294 093 510 4 355 186 992 

E. Kortsiktig gjeld 
 

650 010 415  613 322 108 

I. Kortsiktig gjeld 
 

650 010 415  613 322 108 

1. Leverandørgjeld 
 

259 083 859 258 274 909 

2. Likviditetslån 
 

- - 

3. Derivater 
 

- - 

4. Annen kortsiktig gjeld 
 

390 926 556 353 173 788 

5. Premieavvik 
 

- 1 873 411 

Sum egenkapital og gjeld 
 

12 110 506 927 11 600 325 561 
  

    
 

F. Memoriakonti 
 

-    - 

I. Ubrukte lånemidler 
 

222 190 220 261 990 604 

II. Andre memoriakonti 
 

-    11 785 991 

III. Motkonto for memoriakontiene 
 

-222 190 220  -273 776 595 

  

Note 1 Selskap som inngår i konsolidert regnskap 

Selskap som inngår i konsolidert regnskap for Moss kommune i 2021 er: 

· Moss kommune (bykassa) 

· Moss kommunale eiendomsselskap KF 

· Moss Havnevesen KF  
  

Note 2 Endring i arbeidskapital 

Endring i arbeidskapital  Regnskap 2021 Regnskap 2020 

OMLØPSMIDLER 
  

Endring betalingsmidler 169 155 727 129 342 541 

Endring ihendehaverobl og sertifikater - - 

Endring kortsiktige fordringer 9 028 366 130 326 096 

Endring premieavvik -66 141 168 -68 257 699 

Endring aksjer og andeler 6 714 -212 453 

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 112 049 640  191 198 485 

KORTSIKTIG GJELD 
  

Endring kortsiktig gjeld (B) -31 122 027  -58 836 511 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 80 927 612  132 361 973 
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Note 3 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 

Se tilsvarende note i Moss kommune sitt årsregnskap: Note 3 Regnskapsprinsipper. 
  

Note 4 Varige driftsmidler 

  

Note 5 Aksjer og andeler 

Konsern Antall aksjer/andeler Eierandel Verdi per 31.12.2021 

Aksjer og andeler under finansielle anleggsmidler       
Moss kommune       

Bibliotekssentralen SA     8 700  

Galleri F-15 AS 54 x 1 000 31,80 % 540 000  

Rygge Tomteselskap     50 000  

Krapfoss Industrier AS (KIAS AS) 224 x 1 000 33,40 % 224 000  

Østfold Energi AS 5.575 x 1 000 7,96 % 5 575 000  

Personalpartner AS (Masvo AS) 43 x 2 000 78,20 % 86 000  

Mosseregionens næringsutvikling AS 37 x 1 000 25,40 % 37 000  

The American College of Norwa 413 x 2 000   826 000  

Inspiria   0,99 % 7 085  

Radio Øst AL     250  

Moss/Rygge Bomveiselskap AS     10 000  

Moss Vekst     5 000  

Radio Moss     2 500  

Rygge Mølle og Handelsforretning AS 87 x 10 0,13 % 870  

Egenkapitaltilskudd KLP     116 089 428  

Egenkapitaltilskudd MKP     -    

Vansjø boligbyggerlag (Kjærneshagen BRL)     10 250  

Andeler Viken Skog BA     32 328  

MKEiendom       

Sjøsiden Moss AS     3 000 000  

    Sum 126 504 411  

Anleggsgruppe Øk. levetid Balanse per 
01.01.2021 

 Tilgang Avgang Nedskrivinger Avskrivinger Balanse per 
31.12.2021 

IKT 5 år 58 555 179 24 015 997 - - - 17 472 394          65 098 782  

Utstyr/inventar og 
biler/maskiner 

10 år 109 228 408 18 757 369 - 137 639 - 184 512 - 17 990 853          109 672 773  

Tekniske anlegg, 
parkeringsplasser, 
friluftsanlegg 

20 år 96 480 814 10 546 422 - - - 6 477 982        100 549 254  

Boliger, skoler, barnehager, 
idrettsanlegg, 
ledningsanlegg og 
kommunale veier 

40 år 3 296 627 935 165 279 967 - -14 549 386 -108 054 652       3 339 303 864  

Forretningsbygg, 
administrasjonsbygg, 
aldershjem og kulturbygg 

50 år 1 043 643 624 31 197 541 - 10 030 048 - - 28 999 946       1 035 811 171  

Tomter/andre ikke 
avskrivbare eiendeler 

 
204 642 667 85 759 - 439 791 3 587 248 - 4 798 377          203 077 506  

Sum varige driftsmidler 
 

     4 809 178 627         249 883 055  - 10 607 478  - 11 146 650  -183 794 204        4 853 513 350  
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Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
   

Moss kommune 
   

KLP-rentefond 
  

1 153 484 

Moss havn KF 
   

Kanalen Brygge AS 50 000 x 1 33,33 % 15 000 000     
  

Sum 16 153 484  

 

Det er innbetalt egenkapitaltilskudd til KLP for 2021 på 56 164 797 kroner. 

Egenkapitaltilskuddet i tidligere Moss kommunale pensjonskasse er nedskrevet fra 110 000 000 kroner 
til null. Pensjonskassa ble nedlagt 31. desember 2019, men tilbakeføring av egenkapitaltilskudd på 156 
300 000 kroner kom først til utbetaling i 2021. 

Note 6 Utlån 

Se tilsvarende note i Moss kommune sitt årsregnskap: Note 6 Utlån.  

Note 7 Lån  

 
Lånegjeld per 31.12.2021 Lånegjeld per 31.12.2020 

Moss kommune 
  

Til investeringer 867 497 181 1 525 038 933 

Til videreutlån 1 221 519 911 1 103 535 553 

Sum   2 089 017 092  2 628 574 486 
   

Moss kommunale eiendomsselskap KF 
  

Til investeringer 2 410 072 247 1 834 772 818 

Sum  2 410 072 247  1 834 772 818 

Moss havnevesen KF 
  

Til investeringer 55 472 818 59 632 818 

Sum  55 472 818  59 632 818 

Samlet lånegjeld konsern 4 554 562 157  4 522 980 122 

Herav til investeringer 3 333 042 246 3 419 444 569 

Herav til videreutlån 1 221 519 911 1 103 535 553 

 
Lån knyttet til rentekompensasjonsordninger i Moss Kommunale Eiendomsselskap KF er omtrent 193,6 
millioner kroner. 
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Note 7 del 2 - Beregning av minste tillatte avdrag  

Sum alle lån 01.01.2021 4 522 980 122 

herav startlån (videre utlån) -1 100 739 892 

Sum lån 01.01.2021 3 422 240 230  
  

Sum bokført verdi anleggsmidler 01.01.2021 10 091 080 286 

herav pensjonsmidler -4 132 883 060 

herav aksjer og andeler -180 339 614 

herav utlån (startlån og lønnslån) -968 678 986 

Ikke avskrivbare anleggsmidler -137 963 142 

Sum bokført verdi anleggsmidler for beregning 4 671 215 484  
  

Sum årets avskrivninger 183 794 204  

 
 

Kontrollgrense: 
  

        Langsiktig gjeld      __                      __3 422 240 230__ * 183 794 204 = 134 651 874  

Bokført verdi anleggsmidler                      4 671 215 484 * årets 
avskrivninger 

= minimums 
avdrag    

Betalte avdrag i driftsregnskapet 
 

143 084 323  

 

Note 8 Pensjon 

Oversikten nedenfor viser beløpsstørrelsene i de to kollektive pensjonsordningene som de ansatte i 
Moss kommune er medlem i. Dette er Statens pensjonskasse (SPK, for lærere) og Kommunal 
Landspensjonskasse. Alle ansatte som tidligere var medlemmer av Moss kommunale pensjonskasse ble 
overført til KLP fra 1. januar 2020. Alle rettigheter for ansatte, pensjonsmidler og forpliktelser med mer 
er videreført i KLP. 

Pensjonskostnader Regnskap 2021 

Årets opptjening 201 298 584 

Rentekostnad 125 613 090 

Brutto pensjonskostnad 326 911 674  

Forventet avkastning -145 542 949 

Netto pensjonskostnad 181 368 725  

Amortisert premieavvik 56 863 229 

Administrasjonskostnader/Rentegaranti 9 948 339 

Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 248 180 293  
  

Årets premieavvik 583 863 

Innbetalt pensjonspremie/tilskudd 195 495 026 

Bruk av premiefond 179 972 263 
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Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet 
akkumulert premieavvik 

Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Pensjonsmidler per 31.12 4 356 785 589 4 132 883 060 

Brutto påløpt pensjonsforpliktelser per 31.12 4 274 718 876 4 327 642 187 

Netto midler/forpliktelse per 31.12 82 066 712 -195 353 231 

Arbeidsgiveravgift av netto midler/forpliktelse per 31.12. 11 571 407 -27 544 805 

Akkumulert premieeavvik per 31.12 133 615 175 189 894 536 

Arbeidsgiveravgift av premieavvik per 31.12 18 833 870 26 772 262 

 
Beregningsforutsetninger 

  

Økonomiske forutsetninger KLP SPK 

Årlig avkastning ( i %) 3,50 % 3,00 % 

Diskonteringsrente (risiko fri rente i %) 3,00 % 3,00 % 

Årlig lønnsvekst ( i %) 1,98 % 1,98 % 

Årlig G-regulering ( i %) 1,98 % 1,98 % 

Årlig pensjonsregulering ( i %) 1,22 % 
 

Forholdstallet fra KRD 1,00 1,00 

 
Moss kommune og tilhørende selskaper har valgt 7 års amortiseringstid. 

Premieavvik og amortisering 
Det akkumulerte premieavviket på 133 615 175 kroner og tilhørende arbeidsgiveravgift på 18 833 870 
kroner er satt opp som kortsiktig fordring, og regnskapsført som inntekt i driftsregnskapet over mange 
år. Fordringen har ingen reell verdi. Pensjonsstørrelsene i regnskapet er kun av regnskapsmessig 
karakter. Dette gjøres for å synliggjøre pensjonskostnader/pensjonsforpliktelser og for å få en jevn 
belastning av pensjonskostnadene i regnskapene over tid. 

Det er i 2021 for konsernet inntektsført premieavvik på 583 863 kroner, samt amortisert (utgiftsført) 56 
863 229 kroner. 

Bruk av premiefond 
Som en konsekvens av avviklingen av Moss kommunale pensjonskasse ble store beløp blitt omgjort til 
premiefond. For å redusere årets prognostiserte premieavvik ble det i dialog med KLP avklart å bruke av 
premiefondet for å få ned premieavviket for KLP til rundt null. Dette har ingen direkte resultateffekt i 
2021, men vil gjøre at amortiseringskostnadene i årene fremover blir lavere. I tillegg gir det en god 
likviditetsmessig effekt. Bruk av premiefond for 2021 ble 179 972 263 kroner. 

Note 9 Fond   

Fond Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Disposisjonsfond 
  

Disposisjonsfond per 1.1. 361 873 525 312 872 927 

Avsatt i driftsregnskapet 187 855 219 52 770 358 

Forbruk i driftsregnskapet 17 367 837 3 769 760 

Disposisjonsfond per 31.12. 532 360 907  361 873 525 
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Bundne driftsfond 
  

Bundne driftsfond per 1.1. 91 842 733 57 504 522 

Avsatt i driftsregnskapet 33 985 251 49 525 369 

Bruk i driftsregnskapet 44 195 032 15 677 158 

Ovf. fra krisesenteret - 490 000 

Bundne driftsfond per 31.12. 81 632 952  91 842 733    

Ubundne investeringsfond 
  

Ubundne investeringsfond per 1.1. 141 313 218 125 183 752 

Avsatt i investeringsregnskapet - 17 279 466 

Bruk i investeringsregnskapet 1 000 000 1 150 000 

Ubundne investeringsfond per 31.12. 140 313 218  141 313 218    

Bundne investeringsfond 
  

Bundne investeringsfond per 1.1. 32 482 532 32 461 715 

Avsatt i investeringsregnskapet 1 644 425 2 864 979 

Bruk i investeringsregnskapet 3 427 360 2 844 162 

Bundne investeringsfond per 31.12. 30 699 597  32 482 532  

 
Kommentarer til bundne driftsfond 
Kun Moss kommune som har bundne driftsfond. Selvkostområdene står for 13,9 millioner kroner. 
Ubrukte midler vedrørende boligtilskudd og dekning av tap fra Husbanken er på 11,9 millioner kroner. 
Resterende 55,8 millioner kroner gjelder 169 stykk. øremerkede prosjekter. På grunn av 
koronasituasjonen er det mange tiltak som kommunen har mottatt prosjektmidler til som er blitt utsatt. 

Kommentarer til bundne investeringsfond 
23,2 millioner kroner gjelder samferdselstiltak (bomstasjonsmidler og Varnaveien). Diverse midler fra 
utbyggingsavtaler 2,5 millioner kroner. Avdrag som skal innløses videre til Husbanken 1,1 millioner 
kroner. Diverse øremerkede prosjektmidler 3,6 millioner kroner. MKEiendom har kun ett bundet 
investeringsfond som gjelder tilfluktsrom på 0,3 millioner kroner. Moss Havn har ingen bundne 
investeringsfond. 

Note 10 Selvkostområder  

Se tilsvarende note i Moss kommune sitt årsregnskap: Note 13 Selvkostområder. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/95 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 76483/2022 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/14 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Moss 

Kommunale Eiendomsselskap KF som vist i vedlegg 1.  
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 sendes kommunestyret 
i Moss med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 11.04.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetning for 2021 
2. Revisjonsberetning for 2021, datert 08.04 2022 
3. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - Årsberetning og årsregnskap 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for kontroll og Tilsyn: Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens 

årsregnskap og årsberetning 
 NKRF- kontroll og revisjon i kommunen: Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til 

kommunens årsregnskap og årsberetning 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven kapitel 9 skal foretaket for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 7, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I årsberetning skal det blant annet skal gis opplysninger om 
forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 Foretakets årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
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 Foretakets årsberetning utarbeides innen 31. mars 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april: 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd. 
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og NKRF-kontroll og revisjon i 
kommunene  
 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsberetning for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til foretakets 
regnskapsresultat. Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til 
uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2021 i vedlegg 1.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 
2021 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF kommune som vist i vedlegg 1. 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Moss 
 
 
  
   
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2022/95-5-61549/2022-BJGU  3002-187 23.02.2022 

Kontrollutvalget uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF 
 
Kontrollutvalget har i møte 2. mai 2022 behandlet Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
sitt årsregnskap og årsberetning for 2021. Ved behandlingen forelå foretakets årsregnskap, 
årsberetning og revisjonsberetningen for 2021. I henhold til forskrift for kontrollutvalg og 
revisjon, avgir kontrollutvalget følgende uttalelse til årsregnskap og årsberetningen til 
kommunestyret. 
 
 Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen 2021 er avlagt 

rettidig. 
 

 Foretakets årsregnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på kr. 8 733 050.-, og 
regnskapet er avsluttet i samsvar med lov og forskrift. Kontrollutvalget viser til foretakets 
årsberetningens side 4 for en oversiktlig forklaring på vesentlige avvik i regnskapet på 
utgifts- og inntektssiden.  

 
Foretakets investeringsregnskap for 2021 viser et investeringsbehov på 155 millioner 
kroner.  Finansieringen er bruk av lån på 6,7 millioner kroner og resterende fordelt på 
mva kompensasjon, tilskudd og salg av varige driftsmidler. Investeringsregnskapet er 
avgitt i samsvar med lov og forskrift.  Foretakets langsiktige gjeld per 31.12 2021 er 2,4 
milliarder kroner. 

 
 Revisor konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket per 
31.12 2021. Regnskapsåret samsvarer med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever og 
at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.  

 
 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 

foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22. 
 

 Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskap og årsberetning for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF for 2021, og slutter seg til revisors beretning av 8. april 
2022. 

 
Moss, 2. mai 2022 

 
Ole Gjølberg (s) 

nestleder av kontrollutvalget 
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ÅRSBERETNING 2021

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

Foto: Carlsmindeveien borettslag ferdigstilt i 2021.

Saksbehandling:
-Behandlet i MKEiendoms styremøte 28.03.2022, Vedtak MKE-007/ 2022
-Behandlet i Kommunestyret xx.0x.2022, Vedtak KS-xx/ 2022
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ÅRSBERETNING2021

1. DAGLIG LEDERS INNLEDNING
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (MKEiendom) står ansvarlig for Moss kommunes eierskap, herunder
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer (unntatt teknisk infrastruktur/anlegg,
parker, friområder og havnerelaterte områder) i et langsiktig perspektiv. MKEiendom forestår også
byggherreoppdrag på vegne av Moss kommune.

MKEiendom har fokus på internkontroll og at midlene brukes riktig og i tråd med forutsetningene i
Kommunestyrets vedtak. Viktige fokusområder i 2021 som fortsetter i planperioden er bl.a.:

- Arbeide aktivt med å skaffe langsiktige, forutsigbare og riktige økonomiske rammer for vedlikeholdet
- Utvikle gode mål for foretaket
- Effektivisering av organisasjonen og driften
- God internkontroll
- Gjennomføre de riktige drifts- og vedlikeholdsoppgavene på en god og ressurseffektiv måte.
- Opprettholde og utvikle rutiner/samarbeid for god sosial boligutvikling og for å unngå store restanser

med boligsosial avdeling/NAV/Økonomi og innkreving
- Forutsigbar kostnadsstyring av både drifts- og investeringsprosjekter
- Følge opp tiltak, status og resultat på gjennomførte enøk-tiltak og EPC-prosjekt (Energisparekontrakt).
- Nye felles prognoser for formålsbyggsareal-/boligbehov

Bygningsmassen i Moss kommune fremstår generelt som godt vedlikeholdt. De største utfordringene ligger i
eiendommene som er overtatt fra gamle Rygge kommune. Planene for det langsiktige vedlikeholdet
gjennomføres i tråd med forventningene, selv om det i 2021 har vært en utfordring mht. å få startet opp
enkelte av aktivitetene. Dette vises i mindreforbruket i 2021. Det foretas jevnlige rulleringer og arbeidet
fortsetter i tråd med 4-årsplanene.

MKEiendom arbeider aktivt med tilstandsregistrering og fortløpende konsekvensvurderinger, slik at vi i
fellesskap med kunden/brukerne kan løse de løpende utfordringer. Foretaket følger de til enhver tid gjeldende
regler og har som mål at alle formålsbygg skal være energieffektive og at et eventuelt økende etterslep i minst
mulig grad skal påvirke våre kunder/brukere.

2021 var et år preget av oppstart i tidligfase innen flere store investeringsprosjekter som «Utvidelse
Mossehallen» og «Grindvold Omsorgsboliger». Det er også et økende antall mindre prosjekter, noe som er
naturlig etter at porteføljen er utvidet med eiendommer fra gamle Rygge kommune. «Omlegging av høyspent
nordre bydel» er godt i gang med ferdigstillelse i 2023.

Foretaket har en god kontroll på økonomien og foretar jevnlige rebudsjetteringer i løpet av budsjettåret. Godt
prognosearbeid har vært et prioritert område i 2021. En utvidet organisasjon og langt større
eiendomsportefølje vil kreve en enda bedre økonomistyring enn tidligere.

Oversikt over drifts- og investeringsregnskapet samt balanse med detaljer er trykket i MKEiendoms årsregnskap
for 2021. Det vises til notene i regnskapet for tilleggsinformasjon. Det er ingen vesentlige avvik fra
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

B engt Olimb
Daglig leder
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2. VESENTLIGE AVVIK MELLOM BUDSJETT OG REGNSKAP 2021 
 

Nedenfor gis en oppsummering av vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap iht. Kommuneloven § 14-7b 
 
Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på 8,7 millioner kroner, som er avsatt til disposisjonsfond etter at 
overføring fra drift til investering ble strøket med 5,1 millioner kroner og bruk av disposisjonsfond er strøket 
med 11,9 millioner kroner. Strykningene gir et regnskap for 2021 i balanse.   
 
Det var flere store avvik i regnskapet for 2021: 

- Den årvisse ompostering fra lønn drift til investering er gjennomført med tilsvarende ompostering i 
inntekt honorarer.  

- Det er i regnskapet for 2021 inntektsført bruk av kommunens premiefond (2%) på pensjonsutgiftene i 
MKEiendom tilsvarende null i premieavvik. I tillegg kommer tilhørende besparelser i 
arbeidsgiveravgift. Samlet en reduksjon av pensjonsutgifter med 4,1 millioner kroner. 1,4 millioner 
kroner ble ført som utgift ved amortisering (avskriving av tidligere års premieavvik).  

- Ikke planlagt vedlikehold hadde et samlet merforbruk på 2,2 millioner kroner grunnet bl.a. større 
utgifter på boligmassen enn forutsatt.  

- Planlagt vedlikehold (inkludert kjøp fra Moss kommune) hadde et samlet mindreforbruk på 3,4 
millioner kroner grunnet generelle forsinkelser på leveranser av materialer og tjenester i markedet 
pga. bl.a. koronarestriksjoner. 

- Serviceavtaler hadde et samlet mindreforbruk på 2,7 millioner kroner grunnet lavere aktivitet og 
mindre tilgang på leveranser pga. bl.a. koronarestriksjoner. 

- Tap på krav ligger på 1,1 millioner kroner over budsjett bl.a. grunnet opprydding av restanser mellom 
Moss kommune og MKEiendom. 

- Leie av lokaler har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner som kommer av at utgifter for 
innleieforhold fordeles på flere arter uten at budsjettet er justert tilsvarende. 

- Mindreforbruk renter på 4,2 millioner kroner, da utgiftene ble lavere enn forutsatt.  

- Mindreforbruk konsulentutgifter 1,7 millioner kroner grunnet at flere saker er avklart internt. 
 
Andre kommentarer: 

- Utgifter til strøm/energi holdt seg innenfor den totale budsjettrammen etter at det ble tilført midler i 
rebudsjetteringen foretatt i 2. tertialrapport. 

- Moss kommune overførte 3,5 millioner kroner i 2021 til dekning av utgifter på godkjente korona-
prosjekter. Midlene ble overført kommunen som tilskudd fra staten i 2020. Prosjektene er avsluttet i 
tråd med budsjettet og sluttrapport sendt Statsforvalteren. 

- Det ble tilført midler til dekning av renter og avdrag på andel gjeld som ble overført fra Rygge 
kommune i tertial 1-2022, med hhv. 8 og 28,2 millioner kroner. 

 
Investeringsregnskapet  
Samlede utgifter i investeringsregnskapet var på 155 millioner kroner. Investeringsutgifter minus 
investeringsinntekter viser et finansieringsbehov på 10,2 millioner kroner. Dette er dekket med lån 6,7 
millioner kroner, investeringsfond 1 million kroner og korona-midler (bundet fond) 2,5 millioner kroner. 
 
Overføring fra drift og bruk av lån er strøket i tråd med regelverket, slik at investeringsregnskapet er i balanse: 
Bruk av lån er strøket med 20 millioner kroner mot budsjett. Overføring fra drift er strøket med 5,1 millioner 
kroner mot budsjett. 
 
MKEiendom leverer et investeringsregnskap med relativt få avvik mot vedtatt budsjett for 2021, og med små 
avvik fra vedtatt totalramme. De store avvikene kommer altså fra endret fremdrift: 
  
Kjøp/oppgradering av leiligheter og branntiltak i kommunale boliger er to av prosjektene som av forskjellige 
grunner ikke er gjennomført i 2021 i tråd med budsjettet. Kjøp, fordi kjøpsprisene i Moss kommune etter hvert 
er så høye at innkjøp ikke kan forsvares mot gjeldende utleieprisnivå. Branntiltak, da MKEiendom har endret 
tiltakene fra konkrete tiltak som bl.a. vanntåkeanlegg til større bygningsmessige sikringstiltak, som foreløpig 
ikke er satt ut i full skala. 
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Det samme gjelder oppgradering av uteområder barnehager (delvis stoppet på Ramberg barnehage grunnet 
usikkerhet vedrørende mulig nedlegging), Grindvold omsorgsbolig (prosjekt starter i 2022 istedenfor i 2021), 
riving av Ekholt klubbhus og utvidelse av Mossehallen er begge prosjekter med utsatt oppstart. Øvrige 
prosjekter har hatt en forutsigbar og god fremdrift.  
 
Det ble i objekt 6679 overført 2 millioner kroner til Moss kommune i forbindelse med inntekter ved salg av 
Carlsmindeveien. Disse midlene er vedtatt benyttet av kommunen til oppgradering av infrastruktur i området, 
men var ikke lagt inn i budsjettet for 2021. 
 
MKEiendom mottok i 2020 3+1 million kroner i statlig støtte (korona-midler) til ulike investeringsprosjekter. Ca. 
2,5 millioner kroner ble overført via bundne fond til utførelse i 2021. Disse prosjektene er avsluttet i tråd med 
budsjettet.  
 
Balansen  
Nesten 659 millioner kroner i gjeld ble overført MKEiendom fra gamle Rygge kommune i 2021. Dette tilsvarer 
gjeld på andel av eiendommene som ble overført MKEiendom - med tilhørende renter og avdrag i 
driftsbudsjettet. 
 
Disposisjonsfond er økt med avsetning etter strykninger med 8,7 millioner kroner. 
Bundne investeringsfond er benyttet i tråd med vilkårene for korona-tilskudd fra staten. 
 
Det ble kun tatt opp 6 millioner kroner i nytt lån til finansiering av investeringsprosjekter. Opptak av lån var lavt 
pga. mye ubrukt lån i tillegg til at det ble overført 90 millioner kroner fra Moss kommune til finansiering av 
Kraftlinje Nøkkeland. Disse midlene er i sin helhet benyttet til å finansiere årets investeringer.  
 
Ubrukt lån ligger på ca. 29 millioner kroner pr. 31.12.21. Det er på samme nivå som i fjor. 
 
90,2 millioner kroner er innbetalt i avdrag. Stor langsiktig gjeld medfører en betydelig risiko ved fremtidige 
renteøkning. Økning av avdrag bør vurderes i 2022 etter at avdrag ble vedtatt satt ned nærmere 
minimumsavdrag i tidligere periode.  
 
Anleggsverdiene (aktiveringer) økte i 2021 med 78,6 millioner kroner. Det er en stor andel ikke-aktiverte 
utgifter i investeringsregnskapet. Disse er i største del knyttet til Carlsmindeveien Sameie, som ble solgt ut i 
2021, og til kraftlinjen på Nøkkeland. 
 
Oppsummering av MKEiendoms aktiviteter i 2015-2021: 
 

 
*Regnskapstall endret seg kraftig i 2020, siden regnskapet fra 01.01.2020 også inkluderer gamle Rygges portefølje. Fra 2021 inkl. gjeld fra Rygge. 

 
Finansforvaltning 
Det er Moss kommunes økonomiavdeling som har ansvaret for å rapportere samlet for konsernet i tråd med 
forskrift og det vedtatte finansreglementet (KS-092/21).  
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Det er gjort rede for MKEiendoms gjeldsportefølje i note 10. MKEiendom hadde pr. 31.12.2021 en samlet gjeld 
på 2,4 milliarder kroner, hvorav ca. 22% var sikret i fastrente med en gjennomsnittlig fastrente på 2,26%. 
Gjennomsnittlig rentebinding er 3 år.  
 
Samlet lån økte betydelig i 2021 i forbindelsen med at MKEiendom fikk overført 659 millioner kroner i lånegjeld 
fra tidligere Rygge kommune.  
 
Gjeldsutvikling perioden 2007- 2021, 31.12.2021: 
 

 
 
 

3. REDEGJØRELSER IHT. KOMMUNELOVEN  
Foretakets økonomiske utvikling og handleevne over tid  
MKEiendom økonomiske utvikling er i stor grad basert på overføringer fra Moss kommune. Den store 
utfordringen nå ligger i renteutviklingen. Moss kommune har tidligere forutsatt en lav rentebane og en 
minimumsavdragspolitikk, noe som gjør handlingsevnen til MKEiendom usikker og meget sårbar ved endringer 
i renteutviklingen. 
 
Basert på sist vedtatte økonomiplan for perioden 2022-2025 ser det ut til at kravene og forventningene til 
MKEiendom drifts- og vedlikeholdsarbeider er godt ivaretatt. Økonomiplanen gir en generell god styringsfart, 
men det bemerkes at den store usikkerheten ligger i en relativt lav rentebane samt en minimumsavdrags- 
profil som er lagt til grunn for perioden. En endring der kan medføre store endringer i drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettene. 
 
Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold av betydning 
MKEiendom vil i løpet av 2021 utvikle nye kriterier for mål-, resultat- og risikostyring og vil fremover vil bruke 
disse for å gi et målbilde for styringen av foretaket og som grunnlag for rapportering på måloppnåelse. 
 
Etisk standard/forebygging av korrupsjon og økonomiske misligheter 
MKEiendom skal være en organisasjon med høy etisk standard og en tillitsskapende forvaltning av kommunens 
eiendommer. Åpenhet og redelighet skal prege MKEiendom og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i 
forholdet til brukerne og kommunen. Kommunens etiske standard skal bidra til at de ansatte forholder seg på 
etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Betryggende kontroll gjennomføres ved oppfølging av 
gjeldende rutiner og jevnlige diskusjoner i plenum.  
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Likestillingsredegjørelse  
Det var ansatt 12 kvinner og 36 menn i MKEiendom hvorav 1 er midlertidig ansatt pr. 31.12.2021.  
I ledergruppen sitter nå 4 menn og 2 kvinner. Det har gjennom 2021 blitt arbeidet med å utligne 
lønnsforskjeller etter sammenslåingen av Moss og Rygge og overføring av ansatte fra Moss kommunes Drift og 
anlegg.  

På drifts- og vedlikeholdsavdelingen var det 1 kvinne pr. 31.12.2021. Selv om det er et mål å utjevne forskjellen 
mellom kjønn i avdelingen, gir søkermassen på utlyste stillinger foreløpig lite rom for dette. Det samme gjelder 
for personer med annen etnisitet. 

Det er ingen ufrivillig deltid i foretaket og heller ingen ansatte med funksjonsnedsettelse. Foretaket 
samarbeider med NAV og tilbyr arbeidspraksis i virksomheten.   

Arbeidsgivers aktivitetsplikt 
MKEiendom arbeider aktivt for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt som beskrevet i likestillings- og 
diskrimineringsloven § 26. Foretaket har ingen med ufrivillig deltidsarbeid. 

Internkontroll  
MKEiendom legger vekt på å ha oppdaterte prosedyrer og reglement for å ivareta god internkontroll. 
Kommunedirektøren har det overordnede og samlede ansvaret for internkontrollen som gjelder også for 
foretaket og vil rapportere til kommunestyret om internkontroll og resultater fra statlige tilsyn i tråd med 
regelverket. Foretaket vil jobbe aktivt for å bidra med god styringsinformasjon basert på oppdaterte prosedyrer 
og reglement og et aktivt forhold til området. 
 
Punkter som kan nevnes er: 

- Bruk av elektronisk avvikssystem 
- Bruk av elektronisk kvalitetssystem 
- Løpende dialog med revisor for å styrke og forbedre internkontrollen 
- Oppfølging av fullmakter samt attestasjons- og anvisningsreglementet 
- Aktiv oppfølging av uønskede hendelser og avvik 
- Utvikling av styringsindikatorer/måltall i sammenheng med styrende dokumenter 

 
Kommunen har utarbeidet prosedyrer for ekstern og intern varsling som også gjelder av foretaket. 
 
Gjennomførte revisjoner 
Revisjonen gjennomførte i 2021 kontroller blant annet av utbetaling av lønn, rapportering til 
styre/kommunestyre og utfakturering av husleieinntekter. Det ble i tillegg gjennomført ordinære attestasjon av 
spillemiddelregnskap, revisjoner av byggeregnskap og bilagskontroller i forbindelse med momskompensasjon. 

Forvaltningsrevisjon gjennomførte i 2021 også revisjon av MKEiendoms antikorrupsjonsarbeid, et tema som 
gjennomgås i årlige strategi-/fellessamlinger. 

4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

4.1 KOSTRA 
KOSTRA er et omfattende rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved 
Statistisk sentralbyrå. I KOSTRA grupperes kommunene dels etter størrelse og dels etter økonomi i 16 grupper. 
Moss kommune er plassert i Kostra-gruppe 11, som omfatter store kommuner utenom de fire største byene. 
Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner til 
brukerne av KOSTRA, slik som kommunene og fylkeskommunene selv, departementene og andre statlige 
myndigheter, media og andre interessenter. Sammen med regnskapsdataene er dataene om tjenester og 
befolkning mv. grunnlaget for nøkkeltallene som publiseres i KOSTRA.  

NB! Kostra-tallene som MKEiendom har rapportert for 2021 er, når denne årsberetning skrives, ikke 
kvalitetssikret og godkjent. Resultater fra Kostra-rapportering 2021 vil bli behandlet i tertialrapport 1-2022. 
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4.2 Drift 
Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal 
fungere som planlagt og oppfylle lov og forskrifter. Eksempler er betjening av installasjoner, 
vaktmestertjenester, ettersyn og kontroller, serviceavtaler, energi, teknisk tilsyn, vakthold og lignende. 
 
Det blir stadig strengere krav til sikkerheten til brukerne for vår bygningsmasse, noe som medfører at ettersyn 
og kontroll øker. Utgiftene til serviceavtaler øker tilsvarende, noe som generelt reduserer ressursene til annet 
innenfor drift og vedlikehold. 
 
Som et ledd i å profesjonalisere MKEiendom som Forvalter, Utvikler og Drifter foruten at vi er  medlem av 
Grønn Bygg Allianse (GBA). bidrar vi i to større forskningsprosjekter i regi av SINTEF. Disse prosjektene dreier 
seg om hvordan effektuere og finne løsninger for ladning av elbiler fra bygg med solceller og forskning på 
Legionella og bærekraftige løsninger i offentlige bygg 

 

4.3 Vedlikehold  
Vedlikehold er oppgaver knyttet til å opprettholde bygninger og tekniske installasjoner på et fastsatt 
kvalitetsnivå. Utskiftninger av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen, defineres som 
vedlikehold. Korrektivt (bøte på feil eller mangler) vedlikehold er ikke-planlagte (løpende) arbeider for å rette 
opp uforutsett skade/mangel.  
 
Forebyggende vedlikehold (rutinemessig/periodisk) er arbeider som utføres pga. forventet slitasje i den hensikt 
å motvirke forfall. Forebyggende/planlagte tiltak gjennomføres for at bygningsdelens funksjon skal 
opprettholdes innenfor antatt levetid, normalt basert på en tilstandsanalyse.  
 
Utført vedlikehold 
Virksomheten har i perioden utført omfattende arbeide for å opprettholde kvalitet og sikkerhet i Moss 
kommunes bygningsmasse, det er mange tiltak som er utført, og vi nevner et utdrag bl.a.: 
 
Bolig 
Det har vært utskiftning av leietakere i 85 boliger. De fleste av disse har vært nødvendig å rehabilitere pga. 
skader og stor slitasje. Det er også gjennomført en mengde mindre vedlikeholdsoppdrag hos eksisterende 
leietakere.  
 
Det er gjort en omfattende undersøkelse med tanke på helsefarlig asbest, og det er foretatt stikkprøver i bygg 
som er oppført før 1985. Det har ved flere tilfeller blitt avdekket forekomster, og det er laget en plan for 
sanering i de aktuelle boligene. Dette arbeidet vil pågå i årene som kommer. 
 
Det har også i år vært utført omfattende brannsikringstiltak i Repslagergata og Osloveien 231, og arbeidet har 
bestått av å etablere fysiske brannskiller og tettinger. 
 
Det har vært utbedret 2 store forsikringsoppdrag: 

• Brann: Stengata 17, enebolig - totalskade 

• Vannskade: Myraveien 26 C  
 

Bygningsmessig: 
Det er utført utvendig verdibevarende bygningsmessig vedlikehold (eks; maling, vasking, bytte av gammel 
kledning, bytte av vinduer, murstein, taktekking, blikkenslagerarbeider, drenering og fasadeplater) på en stor 
andel av kommunens boliger i tillegg til de innvendige arbeidene 
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4.4 Offentlige krav 
Brannforebyggende arbeid 
Fokus på brannforebyggende arbeid gjennom mange år har vist gode resultater og for våre formålsbygg har 
kommunen kommet langt. Brannforebygging er et kontinuerlig arbeid, men fokus kan nå dreies mer fra 
personsikkerhet til verdisikring.  
 
MKEiendom fortsetter arbeidet med å installere komfyrvakter, desentraliserte brannvarslere, montere 
slukkeapparater og aquastopp i alle nye boliger og alle boliger som pusses opp. Ved besøk i bebodde boliger 
blir dette også kontrollert. Dette er pågående tiltak vi vil fortsette med til hele boligmassen er oppgradert. 
 
Det er utført brannseksjonering av boligbygninger for å hindre brannspredning mellom bo-enheter i 

• Repslagergata 

• Osloveien 231 
 

Radon  
Radonmålinger gjennomføres fortløpende, og fortsetter inn i 2023. Dette gjelder både boliger og formålsbygg. 
Tiltak iverksettes fortløpende dersom verdiene skulle vise seg å være for høye. 
 
Legionella 
Montering av flere  vannbehandlingsanlegg mot legionella og montering av vannfilter og tilbakeslagssikring  

• Orkerød sykehjem  

• Peer Gynt Helsehus 
Det er også montert nytt dusjanlegg på Refsnes skole, som er et legionellaforebyggende tiltak så vel som et 
enøk-tiltak. 

 

4.5 Enøk/miljø/energi 
MKEiendom vil opprettholde stort fokus på Energiledelse, gjennomføre konkrete enøk-tiltak. Det jobbes også 
aktivt med å bygge ut sentralt styringssystem for tekniske anlegg i eksisterende bygg. Selskapet er i ferd med å 
anskaffe nytt FDV-system som vil bedre oppfølgingen på Energiforbruk fremover.  
 
Som et ledd i å profesjonalisere MKEiendom som Forvalter, Utvikler og Drifter er vi medlem av Grønn Bygg 
Allianse (GBA). GBA er en interesseorganisasjon for byggeiere/forvaltere som ønsker å ha fokus på miljø, 
samfunnsansvar og bærekraft.  
 
MKEiendom deltar i tillegg i et forskningsprosjekt i regi av SINTEF om solenergi og fleksible laster i kommunale 
bygg der solcelleanlegget på Hoppern skole vil være et referanseanlegg. Hensikten med prosjektet er å få 
kunnskap om lokal energiproduksjon fra solceller og dokumentasjon på hvordan målt energiproduksjon fra 
anleggene passer overens med målt energibruk i kommunale bygg. MKEiendom deltar sammen med Bærum 
kommune, Drammen kommune, Fredrikstad, Omsorgsbygg Oslo, Ringsaker kommune, Sandnes kommune, 
Trondheim kommune for å nevne noen. Dette prosjektet skulle vært utført i 2021, men ble utsatt så det 
foreligger ingen rapport. Prosjektet søkes å gjennomføres i 2022. 
 
Det arbeides aktivt inn mot Enova for å optimalisere alle enøk-tiltak som gjennomføres i kommunal regi.  
 
Energiforbruk 2021 
Det fremkommer et økt energiforbruk for 2021 målt mot 2020 på hele: 3 832 378kWh. 

Vi ser av EOS-systemet (Energi oppfølgingssystem) at det er et jevnt over høyere forbruk på flere bygg, dette 
antas å ha sammenheng med flere faktorer, som bl.a.: 

- 2020 var en veldig mild vinter med en gjennomsnittstemperatur for hele landet på 2,4C* over 
normalen (ref. Gammel klimanormal 1991-2020), mens år 2021 var et normalår sett mot gammel 
klimanormal 1991-2020. 

- Diverse lokaler blitt benyttet sporadisk igjennom år 2020 og 2021, grunnet pandemien vi har vært 
igjennom, noe som gjør at sammenligningen blir ufullstendig.  
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- Virksomhetene i Moss kommune har også fått en økning i tjenestebiler som utelukkende går på 
elektrisk kraft, som er med på å dra opp totalforbruket. 

I tillegg ble det gjennomført et EOS-prosjekt for store deler av bygningsmassen til Moss kommune i 2017. De 
største besparelsene i forbindelse med dette prosjektet, var de første driftsårene etter endt prosjekt. Fra 2020-
2022 har vi måtte øke viftehastighetene noe for flere av ventilasjonssystemene, da inneklimamålinger viser at 
noen av tiltakene som ble iverksatt går på bekostning av arbeidsmiljøloven. Justeringene fører til en økning i 
energiforbruket sett mot tidligere års forbruk.  

Energiforbruk 2020 vs. 2021, bygningseksempler: 
Nedenfor ser vi en kort opplisting av Moss kommunes mest energikrevende bygg, og deres energiforbruk i 
periodene 2020 og 2021. Oppsettet er temperaturkorrigert.

 
Totalt kWh pr. m2 for alle energibærere: 

➢ 36 765 690kWh / 281 087 m2 = 130.8kWh pr. m2 
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Følgende enøk-tiltak av vesentlig størrelse er gjennomført i perioden: 

• Sørtunveien 14-19  Nytt balansert ventilasjonsanlegg 

• Røysåsen barnehage  Ny varmepumpe (luft/vann) og nye ventiler i tekn. rom 

• Vang barneskole   Ny varmepumpe gymsal (luft/luft)  

• Myraveien 26   Nytt ventilasjonsanlegg 

• Alby Cafe   Ny varmepumpe (luft/vann) koblet til sentral gulvvarme og nytt  
ventilasjonsanlegg 

• Ryggehallen og Halmstad skole Trinn 2. Rehabilitering av sentralt varmeanlegg 

• Melløs skole   Nye styringer og ventiler på sentralt varmeanlegg 
Refsnes skole   Nytt dusjanlegg 

MKEiendom deltar i tillegg i et forskningsprosjekt i regi av SINTEF om solenergi og fleksible laster i kommunale 
bygg der solcelleanlegget på Hoppern skole vil være et referanseanlegg. Hensikten med prosjektet er å få 
kunnskap om lokal energiproduksjon fra solceller og dokumentasjon på hvordan målt energiproduksjon fra 
anleggene passer overens med målt energibruk i kommunale bygg. MKEiendom deltar sammen med Bærum 
kommune, Drammen kommune, Fredrikstad kommune, Omsorgsbygg Oslo (Oslobygg KF), Ringsaker kommune, 
Sandnes kommune, Trondheim kommune for å nevne de mest sentrale.  
 

5. EIENDOM/MARKED 

5.1 Salg av fast eiendom 
Det ble i 2021 solgt et par større tomter: Carlsmindeveien 41 og Ryggeveien 262.  
Ryggeveien 262 ble solgt til Movar IKS, som har revet bygget som stod på tomten og oppført ny brannstasjon. 
Carlsmindeveien 41 ble solgt til Carlsmindeveien Moss Borettslag. Eiendomsoverdragelsen var et ledd i 
oppføringen og salg av omsorgsboliger tilknyttet personalbase på eiendommen.  
 

5.2 Kjøp av fast eiendom 
Det er kjøpt 5 boliger i 2021 med tilskudd fra Husbanken etter en behovsvurdering og bestilling fra Moss 
kommune ved Boligsosial avdeling. Alle boliger tildeles søker av Moss kommune ved Boligsosial avdeling. Dette 
kommer i tillegg til oppføring av Robuste boliger, som fortsetter i 2022.  
 
Ved fastsettelse av husleie legger vi NAV satser til grunn. Dette utgjør også rammen for hva vi kan kjøpe ny 
bolig for. Dette bidrar til at vi kan kjøpe boliger i alle bydeler uten at beliggenhet påvirker boligens husleie. 
Dermed oppfyller man det boligsosiale målet om spredt bosetting av flyktninger og vanskeligstilte. 
 
Boligprisene i Moss har økt de senere årene. Det er behov for flere boliger til familier. Vi opplever at det er 
vanskeligere å skaffe egnede boliger i et godt og trygt bomiljø til denne gruppen med de økonomiske rammer 
som foreligger.  
 
Kommunen har startet opp arbeid med ny kommunedelplan bolig. Revidert boligsosialplan vil inngå som en 
integrert del av kommunedelplanen. MKEiendom deltar aktivt i dette arbeidet.  
 

5.3 Leieforhold/næring 
Arealeffektivisering 
Arealeffektivitet – Formålsbygg 
Arealeffektiviteten til Moss kommune har tidligere vært høy sammenlignet med andre i KOSTRA-gruppe 13 
(Moss kommune nå i gruppe 11), noe som har gitt kommunen mulighet til å bruke mer penger til FDV pr. m2 
enn sammenlignbare kommuner uten å bruke mer penger samlet. 

 
Tilstandsanalyse/-registreringer 
Tilstandsanalyse av bygningsmassen ble påstartet våren 2014 i samarbeid med Norges bygg- og 
eiendomsforening samt Multiconsult og viste et vedlikeholdsetterslep i størrelsesorden 400 millioner kroner. 
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MKEiendom gjennomførte i 2016 og i 2018 tilstandsregistreringer/-analyser som viser at etterslepet ble 
redusert i perioden.  
 
Ny oppfølgende tilstandsregistrering/-analyse for hele «nye Moss» var planlagt gjennomført i 2020, men 
grunnet bl.a. Covid-19 restriksjoner vil dette arbeidet først bli sluttført i neste planperiode.  
 
Utleie eksterne  
MKEiendom har bygninger i sin portefølje som ikke benyttes av kommunale virksomheter og som leies ut til 
private, derav en stor andel til kulturelle formål. Vi leier blant annet ut til Moss og omegn Motorhistoriske 
forening, Glasshytta på Alby, Galleri F15, restaurant Onkel Blå, Alby Kafé, atelier til flere kunstnere samt 
Noreødegården ryttersportsenter. Dette som eksempler på mangfoldet i uteleieporteføljen til MKEiendom. 
    
Etter kommunesammenslåingen ser vi at det er store forskjeller mellom leienivåene for idretts-/kulturbygg 
internt i kommunen. Vi jobber med å få utjevnet disse ulikhetene ved å innføre generelle leieprinsipper og 
modeller for drift og vedlikehold. Likhetsprinsippet og forutsigbarhet er et bærende prinsipp i dette arbeidet. 
Prinsippet innebærer i korthet at like tilfeller behandles likt og ulike tilfeller ulikt.   
 
Innleie eksterne lokaler 
I 2021 leide MKEiendom inn lokaler fra eksterne huseiere til kommunalt bruk for ca. 19 millioner kroner.  

Av større innleieforhold kan nevnes: Solgaard skog 139 (2.727m²) som brukes av Enhet Hjemmetjenester, 
Solgaard skog 17 (2.950 m²) til bruk for Moss kommunes virksomhet utførende, samt Fossen 22 og Møllebyen 
bibliotek (2.342 m²). 

I 2021 meldte Virksomhet utførende et behov for bistand fra MKEiendom for å få til en vellykket 
samlokalisering av alle ansatte i deres virksomhet, som i dag er spredt på Solgaard skog 17 og Moss Rådhus. 
Dette har vært krevende forhandlinger som har strukket ut i tid. Forhandlingene er nå i sluttfasen og vi vil 
forhåpentligvis inngå avtale om leie av kontorlokaler på Solgaard skog 15 i størrelsesorden på ca. 750 m² og et 
lagerlokaler på ca. 800 m². 

Festetomt næring 
Etter sammenslåingen med Rygge fester MKEiendom/Moss kommune næringstomter for ca. 2 millioner kroner 
i året. Størsteparten av disse tomtene ligger i Rygge Tomteselskap AS, hvor kommunen står som eneste 
aksjonær. Vi har erfart at det er noe uklare eiendomsforhold i denne porteføljen som genererer en del arbeid 
fra vår side. 

I 2021 har vi hatt noen saker der tema blant annet har vært delavståelser fra tomter som MKEiendom fester og 
søknader om innløsning av tomter der MKEiendom er bortfester. Ved innløsning av tomter der MKEiendom er 
bortfester innhentes alltid verditakst utarbeidet av autoriserte takstmenn.  

6. PROSJEKTER 

6.1 Prosjekter 2021 
Året har vært preget av mange prosjekter med stor variasjon i størrelse/produksjonsvolum. 
 
6557 - Kjøp/oppgradering leiligheter 
Det er kjøpt 5 boliger i 2021 etter en behovsvurdering og bestilling fra Moss kommune ved Boligsosial avdeling. 
 
6587 - Ventilasjonsanlegg, Reier skole (Brageveien 9)  
2 stk. nye balansert ventilasjonsaggregater er montert med væskebatteri og roterende varmegjenvinner. 
Anlegget er koblet opp mot MKEiendoms SD-anlegg (Sentralt driftsanlegg).  
 
6619 – Torderødalleen 16, forsikringsskade  
Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert byggherren 15.03.21 og ferdigattest ble mottatt 28.06.21. Sluttoppgjør 
med forsikringsselskap er ikke avklart, det er en viss uenighet i hvem som er ansvarlig for å dekke kostnader i 
forbindelse med ny avkjøring fra tomt. Nye beboere flyttet inn våren 2021.  
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 6622 – Oppgradere bygninger Nesparken 11A og 11B (Speiderhuset)   
Innvendige dører er byttet ut med nye dører, da de gamle var utslitt. Vegger og tak er oppgradert samt alle bad 
har fått nye overflater. Arbeidene er ferdigstilt og overlevert.    
  
6630 – Kulturscene Nesparken  
Prosjektet ble finansiert med 5 millioner kr i form av gave fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. 
Utover i prosjektperioden ble det ble bestemt at scenen kun skal benyttes til mindre arrangementer som bruk 
av skoler og andre mindre organisasjoner. Denne bruken utløste full mva.-kompensasjon. Prosjektet gikk da 
med et mindreforbruk på ca. 900.000 kr. Disse midlene ble tilbakeført til SpareBank 1 Stiftelsen Østfold 
Akershus. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2021. 
  
6631 – Carlsmindeveien 41  
Det er bygget og ferdigstilt 8 omsorgsboliger for utviklingshemmede, felles oppholdsrom og base for tjenesten. 
Basen er døgnbemannet. Prosjektet er solgt til brukerne av bygget og det er organisert som et borettslag som 
er tilsluttet VBBL. Kommunen eier 2 av leilighetene. Prosjektet er gjennomført innenfor rammen på 37 
millioner kroner. 
  
6636 – Ståtribune Melløs stadion   
Tribunen ble overtatt 13.08.21, og har vært i bruk siden det. Sluttoppgjøret med totalentreprenør er ferdig, og 
prosjektet hadde et mindreforbruk i forhold til vedtatte midler. Grunnet covid19-restriksjoner har ikke anlegget 
blitt testet ut skikkelig, da det har vært lave publikumstall. Tilbakemeldingene har dog vært gode på den nye 
tribunen og forskjønnelsen dette har gjort for området.   
  
6637 – Toaletter/kiosk Melløs stadion  
Servicebygget ble overtatt 27.08.21, og har vært i bruk siden det. Sluttoppgjøret med totalentreprenør er 
ferdig, og prosjektet hadde et mindreforbruk mot vedtatte midler. Grunnet covid19-restriksjoner har ikke 
bygget blitt testet ut skikkelig, da det har vært lave publikumstall. Melløs stadion har nå fått fine toalett og 
kioskfasiliteter. Tilbakemeldingene har vært gode på det nye servicebygget og forskjønnelsen dette har gjort på 
området.   
 
6638 – Varmeanlegg Ryggehallen / Halmstad skole  
Ryggehallen: Her har vi byttet ut det gamle ventilasjonsaggregatet med et nytt balansert ventilasjonsaggregat 
med væskebatteri og roterende varmegjenvinner. I tillegg er et aggregat bygd om med ny roterende gjenvinner 
og nytt væskebatteri. 
 
Halmstad skole: Det er montert inn 3 stk. nye balansert ventilasjonsaggregater med væskebatteri og roterende 
varmegjenvinner.  
Elektriske ovner er nå skiftet ut med radiatorer. Disse radiatorene tar energien fra brønner som tidligere er 
boret på yttersiden av skolen. Disse aggregat-oppgraderingene samt nye radiatorer vil bidra til mindre 
energiforbruk og sikrere drift i fremtiden.  
 
6639 – Tilbygg Halmstad skole, korona tiltak   
Det er bygget et tilbygg for internforbindelse mellom skolens hovedbygning og toalettbygget, under 
eksisterende takoverbygg.  Arbeidene besto av: Gulvvarme i hele tilbygget, ventilasjon, LED belysning, 
tilpasninger til eksisterende bygg deriblant nye dører, solide og vedlikeholdsvennlige overflater innvendig og 
utvendig, ny taktekking eksisterende takoverbygg, utvendige tilpasninger av terrenget m.m. 
 
6649 – Salg av Ryggeveien 262 
 Salg av denne tomten til MOVAR IKS ble vedtatt i gamle Rygge kommune. Endelig overføring ble gjennomført i 
2021. 
  
6651 – Patterødveien 35 A/B, Forsikringsskade   
Bygget brant 21 april 2020 og de første månedene gikk med på å komme til enighet med forsikringsselskapet.  
Håndverkerne kom i gang på starten av 2021 og har drevet på ut året. Prosjektet ble ferdigstilt januar 2022.  
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6662 - Torderød gård og sidebygg, korona-tiltak (Torderødalleen 11) 
Spekking av utvendig grunnmur da gammel mur sprakk opp. Utvendig skifer på terrassen er tatt opp og lagt på 
nytt slik at den nå fremstår som ny. Det er lagt ny brostein rundt bygget samt oppgradering av rondell på 
gårdsplass.  
  
6663 - Alby gård, ombygging kafé 2021 (Albyalleen 60)  
Det er gjennomført en renovering av kafeen på Alby hvor alle overflater er pusset opp. Det er satt inn et nytt 
større vindusfelt samt ytterdører er skiftet. Det er også skiftet ventilasjonsanlegg, og det er etablert nytt 
varmeanlegg for gulvvarme med luft til vann varmepumpe. Utvendig er det gravd ned en fettutskiller som er 
koblet på avløpsvannet, slik at fett ikke renner ut i avløpsledningene til Moss kommune. Det er også gjort 
mindre bygningstekniske grep innvending for å åpne opp lokalene mer, samt at kjøkkeninnredningen er skiftet 
ut av ny driver. Prosjektet ble ferdigstilt sommer 2021 og fremstår som nytt og moderne.  
  
6664 - Ramberg skole, adgangskontroll (Bjerkealleen 34)  
Låssystem levert og montert i henhold til MKEiendoms handlingsplan. Nøkkelsystemet på skolene er gammelt 
og udatert, og elektroniske nøkler er mer fremtidsrettet og fleksibelt 
 
6673 - Reierbanen, gummibelegg  
Det ble besluttet at den asfalterte BMX-banen på Reier lagde for mye støy mot naboene, og at denne derfor 
skulle bli gummibelagt. Dette ble utført sommeren 2021 og banen ble overtatt 13. august. Tilbakemeldingene 
på anlegget går mest på at det nå er vanskelig å bruke sparkesykkel på banen, slik de minste brukerne på 
barneskolen normalt har gjort.   
  
6674 - Albyalleen 60 hovedhus, tekniske anlegg  
Nytt varmeanlegg: Nytt teknisk rom, ny varmepumpe luft/vann tilknyttet eksisterende gulvkurser. 2 stk. nye 
balanserte ventilasjonsanlegg med roterendevarmegjenvinner og varme-/kjølebatteri. 

6677 - Halmstad skole, Skoleveien 4 C (Omega), tekniske anlegg, korona-tiltak 
Varmeanlegg del 2: Utvidelse etter oppgradering av varmeanlegget til Halmstad skole og Ryggehallen. Nye 
rørstrekk og radiatorer med varmestyring for både Halmstad skole og Ryggehallen.  

6678 - Kjøp/salg av bil 2021. Salg: AY19375. Kjøp: EB93171, AY36816 og DR16672 
 Det er i løpet av året kjøpt tre nye biler som er i bruk i det daglige arbeidet. En bil er solgt. 
  
6679 - Salg av Carlsmindeveien 41/ny infrastruktur  
I forbindelse med byggingen av Carlsmindeveien 41 ble det pålagt rekkefølgekrav til utbygger (MKEiendom). 
Utvidelse av fortau samt ny lekeplass på friområdet mot Ekholtveien er tiltakene som ble pålagt utbygger.   
 

6.2 Prosjekter som videreføres fra 2022 eller har oppstart i 2023 
6474 – Kraftledning, Nøkkeland 
Prosjektet er godt i gang og man har overlevert deler av prosjektet (linje1) til Elvia. Det gjenstår fortsatt å 
montere linje 2 og 3. Forventet ferdigstillelse er 2023. Det er foreløpig varslet kraftig prisøkning på 
stålleveranser, og med lav verdi på norske kroner vil dette kunne gi utslag på sluttkostnaden. Eventuelle 
økonomiske avvik varsles i tertial 1-2022. 
 
6604 – Torderød gård   
Hovedhuset på Torderød gård er ferdig. Utover våren skal sidebygget ferdigstilles. Bygget har blitt en perle for 
Moss kommunes innbyggere og står nå frem i den tilstand den har fortjent.  
 
6605 – Grindvold omsorgsbolig  
Detaljregulering for Grindvold ble vedtatt mars 2021, med rekkefølgebestemmelser for utbygging av Grindvold 
omsorgsbolig. Prosjektet fikk økte budsjettrammer, vedtatt i mai 2021 (KS-045/21).  
 
Det ble anskaffet totalentreprenør for Grindvold omsorgsbolig, inkludert arbeider med infrastruktur som ligger 
utenfor byggetomten. Anskaffelsen ble gjennomført iht. FOA/LOA Del III, to-trinns prosedyre med 
forhandlinger. Kontrakt ble tildelt Asker Entreprenør AS desember 2021, kontrakt signert 14.01.22.   
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Oppstart bygge- og anleggsarbeider våren 2022, ferdigstillelse/overtakelse 01.02.24.     
Det ble søkt og gitt tilsagn investeringstilskudd fra Husbanken.  

 
Utvidelse av VA anlegget  
I forbindelse med reguleringsplanen er prosjektet pålagt enkelte rekkefølgekrav. Det  
dreier seg om utvidelse og opprettelse av gang og sykkelvei. Utvidelse av VA anlegget, med mer.  
Totalt summerer dette seg til 55 millioner kroner. Summen inngår som en del av totalentreprisen og 
tilføres Grindvold omsorgsboliger prosjektet. Formell rebudsjettering tas i tertial 1-2022.  

  
6618 – Branntiltak kommunale boliger  
Arbeidet med branntiltak kommunale boliger fortsetter. 
 
6634 – Uteområder barnehager  
Det har blitt oppgradert utomhus til 6 av 9 barnehager. Prosjektet styrer mot ferdigstillelse sommeren 2022 og 
er godt i rute til dette. 
  
6635 – Tilfluktsrom  
Det har blitt igangsatt utbedring av kommunes tilfluktsrom. Det er 27 tilfluktsrom på 23 adresser i kommunen.  
26 av 27 tilfluktsrom vil bli avsluttet til påske 2022, mens det siste rommet som er Hollenderberget vil bli 
ferdigstilt i løpet av 2022. Moss kommune vil da få en godkjenning fra sivilforsvaret på samtlige tilfluktsrom i 
Moss.   
 
6642 – Robuste boliger 
 8 boligmoduler er innkjøpt og står mellomlagret i Ryggeveien 264. Det er tiltenkt to boligmoduler per tomt. 
Tomtene i Parkveien 27 og Patterødveien 26 ble omsider godkjent henholdsvis 29.01.2021 og 03.02.2021, men 
ble påklaget og oversendt til Statsforvalteren. Tillatelsene ble oppretthold av Statsforvalteren etter brev av 
25.08.2021. Det ble i tillegg søkt om forlengelse av tiltakene grunnet forsinkelsen ifm. Statsforvalteren. Det ble 
av brev 02.11.2021 fra Byggesak vedtatt at tillatelse for Parkveien 27 er 2 år fra Statsforvalterens stadfestelse 
av kommunens vedtak, dvs. den 25.08.2021.  
 
For Patterødveien 26 gjelder 2 år fra det utplasseres. Det har parallelt blitt utført en konkurranse for 
grunnarbeider, og arbeider på disse to tomtene ble påstartet i november 2021. Flytting og montering av 
moduler har oppstart i januar 2022 og ferdigstilles til påske 2022.   
 
Tomtene i Ryggeveien 264 og Møllerstien 22 er forkastet, mens det arbeides videre med tomtene i Tverrveien 
6 og Kroken 1 for innsendelse av søknad om tiltak.   
 
6665 - Stubbeløkkveien 29-33, Kambo boliger   
Gamle bygninger blir revet og erstattet med 8 familieboliger med plass til store familier (5 soverom). Prosjektet 
ble rammesøkt i 2021 og rammegodkjent januar 2022. Forventet ferdigstilt i 2023 med en ramme på 40 
millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner finansieres av eget investeringsfond. 
  
6666 - Alby Gård, fasadearbeider hovedhus/galleri (Albyalleen 60)  
Fasaden på hovedhuset på Alby skal pusses opp. Det er gjennomført et forprosjekt og beskrivelse for 
anskaffelsen er ferdig utarbeidet. Prosjektet er utsatt gjennomført til 2023 etter anmodning fra Galleri F15. 
  
6667 - Alby gård, sikring av låve (Albyalleen 60)  
Det avsatt 10 millioner til sikring av låven, foreløpig er det kun gjort mindre arbeider for å sikre takplatene og 
fjerne løse gjenstander som kan falle ned fra bygget. I påvente av avklaringer rundt fremtidig bruk av låven vil 
det kun bli gjort helt nødvendige sikringer av bygget så den ikke skal falle sammen. Det er et utfordrende bygg 
rent bygningsteknisk å sikre, da det er i en svært dårlig forfatning. 
  
6668 - Ekholt klubbhus, riving (Ekholtveien 65) 
Ekholt skole paviljong fikk en noe lengre byggesak enn først antatt, blant annet grunnet krav til geoteknisk 
redegjørelse for områdestabilitet og geoteknisk vurdering av mellomlagring av masser under riving. Tillatelse til 
tiltaket kom 9. desember, og det ble derfor besluttet oppstart i uke 1-2022.  Forventet ferdigstillelse er påske 
2022. 
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 6670 - Mossehallen svømmeanlegg, utvidelse/oppgradering (Nesparken 10)  
Prosjektet er i startfasen og det er bestemt å prøve ut samspillentreprise som vil gå over til en totalentreprise 
om budsjettet strekker til. Byggeledelse er engasjert og arbeidene med å utarbeide konkurransegrunnlaget for 
samspillentreprisen starter mars 2022.  
 
På grunn av varslet forsinkelse med arbeidene til Bane Nor og deres rømningstunnel som kommer ut rett ved 
siden av Mossehallen, vil ikke den fysiske oppstart på prosjektet skje før sommeren 2023. Forventet 
ferdigstillelse vil da bli sommeren 2025.  
  
6671 - Stengata 17, forsikringsskade 2021 (brann)  
Juni 2021 brant det i Stengata 17. Skadene ble så store at bygget må rives i sin helhet for så å bygges opp igjen 
på nytt. Byggearbeidene planlegges å starte våren 2022 og ferdigstilles i løpet av våren 2023.    
  

6.3 Utvikling  
Av utviklingsprosjekter MKEiendom deltar i utover vedtatte prosjekter, kan følgende nevnes: 
- Reguleringsprosess kvartalet S2 (Gudevartalet – Gudes gate/Th. Petersons gate/Prinsens gate/) 
- Reguleringsprosess kvartalet S34 (kvartalet Kongensgate/Wulfsbergsgate/Rv19 – Esso/NAV/Statoil) 
- Bruksendring Solli skole (samle dagsentrene: Løvstad, Melløs, Lyngrabben) 
- Bruksendring Galleri Varden, Stubben 6E 
- Utvikling av tidligere Bassenget barnehage 
- Nytt krisesenter 
- Mulig nytt bibliotek og kulturskole 
- Fremtidig kontor MKEiendom (dagens leiekontrakt utgår trolig sommer/høst 2023) 
 

 6.4 Miljøtiltak 2021 
Det er blitt gjennomført miljøtiltak i MKEiendom investeringsobjekter i 2021. Under ser dere en liten 
oppsummering på tiltak som er gjennomført.  

Forprosjekt Grindvold omsorgsboliger 
Det er i løpet av forprosjektet utarbeidet et miljøstrateginotat, hvor anbefalinger på gode tiltak er nevnt. Som 
en følge av dette notatet er det bl.a. prosjektert med massivtre konstruksjon for konstruksjoner over 
bakkenivå, grønne tak m.m. 

Carlsmindeveien 41 
I prosjektet er det boret for bergvarme. I tillegg er det felles ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. 
Belysning ar av typen LED. 
 
Ventilasjonsanlegg, Reier skole (Brageveien 9)  
2 stk. nye balansert ventilasjonsaggregater er montert med væskebatteri og roterende varmegjenvinner. 
Anlegget er koblet opp mot MKEiendoms SD-anlegg.  
 
Varmeanlegg Ryggehallen / Halmstad skole  
Ryggehallen: Her har vi byttet ut det gamle ventilasjonsaggregatet med et nytt balansert ventilasjonsaggregat 
med veskebatteri og roterende varmegjenvinner. I tillegg er et aggregat bygd om med ny roterende gjenvinner 
og nytt veskebatteri. 
 
Halmstad skole: Det er montert inn 3 stk. nye balansert ventilasjonsaggregater med væskebatteri og roterende 
varmegjenvinner. Elektriske ovner er nå skiftet ut med radiatorer. Disse radiatorene tar energien fra brønner 
som tidligere er boret på yttersiden av skolen. Disse aggregat-oppgraderingene samt nye radiatorer vil bidra til 
mindre energiforbruk og sikrere drift i fremtiden.  
 
Albyalleen 60 hovedhus, tekniske anlegg  
Nytt varmeanlegg: Nytt teknisk rom, ny varmepumpe luft/vann tilknyttet eksisterende gulvkurser. 2 stk. nye 
balanserte ventilasjonsanlegg med roterendevarmegjenvinner og Varme/kjølebatteri. 
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7. ORGANISASJON/HMS 

7.1 Organisasjon  
Organisasjonskart pr. 31.12.2021:  

 

 
Styret/styremøter 

Styret besto pr. 31.12.2021 av følgende personer: 

Vararepresentanter 

Hans Jørn Bjelland Rønningen (styreleder)     Gunnel Edfeldt                          

Bjørn Refling (nestleder)    Toril Brekke 

Randi Braathe                       Trond Kristoffersen 

Unn Bøhm Tveito                                            Jørn Roald Wille 

Bjørn Ove Hattevig                                      Liv Leirstein 

Øivind Frantsen (ansattes representant)                    Marit Øye 
 

Det ble i 2021 avholdt 7 styremøter, hvor det totalt ble behandlet 30 saker.  

 

Organisasjonen 

MKEiendom har 47 ansatte pr. 31.12.21. Det er totalt 31 ansatte på drift, 5 ansatte på prosjekt, 7 ansatte på 
forvaltning og 4 i stab/daglig leder. I tillegg 1 innleid vikar. 9 ansatte ble overført fra tidligere Moss Drift og 
Anlegg KF pr. 01.01.2021, men kun 6 av disse er fortsatt ansatte pr.31.12.2021. 

Utviklingen i antall ansatte i foretaket: 

 

Daglig leder

Bengt Olimb

Drift og vedlikehold

Lars Ørmen

32 personer

Prosjekt

Bjørn Erik Haugmo

5 personer

Forvaltning

Kirsti Ward

7 personer

Økonomi

Anne Siri Birkeland

2 personer

Seniorrrådgiver

Odd Erik Ertnes

1 person
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7.2 Helse-Miljø-Sikkerhet 
MKEiendom har gjennomført årlige* medarbeidertilfredshetsundersøkelser og presenterer her resultatene. 

*Unntatt er årene 2019 og 2020 grunnet bl.a. 2 organisasjonssammenslåinger og koronaforhold. 

 
Skalaen går fra 1 til 6, hvor 6 generelt er toppscore (med unntak av spørsmål vedr. stress og forhold på 
arbeidsplassen, der det er motsatt). 37 av 43 har besvart undersøkelsen. Gjennomført i tidsrommet 13.12 – 
22.12.2021. Målsetning er en score på 4,0 eller bedre. Det bemerkes at organisasjonens størrelse er doblet 
etter undersøkelsen gjennomført i 2018 (sammenslåing Rygge kommune 010120, samt tilførsel av deler Moss 
Drift og Anlegg KF 010121) 
 
Undersøkelsen er delt i 4 deler: Grunnleggende forhold, Ledelse, Samarbeid og Egen rolle. 
 

 
 
Kommentar til resultater «Grunnleggende forhold»: 
Generelt er trivselen veldig bra, stressnivået økende, mens informasjon og opplæring, spesielt av nyansatte kan bli bedre. 

 
Kommentar til resultater «Ledelse»: 
Her scores det jevnt over bra: der tydelighet, tilbakemeldinger og tilgjengelighet er viktige faktorer for å bygge gode team. 
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Kommentar til resultater «Samarbeid»: 
Her scores det jevnt over bra: der tydelighet, tilbakemeldinger og tilgjengelighet er viktige faktorer for å bygge gode team. 
Kjennskap til (hvem gjør hva?) og bedre samarbeid mellom avdelingene blir et viktig fokusområde i 2022. 
 

 

 
Kommentar til resultater «Egen rolle»: 
Sosiale faktorer som god variasjon i hverdagslige arbeidsoppgaver, muligheter for egenutvikling, meningsfylt arbeid og 
tilstrekkelig myndighet innenfor eget fagfelt er gode faktorer for sosial trivsel og med det et godt samhold. 

 

I tillegg bemerkes det at det kom inn mange «fritekst innspill» på forbedringer og ikke minst gode ting man må 
ta vare på i den videre organisasjonsutviklingen. 
 

Helse-Miljø-Sikkerhet 

Sykefraværet er fortsatt relativt lavt, men har hatt en økning i de siste par år. Sykefraværet er analysert og det 
er innført korrigerende tiltak. IA-avtalen er videreført i perioden og avtalte tiltak følges opp jevnlig. 
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Sykefravær  

Det har i 2021 ikke vært registrert ulykker blant de ansatte i foretaket.  
 
Sykefraværet er generelt lavt, men ble i 2021 litt spesielt da hjemmekontor, karantener og annet i forbindelse 
med Covid-19 trolig har medført et usikkert grunnlag for rapportering. I tillegg er organisasjonen ny og har kort 
erfaring som felles virksomhet. 

 
 
MKEiendom Allaktivitetslag 
Intensjon 
Vår intensjon med opprettelsen av et allaktivitetslag er å øke trivsel på arbeidsplassen gjennom å fremme fysisk 
aktivitet og felles opplevelser. 

Målsetting 
Allaktivitetslaget ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet både i og utenfor alminnelig arbeidstid. 

Covid 19 
Også allaktivitetslaget har blitt påvirket av Koronaen med at enkelte aktiviteter har utgått. Dette gjelder 
morgensvømming, løping og trening i styrkerom. 
 
Isbadegruppen 
I 2021 har Isbadergruppen holdt det gående med bading i alle måneder som inneholder bokstaven R.   
 
Golf 
Det ble avhold bedriftsmesterskap i golf i 2021. 
 
Bowling 
Det ble avhold bedriftsmesterskap i bowling i 2021. Det ble både arrangert som lagkonkurranse og individuell 
konkurranse. 
 
Turorientering 
Turorienteringen har pågått som vanlig fra våren til høsten. Kart med postene har vært tilgjengelig for alle 
MKEiendom sine ansatte.  
 
Aktivitetsdag 
Det ble ikke avholdt aktivitetsdag i 2021. 

 

7.3 Diverse 
Offentlige innkjøp 

MKEiendom gjennomfører mange større innkjøp i løpet av et år da særlig i investeringsprosjektene, men også i 

forbindelse med drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Foretaket har stadig fokus på å sikre tilstrekkelige ressurser 

og kompetanse til å gjennomføre anskaffelsene i henhold til regelverket og har foretatt organisatoriske grep i 

det henseende. Dedikerte ressurser i Forvaltningsavdelingen bistår Drifts- og vedlikeholdsavdelingen ved 

gjennomføring av anskaffelser av rammeavtaler og ved oppfølgning av inngåtte kontrakter. I tillegg gis det 

faglig støtte i form av rådgivning og kurs. Foretaket har et tett og godt samarbeid med basisorganisasjonens 
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Stab anskaffelser i kommunen, både ved samarbeid om felles anskaffelser og ved å søke faglig støtte og råd i
våre egne anskaffelser.

Etablering av produksjonsenhet
MKEiendom har deltatt aktivt i prosessen med overføring av produksjonsenhet fra basisorganisasjonen i Moss
kommune. Etablering av ny produksjonsenhet i MKEiendom midt i en pandemi har vært krevende, men
foreløpig ser det ut til at de fleste finner seg til rette i ny organisasjon.

IA-avtale
MKEiendom er IA-bedrift og følger opp sine offentlige og egendefinerte forpliktelser via egen HMS og IA-plan.

Miljøfyrtårn
MKEiendom ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2016 og ble resertifisert i 2021. Foretaket følger opp med fortløpende
rapportering og vurdering av forbedringsområder i samråd med Moss kommunes miljørådgivere.

Moss, 28.03.2022
Styret i Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

…………………………………. ………………………………. …………………………………

Hans-Jørn Rønningen (leder) Bjørn Refling Randi Braathe

………………………………… ……………………………….. .………………………………

Unn Bøhm Tveito Bjørn Ove Hattevig Øivind Frantsen
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Årsregnskap 
 

§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1A) 
 

 
 

Regnskap 2021 
Regulert     

budsjett 2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 Regnskap 2020 

     
Rammetilskudd 0 0 0 0 

Inntekts- og formueskatt 0 0 0 0 

Eiendomsskatt 0 0 0 0 

Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 

Sum generelle driftsinntekter 0 0 0 0 

         

Korrigert sum bevilgninger drift, netto -127 740 073 -116 386 198 -86 000 000 -107 698 666 

     
Avskrivninger 106 522 355 107 000 000 76 000 000 102 986 197 

Sum netto driftsutgifter -21 217 718 -9 386 198 -10 000 000 -4 712 469 

Brutto driftsresultat 21 217 718 9 386 198 10 000 000 4 712 469 

     
Renteinntekter 2 563 0 0 5 036 

Utbytter 981 037 981 000 0 0 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 

Renteutgifter 29 790 623 34 000 000 29 000 000 29 839 362 

Avdrag på lån 90 200 000 90 200 000 62 000 000 81 630 903 

Netto finansutgifter -119 007 023 -123 219 000 -91 000 000 -111 465 228 

     
Motpost avskrivninger 106 522 355 107 000 000 76 000 000 102 986 197 

Netto driftsresultat 8 733 050 -6 832 802 -5 000 000 -3 766 563 

     
Disponering eller dekning av netto driftsresultat    

     
Overføring til investering 0 -5 058 582 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -2 563 0 0 -3 197 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -8 730 487 11 891 384 5 000 000 3 769 760 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -8 733 050 6 832 802 5 000 000 3 766 563 

     
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 

 
 
§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1B) 
 

 Regnskap 2021 
Budsjett-     

endring 2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 Regnskap 2020 

Sum bevilgninger drift -      127 740 070  -     116 386 198  -       86 000 000  -    107 698 667  

Sum inntekter fra Moss kommune (vedtatt budsjett) -     244 118 645  -    243 103 904  -    201 321 136  -   224 598 030  

Øvrige inntekter (vedtatt budsjett) -     225 906 360  -    240 061 594  -    193 298 078  -   227 545 010  

Sum budsjettramme -      470 025 005  -     483 165 498  -     394 619 214  -    452 143 040  
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§ 5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2A) 
 

  Regnskap 2021 
Regulert    

Budsjett 2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 
Regnskap 

2020 

 Investeringer i varige driftsmidler 150 638 262 177 726 058 0 95 927 637 

Tilskudd til andres investeringer 4 720 798 0 0 1 465 866 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 0 0  

Utlån av egne midler 0 0 0   

Avdrag på lån 0 0 0 4 786 314 

Sum investeringsutgifter 155 359 060 177 726 058 0 102 179 816 

     
Kompensasjon for merverdiavgift 23 416 772 23 933 221 0 14 855 509 

Tilskudd fra andre 97 271 095 96 672 749 0 35 574 231 

Salg av varige driftsmidler 24 477 579 21 848 931 0 14 319 423 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0   

Utdeling fra selskaper 0 0 0  

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0   

Bruk av lån 6 710 875 26 729 835 0 56 942 859 

Sum investeringsinntekter 151 876 320 169 184 736 0 121 692 022 

     
Videreutlån 0 0 0  

Bruk av lån til videreutlån 0 0 0   

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0   

Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 0  

Netto utgifter videreutlån 0 0 0   

     
Overføring fra drift 0 5 058 582 0  
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 2 482 740 2 482 740 0 2 482 740 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 1 000 000 1 000 000 0 17 029 466 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0  

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3 482 740 8 541 322 0 19 515 506 

     
Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0   

 
 

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift 
 

 Regnskap 2021 
Regulert 

budsjett 2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 
Regnskap 

2020 

Rammetilskudd 0 0 0   

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0  

Eiendomsskatt 0 0 0   

Andre skatteinntekter 0 0 0  

 Andre overføringer og tilskudd fra staten 0 0 0   

Overføringer og tilskudd fra andre 273 251 853 272 173 904 223 991 136 256 354 378 

Brukerbetalinger 0 0 0   

Salgs- og leieinntekter 89 267 197 91 119 210 89 628 078 89 027 669 

Sum driftsinntekter 362 519 050 363 293 114 313 619 214 345 382 047 
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Lønnsutgifter 29 227 217 31 174 619 32 859 619 22 703 635 

Sosiale utgifter 8 129 064 11 494 177 10 164 177 7 583 811 

Kjøp av varer og tjenester 169 504 922 177 588 120 162 095 418 178 302 718 

Overføringer og tilskudd til andre 27 917 773 26 650 000 22 500 000 29 093 217 

Avskrivninger 106 522 355 107 000 000 76 000 000 102 986 197 

Sum driftsutgifter 341 301 332 353 906 916 303 619 214 340 669 578 

Brutto driftsresultat 21 217 718 9 386 198 10 000 000 4 712 469 

     

     
Renteinntekter 2 563 0 0 5 036 

Utbytter 981 037 981 000 0   

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0  

 Renteutgifter 29 790 623 34 000 000 29 000 000 29 839 362 

Avdrag på lån 90 200 000 90 200 000 62 000 000 81 630 903 

Netto finansutgifter -119 007 023 -123 219 000 -91 000 000 -111 465 228 

     
Motpost avskrivninger 106 522 355 107 000 000 76 000 000 102 986 197 

Netto driftsresultat 8 733 050 -6 832 802 -5 000 000 -3 766 563 

     
Disp. eller dekning av netto driftsresultat     

     
Overføring til investering 0 -5 058 582 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -2 563 0 0 -3 197 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -8 730 487 11 891 384 5 000 000 3 769 760 

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat -8 733 050 6 832 802 5 000 000 3 766 563 

     
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
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§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsavslutningsdisposisjoner 
 
Driftsregnskapet: 
 
 
Netto driftsresultat        8 733 050  

Avsetning til bundet driftsfond -              2 563  

Bruk av bundet driftsfond                       -    

Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -      5 058 582  

Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter                       -    

Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter      11 891 384  

Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk                       -    

Årets budsjettavvik, mer (+) eller mindreforbruk (-) før strykninger      15 563 289  

Strykning av overføring til investering        5 058 582  

Strykning av avsetning til disposisjons fond                       -    

Strykning av dekning av tidligere års merforbruk                       -    

Strykning av bruk av disposisjonsfond -   11 891 384  

Mer (+) eller mindreforbruk (-) etter strykninger        8 730 487  

Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykning                       -    

Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk                       -    

Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk                       -    

Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond        8 730 487  

Fremført til inndekning senere år (merforbruk)                       -    

 
 
Investeringsregnskapet: 
 

Sum investeringsutgifter  155 359 060  

Investeringsinntekter -145 165 446                     

Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån 10 193 614 

Avsetning til bundet investeringsfond                 -    

Bruk av bundet investeringsfond -    2 482 740     

Budsjettert bruk av lån -  26 729 835                     

Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -    5 058 582 

Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter                 - 

Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -    1 000 000 

Dekning av tidligere års udekket beløp                 - 

Årets budsjettavvik (udekket (+) eller udisponert (-) beløp før strykninger) -  25 077 543  

Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond                 -    

Strykning av bruk av lån    20 018 960 

Strykning av overføring fra drift        5 058 582                   

Strykning av bruk av ubundet investeringsfond                 - 

Udekket eller udisponert beløp etter strykninger                 - 

Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond                 -    

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)                 -    
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Balanse 
 

Eiendeler    

 Note Regnskap 2021 Regnskap 2020 

A. Anleggsmidler  3 446 048 808 3 461 064 893 

I. Varige driftsmidler 4, 11 3 357 611 738 3 396 670 267 

1. Faste eiendommer og anlegg  3 355 413 212 3 394 823 601 

2. Utstyr, maskiner og transportmidler  2 198 526 1 846 666 

    

II. Finansielle anleggsmidler  3 000 000 3 000 000 

1. Aksjer og andeler 11 3 000 000 3 000 000 

2. Obligasjoner  0 0 

3. Utlån  0 0 

     

III. Immaterielle eiendeler  0 0 

IV. Pensjonsmidler 2 85 437 070 61 394 626 

    

B. Omløpsmidler  231 594 273 227 170 350 

I. Bankinnskudd og kontanter 1 80 699 125 74 664 707 

    

II. Finansielle omløpsmidler  0 0 

1. Aksjer og andeler  0 0 

2. Obligasjoner  0 0 

3. Sertifikater  0 0 

4. Derivater  0 0 

    

III. Kortsiktige fordringer  150 895 148 152 505 643 

1. Kundefordringer 3, 8 149 603 254 149 817 203 

2. Andre kortsiktige fordringer  0 0 

3. Premieavvik 2 1 291 894 2 688 440 

Sum eiendeler  3 677 643 081 3 688 235 243 

    

Egenkapital og gjeld    

  Note Regnskap 2021 Regnskap 2020 

C. Egenkapital  1 150 781 562 1 752 604 817 

I. Egenkapital drift  28 033 795 19 303 308 

1. Disposisjonsfond 6 28 033 795 19 303 308 

2. Bundne driftsfond 6 0 0 

3. Merforbruk i driftsregnskapet  0 0 

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet  0 0 

    

II. Egenkapital investering  137 484 279 140 964 456 

1. Ubundet investeringsfond 6 137 188 218 138 188 218 

2. Bundne investeringsfond 6 296 060 2 776 237 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet  0 0 
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III. Annen egenkapital  985 263 488 1 592 337 053 

1. Kapitalkonto  985 263 488 1 592 337 053 

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 1 0 0 

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen inv. 1 0 0 

    

D. Langsiktig gjeld  2 490 325 592 1 898 296 986 

I. Lån  2 410 072 247 1 834 772 818 

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 10 2 410 072 247 1 834 772 818 

2. Obligasjonslån  0 0 

3. Sertifikatlån  0 0 

    

II. Pensjonsforpliktelse 2 80 253 345 63 524 168 
 
 
 
     

E. Kortsiktig gjeld  36 535 927 37 333 440 

I. Kortsiktig gjeld 1 36 535 927 37 333 440 

1. Leverandørgjeld  25 463 149 34 345 102 

2. Likviditetslån  0 0 

3. Derivater  0 0 

4. Annen kortsiktig gjeld  11 072 778 2 988 337 

5. Premieavvik 2 0 0 

    

Sum egenkapital og gjeld  3 677 643 081 3 688 235 243 

    

F. Memoriakonti  0 0 

I. Ubrukte lånemidler 1 -29 443 088 -29 471 963 

II. Andre memoriakonti  0 0 

III. Motkonto for memoriakontiene   -29 443 088 -29 471 963 
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Noter 
 
Lovparagrafene i notene viser til:  
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 
 

 
Note 1 – Arbeidskapital, § 5-10 a 
 
 

Forklaring alternativ 1 Regnskap 2021  

Inntekter drift (KOSTRA-art 600-929)          363 502 650  

Utgifter drift (KOSTRA-art 010-529)          354 769 603  

Sum netto driftsresultat              8 733 047  

Inntekter investering (KOSTRA-art 600-929)          151 876 321  

Utgifter investering (KOSTRA-art 010-529)          155 359 061  

Netto utgifter investering -            3 482 740  

Anskaffelse minus anvendelse              5 250 307  

Endring ubrukte lånemidler -                 28 875  

Endring av regnskapsprinsipp                             -    

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL              5 221 435  

  

  

Forklaring alternativ 2 Regnskap 2021 

OMLØPSMIDLER   

Endring betalingsmidler              6 034 418  

Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater                             -    

Endring kortsiktige fordringer -               213 950  

Endring premieavvik -            1 396 546  

Endring aksjer og andeler                             -    

Endring omløpsmidler (A)              4 423 923  

Kortsiktig gjeld  

Endring kortsiktig gjeld (B)                  797 513  

ENDRING i ARBEIDSKAPITAL (A-B)              5 221 435  
 

 
 

Note 2 – Pensjon, § 5-12 c 
 
Pensjonsforpliktelser 
De ansatte i MKEiendom er medlemmer av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 
De kollektive pensjonsordningene sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. 
Dette gjelder alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP. Pensjonene samordnes med utbetalingene fra 
Folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. 
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Pensjonskostnader: 
  År 2021 År 2020 

Årets opptjening    3 518 948          2 815 988  

Rentekostnad    2 378 203          2 181 814  

Brutto pensjonskostnad    5 897 151          4 997 802  

Forventet avkastning   -2 863 964         -2 351 097  

Netto pensjonskostnad    3 033 187          2 646 705  

Amortisert premieavvik    1 197 334             988 544  

Administrasjonskostnad/Rentegaranti       182 988             187 493  

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)    4 413 509          3 822 742  

    

Årets premieavvik        -26 633             -23 518  

Innbetalt pensjonspremie    6 783 552          2 810 680  

Bruk av premiefond   -3 594 010                     -    

   

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik: 

 År 2021 År 2020 

Pensjonsmidler pr. 31.12  84 796 487        61 394 626  

Brutto påløpt pensjonsforpliktelser pr. 31.12  80 253 345        63 473 881  

Netto forpliktelse pr. 31.12   -4 543 142             356 646  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse pr. 31.12.      -640 583              50 287  

Akkumulert premieavvik pr. 31.12    1 132 248          2 356 215  

Arbeidsgiveravgift av premieavvik pr. 31.12       159 646             332 225  

   

Beregningsforutsetninger:   

 År 2021 År 2020 

Årlig avkastning (i %) 3,50 % 4,00 % 

Diskonteringsrente (risiko fri rente i %) 3,00 % 3,50 % 

Årlig lønnsvekst (i %) 1,98 % 2,48 % 

Årlig G-regulering (i %) 1,98 % 2,48 % 

Årlig pensjonsregulering (i %) 1,22 % 1,71 % 

Forholdstallet fra KRD 1,00 1,00 

   
Moss kommune og tilhørende selskaper har nå 7 års amortiseringstid. 

 
 
Note 3 – Fordringer og gjeld 
 
Fordringer til Moss kommune 
 

Pr. 31.12.21 Fordringer Gjeld Kortsiktig Langsiktig 

Moss kommune  133 070 292  133 070 292  
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Note 4 – Andeler i borettslag, sameier og selskap  
 
Andeler i borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap er ført opp i balansen som varige driftsmidler. 
 
Det er kjøpt 5 andeler i 2021. Andelenes balanseførte verdi ligger i anleggsregisteret i Visma. 
 
 

Sameier/Selskap 
Antall andeler i 
sameie/selskap 

Antall andeler 
MKEiendom 

Eierandeler 
MKEiendom i %  

Skarmyra Boligsameie 51 1 1,96 % 

Hytteveien Sameie 4 1 25,00 % 

Furuholtet Boligaksjeselskap 72 1 1,39 % 

Sameiet Kjellerød 46 1 2,17 % 

Bircheparken Boligsameie 32 1 3,13 % 

Boligsameiet Vogts gate 12 14 1 7,14 % 

Sameiet Ryggeraet 6 3 50,00 % 

Bredsandkroken Boligsameie 5 1 20,00 % 

Sum andeler sameier/selskaper 230 10  
 
 
 
 

Borettslag 
Antall andeler i 

borettslaget 
Antall andeler 

MKEiendom 
Eierandeler 

MKEiendom i % 

Bergersborg B/L 44 1 2,27 % 

Bråtenskogen B/L 152 3 1,97 % 

Carlsmindeveien B/L 8 2 25,00 % 

Carl Sibbernsveg B/L 170 14 8,24 % 

Dovregubben B/L 38 3 7,89 % 

Dyhre III B/L 32 2 6,25 % 

Ekholt B/L 72 1 1,39 % 

Fjellbo 1 B/L 21 5 23,81 % 

Fjellom bo og omsorgsboliger B/L 31 9 29,03 % 

Gjerrebogen 1 B/L 468 21 4,49 % 

Halmstad B/L 62 4 6,45 % 

Helgedal B/L 153 6 3,92 % 

Høienhald B/L 51 15 29,41 % 

Kallum Borettslag II AL 8 1 12,50 % 

Kallumlia B/L 32 1 3,13 % 

Kallumveien 17/19 B/L 12 1 8,33 % 

Kjærneshagen B/L 20 2 10,00 % 

Kleiva B/L 32 2 6,25 % 

Melløs B/L 28 1 3,57 % 

Moss Værft og Dokk B/L 18 1 5,56 % 

Møllebyen Park B/L 38 2 5,26 % 

Nordskogen B/L 20 4 20,00 % 

Noreløkka B/L 25 1 4,00 % 
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Nøkkeland B/L 59 13 22,03 % 

Orkerød 1 B/L 32 1 3,13 % 

Orkerød 4 B/L 18 1 5,56 % 

Orkerød 5 B/L 20 1 5,00 % 

Orkerød 7 B/L 6 1 16,67 % 

Orkerød 9 B/L 80 2 2,50 % 

Refsnesalleen 1 B/L 120 3 2,50 % 

Refsnesalleen 2 B/L 80 2 2,50 % 

Refsnesalleen 3 B/L 80 1 1,25 % 

Refsnesalleen 4 B/L 100 2 2,00 % 

Refsnesalleen 5 B/L 50 1 2,00 % 

Reiertangen B/L 136 5 3,68 % 

Rosnes B/L 32 10 31,25 % 

Ryggeveien 32-36-38 B/L 18 1 5,56 % 

Sandbekk B/L 60 2 3,33 % 

Sentrum B/L 30 2 6,67 % 

Skredderåsen B/L 200 8 4,00 % 

Solielunden 1 B/L 72 2 2,78 % 

Solliskogen B/L 238 4 1,26 % 

Solveien B/L 80 2 2,50 % 

Søndre Øre B/L 60 1 1,67 % 

Trolldalen B/L 408 18 4,41 % 

Utsikten B/L 20 3 15,00 % 

Vesthellinga AL 64 9 14,06 % 

Vestre Øre B/L 88 1 1,14 % 

Viggo Hansteens Alle 4/14 B/L 24 1 4,17 % 

Voldskogen Terrasse B/L 72 4 5,56 % 

Værventunet B/L 25 1 4,00 % 

Øreåsen B/L 212 8 3,77 % 

Åvangen B/L 140 2 1,43 % 

Ekely B/L 23 1 4,35 % 

Sum andeler borettslag 4159 215  
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Note 5 – Kapitalkonto, § 5-10 b 
 
Kto. 259900800 - Kapitalkonto generell 
Kto. 259900801 - Kapitalkonto, anleggsmodulen 

 

Debetposter i året:   

Salg av eiendom 0 

Nedskriving av fast eiendom 11 146 650 

Avskrivning av fast eiendom 106 123 643 

Avskriving av maskiner, utstyr og transportmidler 398 712 

Salg av aksjer 0 

Nedskriving av aksjer 0 

Avdrag på utlån 0 

Overførte lån fra Rygge kommune 658 817 429 

Budsjett lån 26 729 835 

Strykninger 2021 -20 018 960 

Korrigeringer angående pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser -7 313 267 

31.12.21 konto 259900800 -1 017 055 737 

31.12.21 konto 259900801 2 002 319 225 

Sum 1 761 147 529 

  
Kreditposter i året:  
01.01.21 konto 259900800 449 040 701 

01.01.21 konto 259900801 -2 041 377 754 

Aktivering av fast eiendom -77 675 392 

Oppskriving av fast eiendom 0 

Aktivering av maskiner og transportmidler -935 084 

Kjøp av aksjer 0 

Oppskriving av aksjer 0 

Utlån 0 

Avdrag på eksterne lån -90 200 000 

Sum -1 761 147 529 
 
 
 

Note 6 – Fond, § 5-13 a 
Disposisjonsfond Vedtak IB 01.01.2021 Bevegelse UB 31.12.2021 

Vedtatt vedlikehold KS-159/20 strøket -5 082 434 -8 730 487 -13 812 921 

Premieavvik KS-111/21 strøket -3 176 534 0 -3 176 534 

Renter  -5 652 956 0 -5 652 956 

Energi KS-111/21 strøket -5 391 384  0 -5 391 384 

Sum disposisjonsfond pr. 31.12.2021 -19 303 308 -8 730 487 -28 033 795 

     

     

Ubundne investeringsfond Vedtak IB 01.01.2021 Bevegelse UB 31.12.2021 

Kapitalfond   -3 179 002 0 -3 179 002 

Rentefond Salg bygg/tomter  -28 322 891 0 -28 322 891 

Boligfond   -27 737 825 0 -27 737 825 

Nyquistbyen KS-110/21 -20 000 000 1 000 000 -19 000 000 

Byutvikling Sjøsiden, B-107/16   -58 948 500 0 -58 948 500 

Sum ubundne investeringsfond pr. 31.12.2021 -138 188 218 1 000 000 -137 188 218 
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Bundne investeringsfond Vedtak IB 01.01.2021 Bevegelse UB 31.12.2021 

Offentlig tilfluktsrom   -293 497 -2 563 -296 060 

Halmstad skole - koronamidler  -1 482 740 1 482 740   

Torderød - koronamidler   -1 000 000 1 000 000   

Sum bundne investeringsfond pr. 31.12.2021 -2 776 237 2 480 177 -296 060 

     

T O T A L T   -160 267 764 -5 250 310 -165 518 074 

 
 
Kommentarer til bundne investeringsfond 
 
MKEiendom mottok 3 + 1 millioner kroner i koronamidler fra staten til investeringsprosjekter. 
Av disse ble ca. 1,5 mill. benyttet i 2020. Rest, kr. 2 482 740 ble avsatt til bundne investeringsfond i 
2020 og benyttet i 2021. 
 
Bundet fond, offentlig tilfluktsrom: Renter på fondsmidlene føres som inntekt. 

 
 
Note 7 – Regnskapsprinsipper, § 5-10 c 
 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. Det er ingen endring av regnskapsprinsipper i 2021 mot tidligere år.  
  
Regnskapsprinsipper   
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.   
  
Alle utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. Se note 11 for presisering vedrørende variabel lønn. For lån er kun 
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke 
er brukt, er registrert som memoriapost.  
  
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler   
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som 
inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapir er klassifisert som omløpsmidler 
med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike 
tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.  
   
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers 
er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger GKRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsmidler og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i 
driftsregnskapet.  
  
Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, 
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.  
  
Klassifisering av gjeld   
Langsiktig gjeld er knyttet til Kommuneloven § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.   
  
Vurderingsregler   
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
  
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives med 
like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at 
anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i 
forskrift om årsregnskap og årsberetning.   
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Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i 
balansen.   
  
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens 
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyr, provisjoner mv.), 
samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.    
  
Mva.-plikt og mva.-kompensasjon   
Foretaket følger regelverket mht. innkreving av mva. og momskompensasjon.   
  
Bruk av KOSTRA i budsjett   
Driftsbudsjettet for MKEiendom er i utgangspunktet vedtatt på funksjon ”121 Eiendomsforvaltning”. 
Regnskapsføringen av utgifter skjer imidlertid på korrekt funksjon: ”221 Førskolelokaler”, ”222 Skolelokaler”, ”261 
Institusjonslokaler” osv., slik at det blir stort avvik mellom budsjett og regnskap på KOSTRA-tjenester. 
Lønnskostnadene for de av de ansatte som ikke kan henføres til funksjon 121 er ført på korrekte tjenester i 2020. 
Dette omfatter også lønnsutgiftene på prosjektlederne, som er ført på korrekt tjeneste på de ulike 
investeringsprosjektene.   

 
 
Note 8 – Tapsføringer 
 
Tap på kundefordringer 
 
Det er totalt tapsført kr 1 778 195 driftsregnskapet i 2021.  
Krav som ikke lenger er inndrivningsverdige blir tapsført i dialog med innfordringsavdelingen i Moss kommune. 
Kravene som er tapsført er sett opp mot lovkrav og realisme på om videre innfordringsarbeid vil kunne føre frem. 
Krav som er eldre enn 3 år ved regnskapsårets utløp tapsføres, men ligger fortsatt hos kemnerkontoret for 
oppfølging og inndriving. 
 
Fordelingen på type krav som er tapsført i 2021 er som følger: 
50% gjelder opprydding i gamle restanser mellom MKEiendom/Moss kommune. 
30% gjelder krav om dekning av hærverk i kommunale boliger. 
20% gjelder tap på husleie i kommunale boliger. 
 

 
Note 9 – Lønn og revisjon, § 5-13 d og e 
 
Ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revisor 
 

Lønn/tillegg og honorarer mv. 2021 

Daglig leder, Bengt Olimb 1 499 601 

Daglig leder, Bengt Olimb (Honorarer Sjøsiden Moss AS/Bredsandsenteret Sameie)  66 077 

Styrehonorarer, MKEiendom 259 350 

Godtgjørelse til revisjon, Østre Viken Kommunerevisjon IKS 321 100 
 
 
 

Note 10 – Gjeldsforpliktelser, § 5-12 a 
 
MKEiendom hadde pr. 31.12.21 en samlet gjeld på kr 2 410 072 247 eksklusive pensjon. 
Denne fordeler seg som følger: 
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Långiver 
Saldo på lån      pr. 

31.12.21 
Nominell rente    

pr. 31.12.21 
Utløpsdato 

fastrente 

Kommunalbanken, p.t.-rente 833 323 158 1,30 %   

Kommunalbanken, NIBOR   44 965 920     

Kommunalbanken, grønn p.t.-rente 289 329 980 1,20 %  

Kommunalbanken, fastrente   38 423 830 2,06 % 19.10.2022 

Kommunalbanken, fastrente 140 531 600 2,30 % 03.01.2022 

Kommunalbanken, fastrente 192 031 560 2,22 % 30.10.2026 

Kommunekreditt, p.t.-rente 638 711 553 1,30 %  

Kommunekreditt, NIBOR   64 903 475     

Kommunekreditt, fastrente   41 513 101 2,57 % 28.08.2028 

Kommunekreditt, fastrente   58 217 278 2,30 % 07.12.2023 

Kommunekreditt, fastrente   68 120 792 2,15 % 20.12.2024 

Sum lånetyper 2 410 072 247     
 

 
Kommentarer til langsiktig gjeld 
 
Balansen (lånegjeld) ble i løpet av 2021 økt med kr 658 817 429 med tilsvarende endring på kapitalkonto. Dette 
gjelder lån fra Rygge kommune som ligger på de eiendommene som er overført foretakets anleggsverdier. 
 
Foretaket har ingen rentebytteavtaler eller lignende. 
 
I tråd med at MKEiendom er underlagt det samme finansreglementet som Moss kommune, så vil andel fastrente 
med mer regnes ut på kommunens samlede portefølje i finansrapporteringen. 
 
Foretaket ligger innenfor minimumsavdraget for 2021. Dette beregnes også sentralt. 
 
Ved beregning av minimumsavdrag fra 2021 er forenklet modell benyttet ved at bokført verdi av anleggsmidler pr. 
01.01.2021 er lagt til grunn sammen med lånegjeld pr. samme dato og avskrivninger for 2021. 
 
Låneporteføljen omfatter i sin helhet lån til egne investeringer (ikke gebyr/selvkost). 
 
Snitt fastrente er 2,26% pr. 31.12.2021. 
 
Ved kun å beregne på MKEiendom sin låneportefølje, er ca. 22% sikret via fastrente pr. 31.12.2021. 
 
Gjennomsnittlig rentebinding er 3 år. 
 

 
Note 10 Del 2 - Beregning av minste tillatte avdrag § 5-12 b 
 

Sum alle lån 01.01.2021 2 493 590 247 

Sum bokført verdi av anleggsmidlene 01.01.2021 3 287 376 879 

Sum årets avskrivninger 31.12.2021 106 522 355 
 

Lånegjeld 31.12.20 MKE         1 834 772 818   

Overført pr. 31.12.20 Rygge          658 817 429   

Sum gjeld           2 493 590 247   
 
Kontrollgrense: 
 
2 493 590 247 (langsiktig gjeld) x 106 522 355 (årets avskrivninger) = 80 800 929 (minimumsavdrag) 
3 287 376 879 (anleggsmidler ekskl. tomter) 
 
Betalt avdrag: 

Betalt avdrag 510 drift: 90 200 000 R2021 
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Note 11 – Anlegg § 5-11 a og b 
 
Endringer i anleggsmidler 
 

 
 
Ny festetomt ligger ikke i investeringsregnskapet (kr 5 759). 
Moss kommune eier 50% av aksjene i Sjøsiden Moss AS. Balansekonto for aksjer ligger ikke i anleggsregisteret. 
 
Det følges en lineær avskrivingsplan. Nye balanseposter blir vurdert med hensyn til avskrivningsperiode. Det er 
ingen vesentlige poster vedrørende gevinst/tap salg av anleggsmidler gjennom året. 
 
 
Nedskrivninger/vesentlige endringer i anleggsmidler 
 
Anlegg D-10000 - Propman/ISY (forvaltningssystem) 
Innkjøp av det nåværende forvaltningssystemet ble aktivert i anleggsregisteret. Restverdi blir nedskrevet med kr 
184 512. Det blir nå kjøpt inn nytt system.  
  
Anlegg F12-10491 - Stengata 15 B + 17 
Bygning i Stengata 17 brant ned i 2021. Oppføring i 2022 i investeringsregnskapet. Aktivert verdi gammel bygning 
nedskrives med kr 137 778.  
 
Anlegg F12-11170 - Carlsmindeveien 41 
Carlsmindeveien 41 ble oppført av Rygge/Moss kommune fra 2019. Anlegget ble oppført for å omgjøres til et 
borettslag og selges ut til private/kommunen. Anleggsverdier har vært aktivert i Rygge/Moss kommune frem til og 
med 2020.  I 2021 ble Carlsmindeveien B/L opprettet og alle 8 andeler ble solgt, hvorav 2 av dem til Moss 
kommune i objekt 6557.  Med bakgrunn i dette er aktiveringene på anlegg F12-11170 nedskrevet for 2019 og 
2020 med kr 10 755 875. Utgiftene i Carlsmindeveien 41/objekt 6631 for 2021 er ikke aktivert.   
Fullstendig regnskap for prosjektet, inklusive støtte fra Husbanken som mottas 2022, vil bli utarbeidet i 2022. 

 
Salg av anlegg/tomt/driftsmiddel 
 

Adresse Salgssum Prosjekt Deaktivering 

Carlsmindeveien 41 -18 026 559  Salg av anlegg 0 

Ryggeveien 262 -3 957 030  Salg av tomt 0 

Salg av AY 19375 -132 990  Salg av bil 0 

Carlsmindeveien 41 -2 361 000  Salg av tomt 0 

Sum deaktivering -24 477 579   0 
 
Ingen av de solgte anleggene har egen anleggsverdi og medfører derfor ingen avgang i anleggsregisteret. 
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Note 12 – Pågående investeringsprosjekter 
 
Oppstillingen viser de samlede utgiftene på de ulike investeringsprosjektene pr. 31.12.2021 
 

 
 

 
Note 13 – Justering 
 
Dronningens gate 24A – Kafelokale, objekt 6680/6601) 
Bygget/andel av bygg leies ut til driver som er i merverdiavgiftregisteret.    
Bygget/andel av bygg ble bygget om til kafedrift i 2017 (objekt 6601).    
Fra 01.01.22 blir det gjennomført justering av mva. for resterende periode. Leie er inkludert mva. og utgifter 
inngår i ordinært momsregnskap.    
   
Torderødalleen 11 – Torderød gård, 1. etg., objekt 6681/6604) 
Bygget/andel av bygg leies ut til driver som er i merverdiavgiftregisteret.    
Bygget/andel av bygg ble bygget om til kafedrift, ferdigstilt 31.12.2020 (objekt 6604).    
Fra 01.01.22 blir det gjennomført justering av mva. for resterende periode. Leie er inkludert mva. og utgifter 
inngår i ordinært momsregnskap.    
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Note 14 – Inntekter fra Moss kommune, § 6-2 a 
 

Inntekter fra Moss kommune/andre R 2021  %-andel  

Inntekter fra Moss kommune -       244 118 645  52 % 

Inntekter fra andre -       225 906 360  48 % 

Sum inntekter 2021 -       470 025 005   

 
 

 
Note 15 – Uavklarte forhold, § 5-15 
 
Myraveien 26 C– Krav mot Mesterbygg Sarpsborg AS 
MKEiendom har et krav mot Mesterbygg på kr 1,4 millioner som gjelder skade på Myraveien 26C. Skadesaken 
går mot avslutning og det ser ut til at vi får dekket alle utgifter, dette vil bli endelig klart i løpet av 2022.  
  
Grindvold omsorgsbolig (objekt 6605) – Omtvistet beløp Multiconsult Norge AS  
MKEiendom er uenige om endringsmelding mottatt av Multiconsult Norge AS på forprosjektet til Grindvold 
omsorgsboliger. Omtvistet krav er på ca. 1 million kroner. Kravet omhandler utvidede arealer som følge av ønske 
om større plass til parkering og ønske om et eget produksjonskjøkken. Begge ønskene er prosjektert inn og 
tegnet av Multiconsult Norge AS. MKEiendom har akseptert kostnader basert på utvidelse av arealer, men 
aksepterer ikke at dette har ført til ytterligere kompliserende prosjektering. Saken er fortsatt ikke endelig avklart. 
Midlene holdes fortsatt tilbake til kravet er foreldet eller det oppnås enighet om betaling.  
  
Sjøsiden Moss AS – Aksjer  
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF har balanseført kr 3 millioner i aksjer i Sjøsiden Moss AS.  
Det vil i 2022 fremmes sak for Kommunestyret for at aksjene blir overført Moss kommune i tråd med intensjonene 
i politisk sak B-029/18.  
  
Skoggata 16, Hollenderberget tilfluktsrom – Oppgradering tilfluktsrom 
I forbindelse med prosjekt «Utbedring av tilfluktsrom» er det oppdaget store blyforekomster i Hollenderberget 
tilfluktsrom. Det kan se ut til at Moss Pistolklubb, som har hatt aktivitet i disse lokalene siden 1960 årene, ikke har 
fulgt opp HMS-rutiner i forbindelse med sin aktivitet og med det skapt en miljøutfordring. Miljøforurensningen er 
av en slik art at hele tilfluktsrommet må renoveres og all innredning og tekniske anlegg fjernes. I tillegg må nye 
miljøtiltak etableres, slik at tilfluktsrommet igjen er innenfor gjeldende regelverk. De økonomiske konsekvensene 
er foreløpig ikke avklart, men foreløpig anslag tilsier en renoveringskostnad på 3-4 millioner kroner. 
  
Værftsgata 4 og 6 og Øisteins gate 3 – Utbedring branntiltak 
Det er avdekket store avvik vedr brannseksjonering og etasjeskiller i hele Værftsgata 4 og 6 samt Øisteins gate 3. 
Det er utarbeidet en tilstandsrapport der avvikene er begrunnet. For å få byggene opp i forskriftsmessig stand iht. 
brannforskrift, forventes det en kostnad på ca. 10,5 millioner kroner ekskl. mva. 

 
 
Note 16 – Andre vesentlige forhold, § 5-15 
 
Langsiktige leieavtaler 
 

Adresse Virksomhet i Moss kommune Inngått Utløper 

Dronningens gate 25 Parkteateret 01.03.2017 01.03.2037 

Solgaard skog 17 Virksomhet utførende 01.07.2013 30.06.2035 

Værftsgata 13 Hjemmebaserte tjenester 01.07.2020 30.04.2030 

Dronningens gate 15 Kommunetorget/politikerfløy/By-lab 01.07.2018 30.06.2023 

Ibsens gate 2 Kommunetorget/politikerfløy/By-lab 01.01.2020 28.02.2025 

Solgaard skog 139 Hjemmebaserte tjenester 01.03.2010 28.02.2025 

Fossen 22 Biblioteket 01.02.2002 31.12.2024 
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Kraftledning Nøkkeland – Finansiering 
 
Prosjektets totalramme er 110 millioner kroner, delvis finansiert med momskompensasjon.  
Ca. 90 millioner er antatt nødvendig finansiering ut over momskompensasjonen. 
  
Prosjektet ble feilaktig finansiert med lån i årene 2011-2020. Med bakgrunn i dette ble det overført  
90 millioner kroner fra Moss kommune i regnskapet for 2021, midler som i utgangspunktet var overført kommunen 
fra Moss kommunale pensjonskasse. 
  
Hele overføringen i 2021 inngår i finansieringen av årets investeringer. Dvs. at finansieringen påfølgende år for 
prosjektet vil finansieres med fond/lån, men at det i realiteten vil være en videreføring av bruk av fond. 
 
 
Renteutgifter på lån – Moss kommune/MKEiendom 
 
Ved en feil er det overført/belastet for lite renter i MKEiendom og tilsvarende mer i Moss kommune med 
 kr 1 010 917. 
 
Dette gjelder påløpte renter fra 2020 som er betalt i 2021 i Moss kommune. Det ble i løpet av 2021 overført 
lånegjeld på ca. 658 millioner kroner fra Moss kommune til MKEiendom, samt flyttet over budsjett på renter og 
avdrag. 
 
Renter og avdrag som var belastet Moss kommune frem til juli, ble overført til MKEiendom. Ved beregning av 
dette var påløpte renter fra 2020/2021 hensyntatt. Det ble dessverre laget eget overføringsbilag i årsoppgjøret på 
samme moment. MKEiendom har dermed fått lavere renteutgifter/bedre resultat på kr 1 010 917 og Moss 
kommune det motsatte. 
 
Det gjennomføres ikke korrigeringer i regnskapet for 2021. Det vil i løpet av 2022 bli tatt stilling til hvilke 
overføringer som justeres mellom selskapene som følge av forholdet 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/95 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 76531/2022 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/15 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn 
KF 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn KF 

som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalget uttalelse til Moss Havn KFs årsregnskap og årsrapport for 2021 
sendes kommunestyret i Moss med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 31.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn KF 
2. Revisjonsberetning for 2021, datert 30. mars 2022 
3. Årsrapport med regnskap for 2021 for Moss Havn KF 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for kontroll og Tilsyn: Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens 

årsregnskap og årsberetning 
 NKRF- kontroll og revisjon i kommunen: Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til 

kommunens årsregnskap og årsberetning 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven kapitel 9 skal foretaket for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 7, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I årsberetning skal det blant annet skal gis opplysninger om 
forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 
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 foretakets årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 foretakets årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 
Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april: 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd. 
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og NKRF- kontroll og revisjon i kommunene. 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsrapport for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til foretakets 
regnskapsresultat. Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til 
uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsrapporten 2021 i vedlegg 1.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten 
2021 for Moss Havn KF kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsrapport 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Moss 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2022/95-4-61533/2022-BJGU  3002-187 23.02.2022 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn 
FK 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon, avgir kontrollutvalget uttalelse til 
årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. Kontrollutvalget har i møte 2. mai 2022 
behandlet årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn KF. Ved behandlingen forelå 
foretakets årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen. 
 
Revisor har avlagt en normal beretning. Revisor konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsrapporten 
inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i 
årsrapporten stemmer overens med årsregnskapet. 

 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til foretakets årsregnskap og årsrapport for 
2021: 
 

 Avleggelsen av årsregnskap og årsrapport er avlagt rettidig og i samsvar med lov og 
forskrifter. Revisjonsberetningen er avlagt rettidig etter forskriftens bestemmelser. 
 

 Foretakets årsregnskap for 2021 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på  
kr. 10 738 706.-. Drifts- og investeringsregnskap er begge saldert og avsluttet i henhold 
til regnskapsreglene.  Årets mindreforbruk foreslås av styret avsatt i sin helhet til 
egenkapitalen. Foretakets disposisjonsfond har etter avsetningen en saldo på  
kr. 61 874 386,-.  

 

 Følgende tre sentrale nøkkeltall per 31.12 2021 fremheves: 
 

 Likviditet: 
Likviditetsgraden er 4,0 (omløpsmidler / kortsiktig gjeld).   
 

 Resultatgrad: 
Resultatgraden er 25,9 % (driftsresultat / driftsinntekter i %) 
 

 Egenkapitalandel: 
Foretakets egenkapitalandel er på 60,7 % (egenkapital/ totalkapital i %) 
 

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger ubehandlede revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22 
 

 Ut over ovennevnte og det som ellers fremgår av revisjonsberetningen av 30. mars 2022 
har kontrollutvalget ikke merknader til Moss Havn KF årsregnskap og årsrapport for 
2021.  

 
Moss, 2. mai 2022 
 

Tage Pettersen 
Leder av kontrollutvalget
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/94 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 135549/2022 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/16 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som  
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 19.09 2022 

 
Fredrikstad, 12.04.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 2/2022, datert 11.04 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 11. april 2022 oversendt revisjonsrapport  
nr. 2/2022 for Moss kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig 
påpeke følgende forhold:  
 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller 
forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget 
 
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 2/2022 faller inn under § 24-7 (c). Etter forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:  
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«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, 
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».  
 
Revisjonsbrev nr. 2/2022 viser til følgende påpekning: 
 

 Selvkost  
I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 
tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 
overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann var eldre enn 5 år ved 
utgangen av 2021. 
Vi viser til kommunens redegjørelse i årsrapporten, avsnitt «Kommentar til status 
økonomi» på enhet kommunalteknikk under Kommunalområde plan, miljø og teknikk. 

 

Vurdering 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjon og påpekning i sin revisjonsbrev 
2/2022.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev 2/2022, til orientering. 
Kontrollutvalget bør be kommunedirektør om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt 
opp med nødvendige tiltak, og at forholdet bringes i orden.  
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at 
kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren om de tiltak som er 
iverksatt. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/97 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 122406/2022 
Klassering: 3002-189 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/17 

 
 

Informasjon om oppfølging av eierskapskontroll ved MOVAR IKS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
Fredrikstad, 05.04.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/09, den 07.02 2022 sak «Eventuelt» 
Kommunestyresak 037/21, den 23.03 2021 «Rapport – Eierskapskontroll MOVAR IKS» 
KU-sak 21/3, den 08.02 2021 – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet en eierskapskontroll av MOVAR IKS i februar 2021. De 
ga følgende innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber 

kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen:  

 ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding  
 klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS  
 påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale.  
 vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge 

selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS) 
 
Innstillingen ble vedtatt av kommunestyret i deres møte i mars.  
 
I kontrollutvalgets møte den 07. februar 2022, sak 22/9 «Eventuelt» ba kontrollutvalget om 
en orientering fra kommunens eierrepresentant i MOVAR IKS samt en orientering fra 
kommunedirektør, om eierskapskontrollens fire anbefalinger blir fulgt opp.  
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Kommunedirektør og ordfører stiller i møtet og gir utvalget informasjon.  
 

Vurdering 
Siden dette er en muntlig informasjonssak er ikke sekretariatet kjent med innholdet. 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. Hvis utvalget 
ønsker ytterligere informasjon på et senere tidspunkt bør det fremmes forslag til vedtak om 
det. 
 
 

289



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/95 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 59973/2022 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/18 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Nytt kulturhus Parkteater og 
Scene 2" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Nytt kulturhus Parkteater og Scene 
2», og MKEiendom styresak 004/22 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser 
til styrets innstilling til vedtak i sak 004/22 til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 22.02.2022 
 
 

Vedlegg 
 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2», 

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF, datert 21.02 2022 
 Styresak nr. 004/22– Regnskapsavslutning – «Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2» 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Reglement for kontrollutvalget i Moss, vedtatt 22.11 2019 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til 
kommunestyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt 
som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.  
 
Byggeprosjektet «Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2» er et prosjekt som ble startet opp i 
2017 med en vedtatt bevilgning på kr. 175 000 000,-. Etter rebudsjettering i 2020 og 2021 er 
endelig bevilgning til prosjektet på kr. 177 639 901. Regnskapsførte utgifter er på  
kr. 177 632 130, og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i forhold til vedtatt bevilgning 
med kr. 7 771.  
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Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 
dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser. Dokumentene som omhandler etisk 
handel, med unntak av ett, er signert av valgte leverandører ved kontraktsinngåelse. 
 
Videre konkluderer revisjonen med at bilagskontrollene ikke har avdekket vesentlige feil eller 
mangler, og regnskapsførte utgifter er tilfredsstillende dokumentert. Utbetalingene til flere 
anskaffelser viser et merforbruk i forhold til opprinnelig kontrakt/anslag. Dette skyldes 
tilleggs- og endringsarbeider, og er forklart av prosjektleder.  
Utbetalingene til byggeleder viser relativt store overforbruk i forhold til opprinnelig 
kontraktssum. Dette skyldes utvidede oppgaver, som ikke ble utlyst i opprinnelig 
konkurranse. Vi stiller derfor spørsmål til om det burde vært utlyst en ny konkurranse til 
denne anskaffelsen.  
Merforbruket for anskaffelsen av sceneteknisk konsulent er forklart og dokumentert av 
foretaket. 
 
Når det gjelder anskaffelsen av SD anlegg fra en leverandør, så oppfatter revisjonen det slik 
at MKEiendom har foretatt direkte anskaffelse fordi det ikke fantes andre mulige 
leverandører. Dette fordi leverandøren allerede hadde levert toppsystemet i EPC-prosjektet i 
2016 – 2018.  
Byggeregnskapet anses å være avlagt 2 år etter arbeidet er ferdigstilt, altså senere enn hva 
de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til avviket fra egne rutiner. 
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 
 

Vurdering 
 

Med bakgrunn i revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet 
følgende: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap 
«Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2», og tar revisjonsrapporten til orientering. 
Videre anbefaler sekretariatet at Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Nytt 
kulturhus Parkteater og Scene 2», og MKEiendom styresak 004/22 oversendes 
kommunestyret. Kontrollutvalget viser til styrets innstilling i sak 004/22 til kommunestyret 
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1. INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. Under 

ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.” 

 

I Moss kommune er det Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (heretter forkortet MKEiendom) som 

står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter vedtak og bevilgning i 

kommunestyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også ansvar for regnskapsføring og 

videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

MKEiendom har avsluttet byggeregnskapet for Nytt kulturhus Parkteatret og scene 2. 

 

2. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 
Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og vurdering av 

rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

3. ORGANISERING OG METODEVALG  

 
Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i januar 2022 og er foretatt i samsvar med 

metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i arbeidet 

der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for investeringsregnskap.  

 

4. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning Nytt kulturhus Parkteatret og Scene 2», datert 

1.11.2021 som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for 

revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 1.11.2021. Byggeregnskapet ble styrebehandlet 

17.02.2022. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 004/22 følger som vedlegg. Vedtak er i samsvar 

med daglig leders vedtak. 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over vedtatte bevilgninger, finansiering og regnskap samt 

administrasjonens forslag til vedtak. 
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Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp

Objekt 6562+6610 BS-058/17 175 000 000

Økte rammer KS-137/20 Justering av budsjett, 2.tertialrapport 2020 375 000

Økte rammer KS-061/21 Justering av budsjett, 2.tertialrapport 2021 2 264 901

Totalt bevilget til prosjektet 177 639 901

Regnskapsførte utgifter 177 632 130

Totalt bevilget 177 639 901

Mindreforbruk -7 771

Forslag til vedtak - finansiering

Bruk av serielån over 50 år 101 041 239

Momskompensasjon 30 724 764

Ekstern inntekt 491 127

Overføring fra Moss kommune 35 375 000

Overføringer fra fylkeskommunen 10 000 000

Sum finansiering 177 632 130

 
Det ble i 2017 vedtatt bevilgning på kr 175 000 000 for oppgradering av Parkteater og Samfunnshuset 

til regionalt kulturhus. Etter rebudsjettering i 2020 og 2021 er endelig bevilgning til prosjektet på kr 

177 639 901. Regnskapsførte utgifter er på kr 177 632 130, og prosjektet avsluttes med et 

mindreforbruk i forhold til vedtatt bevilgning med kr 7 771.  

 

Innkjøpsprosessen 

Anskaffelse av prosjekteringstjeneste for forprosjekt ble utlyst og gjennomført som åpen 

anbudskonkurranse. Leverandøren ble valgt ut fra tildelingskriterier om beste pris og 

oppgaveforståelse. Det er utarbeidet både anskaffelsesprotokoll og kontrakt. 

HMS egenerklæring og attest for skatt og merverdiavgift er innhentet.  

 

Det ble gjennomført konkurranse med forhandling for anskaffelse av byggeledelse. Konkurransen ble 

utlyst og leverandøren ble valgt ut fra kriterier om beste pris og oppgaveforståelse. Det er utarbeidet 

anskaffelsesprotokoll og kontrakt. HMS egenerklæring og attest for skatt og merverdiavgift er 

innhentet. 

 

Anskaffelse av totalentreprise for prosjektet ble gjennomført og konkurransen ble utlyst som bygge- 

og anleggsarbeid (begrenset anbudskonkurranse). Leverandøren ble valgt etter laveste pris. Det er 

utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. HMS egenerklæring og attest for skatt og merverdiavgift 

er innhentet.  

 

For anskaffelse av sceneteknisk konsulent ble det foretatt tilbudskonkurranse. Det er tre leverandører 

som leverte tilbud. Leverandør ble valgt ut fra laveste pris. Anskaffelsen er dokumentert med både 

anskaffelsesprotokoll og kontrakt. HMS egenerklæring og attest for skatt og MVA foreligger. 

 

Det ble foretatt en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av lys, lyd og sceneteknisk utstyr. 

Anbudet ble delt på fire kontrakter:  

 lysutstyr 

 sceneteknisk utstyr 

 lydmikser 

 lyd- og bildeutstyr 

 
Det er fire leverandører som leverte tilbud. Det er utarbeidet fire anskaffelsesprotokoller og kontrakter 

angående disse anskaffelser. Attest for skatt og merverdiavgift for valgte leverandører er innhentet. 
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De tre første kontraktene ble tildelt en leverandør som leverte laveste pris pr kvalitetspoeng i henhold 

til tildelingskriteriene. Den fjerde kontrakten fikk annen leverandør som leverte tilbud med den laveste 

pris. 

 

Anskaffelse av teleskopamfi ble gjennomført og utlyst som bygge- og anleggsarbeid med begrenset 

anbudskonkurranse. Det er fire leverandører som leverte tilbud. Leverandøren ble valgt ut etter best 

kvalitet og oppgaveforståelse. Anskaffelsen er dokumentert med både anskaffelsesprotokoll og 

kontrakt. Attest for skatt og MVA foreligger. 

 

For anskaffelse av traforom ble det foretatt tilbudsforespørsel ved begrenset anbudskonkurranse. Det 

er to leverandører som leverte tilbud. En leverandør ble valgt ut etter å ha levert ett komplet revidert 

tilbud, ifølge foretaket. Anskaffelsen er dokumentert med både anskaffelsesprotokoll og kontrakt. 

Attest for skatt og MVA er innhentet. 

 

Anskaffelse av oppkobling av SD Anlegg – som er Moss kommunes toppsystem, ble foretatt som 

direkte anskaffelse. Denne ble anslått å ha en verdi over kr 100 000. Ifølge foretaket ble det gjort på 

denne måten fordi toppsystemet allerede var levert av leverandøren i EPC-prosjektet (2016-2018), og 

det er en garanti for økonomisk besparelse i prosjektet frem til mars 2023. Videre forklarer de at det 

ikke var mulig å ha en konkurranse på denne anskaffelsen, da det ville medført at andre 

tilbydere/entreprenører skulle jobbet i et software-system som fortsatt er i en garantifase. 

Avslutningsvis sier foretaket at dette var en nødvendig anskaffelse for å få Parkteateret inn på samme 

system som andre bygg i kommunen.  

 

Det ble også foretatt tilknytning av ny installasjon/omlegging. For å kunne foreta denne tilknytning ble 

det nødvendig å utføre utbyggingstiltak fra en bestemt leverandør. Nettutbyggingskostnadene for dette 

tiltaket måtte dekkes av utbygger/bestiller gjennom et anleggsbidrag, ifølge prosjektansvarlig. Det 

foreligger både tilbudsbrev og pristilbud for dette oppdraget. 

 

I tillegg har MKEiendom benyttet en dispenseravtale fra leverandøren som Moss kommune har 

rammeavtaler med. 

 

For anskaffelser under grenser for konkurranse dvs. under kr 100 000, ble det foretatt direkte 

anskaffelser. Dette gjelder anskaffelser av: 

- uavhengig elektrokonsulent 

- kjøkkenkonsulent 

- geoteknikker 

- kontroll av bygningsfysikk 

- kontroll av konstruksjonsteknikk 

- kunst konsulent 

- innvendig trøkk 

Gjennomføring av disse anskaffelser er forklart og dokumentert med oppdragsbekreftelser eller 

kontrakter. 

 

Etisk handel 

Moss kommune har etablert etisk regelverk og vedtatte policyer for eksterne anskaffelser som gjelder 

fra 2020. Før 2020 har MKEiendom hatt rutiner for å innhente egenerklæringer fra valgt leverandør, 

som omhandler etisk handel.   

Det foreligger signert dokumentasjon/egenerklæring for de største anskaffelsene, unntatt anskaffelse 

av lyd - og bildeutstyr.   

 

 

Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) mot 

økonomisystemet og det er ikke funnet avvik.  
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Prosjektleder/byggeleder foretar oppfølging av utførte arbeider og utbetalinger til den enkelte 

leverandør. Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til de enkelte 

leverandører.  

 

Utbetalinger til totalentreprise viser et merforbruk på ca. 20 %. Dette skyldes ifølge foretaket 

endringer som ble gjort underveis. 

 

Utbetalingene til forprosjekt (byggeleder) er ca. 50 % høyere enn opprinnelig kontraktssum. 

Merforbruket skyldes ekstrakostnader i forbindelse med forsinkelser i prosjektet. Samtidig fikk 

leverandøren en utvidet byggeleder rolle i form av ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) 

oppfølging i prosjektet. Dette var ikke med i den opprinnelig utlyste konkurransen og ble bestilt i form 

av en endringsmelding, ifølge prosjektansvarlig.  

 

Anskaffelsen av sceneteknisk konsulent viser merforbruk med 66 % ift opprinnelig pris. 

Dette skyldes, ifølge foretaket, at leverandøren var med videre fra forprosjektet til utførelsesfasen. 

Dette førte til ekstra oppgaver vedrørende omprosjektering og oppfølging av leveranser, som var en 

forutsetning i innsendt tilbudsforespørsel. 

 

Nødvendige tillegg/endringer i forhold til opprinnelig kontrakt, er godkjent og fulgt opp av foretaket. 

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører 

prosjektet, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at 

behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  

 

Renter 

Investeringsprosjektet er belastet med byggelånsrenter på kr 1 611 848. 

 

Avslutning 

I følge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni måneder etter 

at arbeidet er ferdigstilt. Ferdigattest er datert 21.11.2019. Byggeregnskapet er avlagt ca. 2 år etter 

overlevering. Foretaket opplyser at:  

«Prosjektet Moss Kulturhus var i drift kun i 3 mnd etter at bygget ble tatt i bruk pga pandemien som 

kom i mars 2020. Etter dette ble bygget stengt i lang tid. Etter avtale med totalentreprenøren utsatte vi 

ett års befaringene til november 2021. Av denne grunnen ville vi ikke regnskapsavslutte prosjektet i 

tilfelle det skulle dukke opp noe uforutsett under ett års befaringen.» 

 

5. VURDERING 

Det er variasjon i anskaffelsesprosedyrer og tildelingskriterier for ulike deler av prosjektet. Revisjonen 

har ikke vurdert grunnlagene for de ulike valg som MKEiendom har gjort med hensyn til dette 

prosjektet.  

 

Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og dokumentert 

ifølge forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

Dokumentene som omhandler etisk handel, med unntak av ett, er signert av valgte leverandører ved 

kontraktsinngåelse. 

Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler, og regnskapsførte utgifter er 

tilfredsstillende dokumentert.  

Utbetalingene til flere anskaffelser viser et merforbruk i forhold til opprinnelig kontrakt/anslag. Dette 

skyldes tilleggs- og endringsarbeider, og er forklart av prosjektleder.  
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Utbetalingene til byggeleder viser relativt store overforbruk i forhold til opprinnelig kontraktssum. 

Dette skyldes utvidede oppgaver, som ikke ble utlyst i opprinnelig konkurranse. Vi stiller derfor 

spørsmål til om det burde vært utlyst en ny konkurranse til denne anskaffelsen.  

 

Merforbruket for anskaffelsen av sceneteknisk konsulent er forklart og dokumentert av foretaket. 

 

Når det gjelder anskaffelsen av SD anlegg fra en leverandør, så oppfatter revisjonen det slik at 

MKEiendom har foretatt direkte anskaffelse fordi det ikke fantes andre mulige leverandører. Dette 

fordi leverandøren allerede hadde levert toppsystemet i EPC-prosjektet i 2016 – 2018. Revisjonen har 

ikke kontrollert realiteten i de opplysninger som er fremkommet, og kan følgelig ikke konkludere med 

hensyn til om anskaffelseslovens bestemmelser er fulgt. 

 

Byggeregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 7 771. 

 

Byggeregnskapet anses å være avlagt 2 år etter arbeidet er ferdigstilt, altså senere enn hva de interne 

rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til avviket fra egne rutiner. 

 

 

Rolvsøy, 21.2.2022 

 

 

Jolanta Betker (sign.)                Olga Bronzova (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor                         revisor 
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Arkiv: FE-610 

Arkivsak: 20/18050 - 1 

Saksbehandler: Bjørn Erik Haugmo 

  Dato: 01.11.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

004/22 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 17.02.2022 
 
 

Regnskapsavslutning "Nytt kulturhus Parkteatret og Scene 2" 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 004/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Byggeregnskapet for Parkteatret og Scene 2 i Moss godkjennes med en brutto utgift på Kr 
177 632 130. Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 7 771.- 
 
Prosjektet finansieres med ekstern inntekt kr 491 127, momskompensasjon kr 30 724 764, 
overføringer fra fylkeskommunen med kr 10 millioner, overføring fra Moss kommune med 
kr 35 375 000 millioner samt serielån over 50 år kr 101 041 239.  
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes av Moss kommune via internhusleie. 
 

 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet for Parkteatret og Scene 2 i Moss godkjennes med en brutto utgift på  
kr 177 632 130. Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 7 771.- 
 
Investeringsramme i vedtak B-058/17                              175 000 000,- 
Økte rammer i KST-137/20 *                                                                  375 000,- 
Økte rammer i KST-061/21                                                       2 264 901,- 
Totale midler inn i prosjektet                                                  177 639 901 
 
 
 
Økte rammer i KST-061/21 fordeler seg slik:           

· Inntekt AS Dronningensgate 27 (Delte kostnader på Trafo)**     491 127,- 
· Overføring Energitiltak Samfunnshuset ***                                     1 500 000,- 
· Golvvarme i Samfunnssalen (Overføring fra teknisk av)****                 273 774,- 

Totalt KST-061/21                                                                2 264 901,- 
 
* Parkteatret AS som var driftere av kulturhuset før Moss kommune valgte å ta over driften 
hadde noe teknisk utstyr som ble kjøpt ut av prosjektet. Moss kommune ved KAI førte over 
375 000,- til prosjektet for å dekke disse kostnadene 
 
** Parallelt med at Moss kommune bygde kulturhus pågikk det et boligprosjekt i 
nabogården. Det ble laget en avtale hvor vi avtalte at Moss kommune plasserte en felles 
trafo i bygget til Moss kulturhus mot at Moss kommune fikk benytte naboprosjektet som en 
felles rømningsvei. Alle kostnader tilknyttet trafoarbeidene ble delt mellom partene. Moss 
kommune la ut alle kostnadene og fikk dekket 491 127,- av naboprosjektet AS 
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Dronningensgate 27.  
 
*** Det var fra tidligere satt av midler i Moss kommune til energitiltak i Samfunnshuset. 
Disse midlene ble overført til prosjektet og benyttet til, utskifting av vinduer i 
Samfunnssalen og kantineområdet. Etterisolere i greenrom samt til benyttelse av 
overskuddvarme fra ismaskinen for utendørs skøytebane. Total kostnader for disse 
arbeidene 1 500 000,- 
 
****Da vi så at vi kunne utnytte overskudsvarmen fra ismaskinen for utendørs skøytebanen 
ref. punkt over, mottok vi midler fra teknisk avdeling i MKEiendom til å legge inn golvvarme 
i hele Samfunnssalen samt klargjøre også for dette i kantineområdet.  Kostnader 273 774,- 
 
 
 
Prosjektet finansieres med ekstern inntekt kr 491 127, momskompensasjon kr 30 724 764, 
overføringer fra fylkeskommunen med kr 10 millioner, overføring fra Moss kommune med 
kr 35 375 000 millioner samt serielån over 50 år kr 101 041 239.  
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes av Moss kommune via internhusleie. 
 

 
 
Bakgrunn for saken:  
 
 
Redegjørelse for saken:  

 
 
Av de 10 millionene som skal finansieres av fylkeskommunen er det allerede mottatt 8 
millioner kroner. Resterende 2 millioner kroner blir utbetalt når et ferdig og godkjent 
regnskap foreligger.   
 
Intern og ekstern medvirkning: 
I prosessen med å sette i stand Parkteatret og Samfunnshuset til nytt kulturhus, som 
hadde som formål å tilfredsstille riksteatrets sine krav, var det en stor gruppe mennesker 
som ble involvert allerede på et tidlig stadier. 
Internt var KAI (Kultur, aktivitet og inkludering) involvert ved Terje Kinn og Annette 
Torgersen. Samtidig hadde vi dialog med de største kulturaktørene i Moss ved Parkteatret 
AS, Eldbjørgs ballettskole, Moss og omegn musikkråd og kulturskolen. Det har samtidig 
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også vært en dialog med Østfold dansekunstnere, Norsk teaterråd, Riksteatret med flere. 
Vi så også tidlig i prosessen at vi hadde behov for en Teaterteknisk rådgiver. Denne 
anskaffelsen ble lyst ut på Doffin og ble vunnet av Kulturteknikk AS. Kulturteknikk AS var 
da med fra forprosjektfasen, videre inn i utførelsesfasen og helt til overlevering av 
prosjektet.  
 
Vurderinger:  
Moss kulturhus som består av Samfunnshuset og Parkteatret har nå blitt satt i stand til et 
topp moderne kulturhus som tilfredsstiller kravene til Riksteatret.  
 
Parkteatret inneholder moderne sceneteknisk utstyr, garderobefasiliteter, backstage for 
artister av alle størrelser samt kontorer i to etasjer til Moss kommune.  
I Parkteatret er det et topp moderne etterklangsanlegg. Lydanlegget kan ved et enkelt 
tastetrykk justerer etterklangen i salen. Det gjør at vi kan arrangere alt fra rockekonserter til 
akustiske konserter. Sidescener er utvidet slik at det nå kan arrangeres flere 
arrangementer parallelt i samme tidsperiode, da man kan skyve kulisser ol. ut på de store 
sidescenene ved andre arrangementer. 
Alt av belysning i huset er skiftet ut til LED. Det samme er Scenebelysningen. Det er 
montert ventilasjonsaggregater med roterende gjenvinner og som er behovsstyrt. Dvs at 
det til en vær tid måler co2 nivået i rommet. Ved lav co2 vil aggregatet automatisk gi mere 
luft. Alle vinduer er skiftet ut. Alle disse tiltakene gjør at det totale energiforbruket 
reduseres.  
Det er etablert to stk serveringssteder samt garderober til publikum  
 
Samfunnshuset er oppgradert med formål om å ha en fleksibel sal. Her er salen bygget 
som en Blackbox hvor man kan arrangere alt fra kommunestyremøter, brylluper, 
forelesninger, konserter og andre forestillinger.  
Det er laget backstage område for artister som inneholder garderober og toaletter samt 
avslapningsområde. 
Kantine området er oppgradert. Her kan man lage mat som eventuelt også skal serveres i 
Parkteatret. 
I u etg er en sal oppgradert til trening / oppvarming til en eventuell forestilling i 1 etg. En 
trapp er montert som forbinder sal i u etg med backstag området i 1 etg.  
Av energibesparende tiltak er alle vinduer i salen skiftet ut. Ventilasjon er beohvsstyrt på 
samme måte som i Parkteatret. I tillegg er det lagt golvvarme i salen. Her tar vi ut 
overskuddsvarmen som produserer fra isanlegget. Denne varmen er også klargjort til å 
benytte ute i kantine området. 
Alle disse tiltakene gjør at det totale energiforbruket reduseres.  
  
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Driftsmessige konsekvenser av prosjektet er vedtatt i tidligere økonomiplaner 
 
Oppsummering/konklusjon:  
 
Moss kommune har nå fått et komplett moderne kulturhus som tilfredsstiller Rikteatret sine 
krav, levert i henhold til vedtatt budsjett.  
 
 

 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 17.02.2022: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 004/22: 
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Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Byggeregnskapet for Parkteatret og Scene 2 i Moss godkjennes med en brutto utgift på Kr 
177 632 130. Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 7 771.- 
 
Prosjektet finansieres med ekstern inntekt kr 491 127, momskompensasjon kr 30 724 764, 
overføringer fra fylkeskommunen med kr 10 millioner, overføring fra Moss kommune med 
kr 35 375 000 millioner samt serielån over 50 år kr 101 041 239.  
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes av Moss kommune via internhusleie. 
 

 
 
 
«Skriv inn navn og tittel» 
Moss, «velg dato» 

 
 
Vedlegg i saken: 
08.02.2022 Revisors rapport etter verifisering til styrebehandling 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/94 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 126861/2022 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/19 

 

Revisoruttalelse om etterlevelseskontrollen av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Merverdiavgift – 

Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering 
 
Fredrikstad, 07.04.2022 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021, datert 06.04 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 29.11 2021, sak 21/50 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 29. november 2021 sak om Etterlevelseskontroll – Risiko og 
vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområde, som var «Merverdiavgift – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner» 
 
Kommunerevisjon har den 6. april 2022 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021.  
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Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om merverdiavgift har revisjonen kontrollert 
om; 
 Håndterer fradrag og kompensasjon for merverdiavgift, på inngående fakturaer, i tråd med 

gjeldende regelverk 
 Har foretatt egenkontroll ved rapportering av kompensasjon for merverdiavgift ifølge 

kommunens interne rutiner 

Revisjonens konklusjon er basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og revisor 
har ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Moss kommune ikke i det alt 
vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av merverdiavgift.  
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av «Merverdiavgift 
– Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering.  
 
 

304



305



306



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 31 
Løpenr.: 80552/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/20 

 

Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Moss kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 
 
Fredrikstad, 14.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss 

kommune" 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/51, den 29.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 

2024 
 Kommunestyresak, 128/21, den 14.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – 

juli 2024 
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024, Moss kommune 
 Risiko- og vesentlighetsvurdering, Moss kommune, datert 18.11.2021 
 
 

Saksopplysninger 
Kommuneloven §23-2, pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i. 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter av revisjonen på bakgrunn av plan 
for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget 
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fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. Planen 
er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper. 
 
Revisor skal gjennomføre oppdraget i forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets 
vedtak. Bestillingsprosessen er viktig for at kontrollutvalget og revisor får lik forståelse av 
oppdraget og at rammene er tilstrekkelig klarlagt. Det er ved bestillingen av det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjektet at kontrollutvalget har størst innvirkning på problemstillingene 
som skal undersøkes, og dermed hva prosjektet skal gi svar på. 
 
Forslag til «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss 
kommune» er laget for å bidra til en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.  
 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en slik avtale kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet foreslår at avtalen skal benyttes fra august 2022. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan vedta forslag til "Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune" og at avtalen bør gjelde fra 
august 2022 og behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i xxxx kommune august 2022 til juli 2024 
 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022/juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx 
er det vedtatt å gjennomføre xx forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. 

 

Bestillinger for 20xx – 20xx 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte xx.xx.20xx, sak xx/xx bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i xxxx kommune for 20xx – 20xx. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Følgende prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 
 
PROSJEKT 2: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
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Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 
 
PROSJEKT 3: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 

 

 

Xxxx kommune, xx.xx.20xx 

 

 

 

 

Xxxx xxxx        xxxx xxxx 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 41 
Løpenr.: 150274/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/21 

 
 

Informasjon fra kommunedirektør - statusrapport dokumentforvaltning 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 

ferdig fra kontrollutvalgets side. 
 
Fredrikstad, 21.04.2022 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport fra kommunedirektøren ved avdelingsleder, datert april 2022 – 
Dokumentforvaltning. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/37, den 20.09. 2021- Oppfølgingsrapport «Risikoområder i 

kommunesammenslåing delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv» 
 Kommunestyresak 107/21, den 02.11.2021 – Oppfølgingsrapport «Risikoområder i 

kommunesammenslåing delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv» 
 Kommunestyresak 051/20, den 07.05. 2020 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Risikoområder i kommunesammenslåing delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv» 

 Kontrollutvalgssak 20/4, den 10.02.2020 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv» 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Risikoområder i 
kommunesammenslåing delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv» i 2021. Den gang 
fremkom det av rapporten at revisjonen konkluderte med at de fleste av de seks 
anbefalingene var fulgt opp/eller påbegynt.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til kommunestyret, kommunestyret vedtok 
innstillingen:  
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1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt  
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv», til 
etterretning.  
2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om det pågående 
arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i arkivverkets tilsyn.  
 
 
Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt statusrapport. 
  
 

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det utover kommunedirektørens tilbakemelding ikke er gjort nye 
kontrollhandlinger. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektør viser til tiltak som er gjort for å følge opp 
kommunestyrevedtaket. Sekretariatet vurderer at de konkrete anbefalingene er ferdigstilt. 
Noen av anbefalingene er ressurs- og tidkrevende og krever kontinuerlig arbeid. Ut fra den 
informasjonen som blir gitt i statusrapporten er vurderer sekretariatet at et slikt arbeid pågår. 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra kommunedirektøren til 
orientering, og anse saken som ferdig fra kontrollutvalgets side.  
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Statusrapport – april 2022 

Dokumentforvaltning 
 

Bakgrunn 
Ved årsskiftet 2019-2020 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon ved arkivtjenesten i 
gamle Moss kommune vedrørende risikoområder i kommunesammenslåing – nye Moss 
kommune.  

Forvaltningsrevisjonsrapport ble behandlet i kontrollutvalget 10.02.20 (sak 20/4) og deretter i 
kommunestyret 07.05.20 (051/20) 

Administrasjonen skulle i henhold til vedtak sørge for følgende: 

• Utarbeide arkivplan 
• Utarbeide bevaring- og kassasjonsplan 
• Avslutte papirarkiv i tråd med regelverket 
• Sikre tilgjengelighet og innsyn i restansene som ikke vil være synlige på offentlig 

postjournal. 
• Sikre et systematisk arbeid med utvikling av ny arkivtjeneste 
• Lukke avvikene fra arkivverket og følge opp arkivtjenesten for å sikre at den er i 

stand til å håndtere kravene i regelverket. 

Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport 
levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten ble behandlet av kontrollutvalget 20.09.21 (sak 
21/37) og i kommunestyret 02.11.21 (sak 107/21).  
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder i 
kommunesammenslåing – Delrapport 1 – Dokumentfotvaltning og arkiv» til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om det 
pågående arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i arkivverkets tilsyn. 

Nedenfor følger en oppdatert status på avviksområdene og det pågående arbeidet ved 
avdelingen. 
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Revisjonens anbefalinger: 
Anbefaling 1: Kommunen bør utarbeide arkivplan (avvik nr 1 etter Arkivverkets tilsyn) 
 
Administrasjonens kommentar:  
Arkivplan er utarbeidet, sist revidert mars 2022 og godkjent av kommunedirektør. 
 

Anbefaling 2: Kommunen bør utarbeide bevarings- og kassasjonsplan (avvik nr 5 
etter Arkivverkets tilsyn. 
 
Administrasjonens kommentar:  
Bevarings- og kassasjonsplan er utarbeidet og godkjent av kommunedirektør. 

 

Anbefaling 3: Kommunen bør avslutte papirarkiv i tråd med regelverk (avvik nr 8 
etter Arkivverkets tilsyn) 
 
Administrasjonens kommentar: 
Kommunen har enorme mengder med papirarkiv som skal bevares, og det vil gå mange år 
før vi kan si oss ferdig med ordningen og rydding av alle arkiv. Store deler av 
rettighetsdokumentasjon er imidlertid ordnet og sikret for ettertiden i samsvar med tidligere 
rapportering. Se for øvrig punkt 8 nedenfor.  
 
Anbefaling 4: Kommunen bør sikre tilgjengelighet og innsyn i de restansene som 
ikke vil være synlige på offentlig postjournal. (avvik nr 4 etter Arkivverkets tilsyn) 
 
Administrasjonens kommentar: 
Journalføring og kvalitetskontroll i eldre baser er ferdigstilt. I tillegg er det innført rutine for 
fortløpende journalføring. Rutinen etterleves, og offentlig journal er åpen for innsyn etter 3 
hele arbeidsdager.  
Revisjonen påpekte at avviket ikke kunne lukkes fordi postlistene for historiske arkiver ikke 
ble publisert på nettsiden. Dette mener administrasjonen er en misforståelse av regelverket. 
Så fort dokumentasjonen i sak- arkivsystemet er journalført så er det også klargjort for 
innsyn i henhold til arkivlova. Hvorvidt kommunen publiserer selve postlisten og 
dokumentene på nett er ikke relevant for arkivverkets avvik da lovverket ikke pålegger 
kommunen slik publisering.  
Vi er imidlertid opptatt av åpenhet i forvaltningen og ønsker å tilrettelegge for ulike digitale 
innsynsløsninger. Som en følge av det ble det i 2021 lagt ned omfattende arbeid i å 
kvalitetssikre eldre historiske saksarkiv fra tidligere Rygge kommune. I januar 2022 sluttførte 
vi jobben og lanserte innsynsløsning i sak/arkivsystemet for Rygge fra 2002-2019. Deler av 
arkivet er publisert i fulltekst, mens eldre deler kan av sikkerhetsmessige årsaker og GDPR 
ikke fulltekst publiseres. Postlistene er imidlertid tilgjengelig på nettsiden.  
Dokumentforvaltning har et pågående arbeid i å etablere innsynsløsning for eiendomsarkivet 
for tidligere Moss og Rygge kommuner. Av hensyn til GDPR er det også her begrensinger 
på hvor stor del av arkivet vi kan gi digitalt innsyn i, men løsningen vil likevel bidra til at 
innbyggere kan finne mye informasjon selv. Det vi av lovmessige grunner ikke kan publisere 
på digitalt innsyn vil likevel være mulig å få innsyn i ved å henvende seg til kommunetorget. 
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Anbefaling 5: Kommunen bør sikre et systematisk arbeid med utvikling av ny 
arkivtjeneste 
 
Administrasjonens kommentar: 
I forbindelse med kommunesammenslåingen og i forlengelsen av denne ble det iverksatt 
ulike tiltak som bidro til at de fleste avvik etter arkivverkets tilsyn er lukket. I tillegg er det 
gjennomført utvikling av en rekke tjenester i 2020 2021 som sikrer dokumentasjonen i større 
grad samtidig som det effektiviserer våre arbeidsprosesser. Det er likevel slik at kravene til 
dokumenthåndtering, åpenhet, effektivisering og behov for utvikling øker. Vi må derfor 
planlegge slik at vi er i stand til å møte utfordringer og forventninger i årene som ligger foran 
oss. Dokumentforvaltning har i den forbindelse utarbeidet en handlingsplan for 2021-2023 
med leveranser som vil være styrende for utviklingsarbeidet fremover. I tillegg til 
handlingsplanen jobber vi systematisk med utvikling av arkivtjenesten på 
Dokumentforvaltning gjennom: 

• Faste avdelingsmøter 
• Utarbeiding og implementering av skriftlige rutiner 
• Brukerstøttesystem – logging – erfaring – behovsanalyser 
• Avvikshåndtering – erfaring – forbedring 

 

Anbefaling 6: Kommunen bør lukke avvikene fra arkivverket og følge opp 
arkivtjenesten for å sikre at den er i stand til å håndtere kravene i regelverket. 
 
Administrasjonens kommentar:  
Status på avvik fra arkivverket følger nedenfor.  
For øvrig nevnes at arkivleder har ukentlige møter med leder av enheten hvor drift og 
utvikling av arkivtjenesten står på agendaen. Det rapporteres på drift, sykefravær og 
økonomi. Videre er arkivleder deltager i arbeidsgruppe for sikkerhet og personvern. 
Medlemmene møtes jevnlig, drøfter ulike problemstillinger og iverksetter nødvendige tiltak 
knyttet til personvern, sikkerhet og dokumentasjon.  
Avdelingsmøter gjennomføres hver 14. dag hvor drift, rutiner og avvik er faste tema. Det 
sikrer at vi løpende holder oss oppdatert på utfordringer og behov for endring av rutiner og 
iverksetting av tiltak. Kommunens kvalitetssystem benyttes til registrering av alle avvik på 
avdelingen ved brudd på prosedyrer og personvern. Avvik står som nevnt på dagsorden på 
avdelingens faste møter, og danner grunnlag for endring i rutiner, eller etablering av nye 
rutiner for i større grad sikre håndtering av kravene i regelverket. 

 

Avvik fra Arkivverket: 
Arkivverket gjennomførte 10.10.2017 tilsyn med arkivene i Moss kommune, og med hjemmel 
i arkivlova § 7 ga de Moss kommune følgende pålegg: 

1. Arkivansvar 
Moss kommune må gjøre vedtak som tydeligere plasserer arkivansvar i organisasjonen. 
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Status 
Det overordnede ansvar for arkivarbeidet ligger hos kommunedirektør i henhold til 
arkivforskriften § 1. Kommunedirektør har delegert ansvaret til avdelingsleder 
Dokumentforvaltning jamfør kommunens delegasjonsreglement. Administrasjonen anser 
avviket som lukket. 

 

2. Arkivplan 
Moss kommune må utarbeide en fullverdig arkivplan som omfatter all arkivering i 
kommunen. 

Status 
Arkivplan for arkivdanning og bevaring av alt arkivarbeid i kommunen er utarbeidet og 
godkjent av kommunedirektør. Administrasjonen anser avviket som lukket. 

 

3. Kvalitetskontroll av elektronisk journal 
Moss kommune må kvalitetssikre og journalføre ikke ferdigstilte journalposter i journal- og 
arkivbasen sin, og gjennomgå og følge opp sine rutiner for kvalitetskontroll. 

Status 
Journalføring og kvalitetskontroll i historiske databaser er gjennomført. Rutiner for 
fortløpende journalføring i dagens driftsbase er utarbeidet og etterleves. Administrasjonen 
anser avviket som lukket. 

 

4. Instruks for innføring av fullelektronisk arkiv 
Moss kommune må utarbeide og dokumentere de nødvendige instrukser, planer og 
retningslinjer for elektroniske arkiv. 

Status 
Dokumentforvaltning har utarbeidet rutine som beskriver ansvar, rettigheter, mottak av 
dokumenter osv. i henhold til Riksarkivarens forskrift § 3-2 ved bruk av WebSak. Rutinen 
ligger som vedlegg til kommunens arkivplan og ligger tilgjengelig i kommunens 
kvalitetssystem. Instruksen bidrar til å avklare ansvarsforhold mellom Dokumentforvaltning 
og den enkelte saksbehandler. Ved implementering av nye fagsystemer med 
personopplysninger gjennomføres DPIA (vurdering av personvernkonsekvenser) av 
systemeier. Deler av denne dekker kravene til instruks, men vurderes ikke som tilstrekkelig. 
Mal for utarbeidelse av instruks for ulike fagsystemer er derfor utarbeide og sendt til alle 
systemeiere. Eier av fagsystemer har et selvstendig ansvar for å utarbeide instruksen. 
Arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Frist for ferdigstillelse er satt til 30.06.22.  

 

5. Kassasjonsfrister 
Moss kommune må fastsette kassasjonsfrister for sitt samlede arkivmateriale. 

Status 
Det er utarbeidet bevaring og kassasjonsplan for kommunens samlede arkivmateriale som 
er vedtatt av kommunedirektør. Administrasjonen anser avviket som lukket. 
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6. Arkivlokaler 
Moss kommune må sikre at eldre, avsluttede og bortsatte arkiver er plassert i lokaler som er 
i samsvar med arkivforskriften. 

Status 
Deler av arkivlokaler i kjeller på rådhuset er ikke godkjent i henhold til arkivforskriften. Det 
samme gjelder arkiv i kjelleren i Kirkegt.14. Dette er blant annet på grunn av mugg, og at det 
er vannrør i noen rom. Deler av arkivet i rom med mugg er pakket inn, sendt til Arkiv Øst 
som har foretatt muggsanering og deretter arkivert der. Pr i dag er det begrenset hvor mye 
arkivmateriell vi kan sende til Arkiv Øst på grunn av plassmangel. Det bygges imidlertid nytt 
arkivdepot som ferdigstilles august 2022. Ferdig ordnet arkivmateriell fraktes til Arkiv Øst 
høsten 2022. Inntil ordning av eldre papirarkiv er ferdigstilt og klar til avlevering må vi 
benytte rådhusets kjeller som arkivrom. Vi kontrollerer rommene hyppig og melder avvik så 
fort vi registrerer uønskede hendelser. Etter administrasjonens vurdering vil det ta tid å lukke 
avviket både av hensyn til mangel på plass hos Arkiv Øst, men også fordi ordning av eldre 
papirarkiv er svært tid- og ressurskrevende.  

 

7. Klargjøring av elektronisk journal- og arkivsystem og fagsystemer for deponering i 
arkivdepot 
Moss kommune må klargjøre uttrekk fra avsluttede arkivperioder i journal og arkivsystem og 
fra bevaringsverdige og avsluttede fagsystemer for deponering. 

Status 
Vi har i år tatt SIARD2 uttrekk av fagsystemet Visma Familia og Visma FlyVo i gamle Moss 
og Rygge kommuner. Dette er avlevert til Arkiv Øst. Det er videre tatt uttrekk av ESA base i 
gamle Rygge for 2002-2015 og 2015-2019. Uttrekk er avlevert Arkiv Øst. Historiske baser er 
gjort tilgjengelig i dagens sak- arkivsystem slik at saksbehandler kan søke i historiske arkiver 
fra ett felles brukergrensesnitt.  
Kvalitetssikring og rydding i det digitale sak- arkivsystemet for gamle Moss kommune ble 
utført ultimo 2021 og primo 2022. Basene er avlevert vår systemleverandør som ferdigstiller 
uttrekk og avleverer dette til Arkiv Øst. Arbeidet forventes ferdigstilt før sommeren 2022. 
Administrasjonen anser arbeidet med klargjøring av eldre systemer for deponering som 
ferdigstilt. Avlevering skjer så fort systemleverandør har ferdigstilt sitt arbeid. 

 

8. Ordning og katalogisering 
Moss kommune må klargjøre sine eldre og bortsatte papirarkiver  

Status 
Som følge av kommunesammenslåingen har Dokumentforvaltning i nye Moss kommune 
også ansvar for papirarkiver i tidligere Rygge kommune. Ordning av personalarkivet var ikke 
avsluttet ved overgang til ny kommune. Ordning av papirarkiv fra tidligere Moss og Rygge 
kommuner ble satt på vent da koronasituasjonen oppstod. Dette arbeidet ble imidlertid 
intensivert høsten 2021. Prosjektarbeidet ble avviklet, og vi organiserte arbeidet inn i 
ordinær drift på slutten av 2021. 
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På den måten sikrer vi nødvendig tilgang til fagkompetanse, alle medarbeidere får et 
eierskap til oppgaven, og vi sikrer fremdrift i arbeidet. 
 
Personalarkiv for begge kommuner er ordnet. Det samme gjelder elevarkiv, barnehagearkiv 
og klientmapper på barnevern. Arkiv med rettighetsdokumentasjon og jevnlige 
innsynsbegjæringer er derfor i stor grad ferdig ordnet. Papirarkiv til helse- og 
omsorgsforvaltning i gamle Rygge er ordnet, og vi er i gang med å innhente tilsvarende arkiv 
for gamle Moss for ordning. 

En av utfordringene med ordning av eldre papirarkiv er at vi mangler oversikt over alt som 
eksisterer. Vi har derfor utarbeidet et kartleggingsskjema som virksomhetene sender til oss 
over arkivmateriell som står lagret ute på virksomhetene. Det gir oss bedre utgangspunkt når 
vi planlegger innhenting og ordning av disse arkivene. I tillegg til ordning av eldre papirarkiv 
er det svært tidkrevende å rydde og kassere dokumenter som ikke skal bevares. Vi må gå 
gjennom dokumentasjonen nøye før vi kasserer, og vi bruker en del ressurser på å bistå 
virksomhetene når de skal rydde i sine arkivrom.  

Kommunen har enorme mengder med papirarkiv som skal bevares og det vil gå mange år 
før vi kan si oss ferdig med ordningen og rydding av alle arkiv. Men det legges ned betydelig 
arbeid hver uke, og vi ser stadig fremskritt ved at arkiv for arkiv blir ordnet, bokset, pakket og 
listeført.  
 

Oppsummering 
Ved kommunesammenslåingen stod arkivtjenesten i en svært krevende situasjon. Høyt 
sykefravær, manglende prosedyrer og stort arbeidspress preget avdelingen. I tillegg til daglig 
drift skulle de ansatte sørge for å iverksette tiltak for å lukke avvikene etter arkivverkets 
tilsyn.  
Kommunesammenslåingen viste seg å være svært gunstig for vår avdeling. Vi fikk et større 
fagmiljø som gjorde oss mer robuste. Medarbeiderne var opptatt av å lære av hverandre og 
dele sin kunnskap videre. Vi etablere en kultur som er preget av vennlighet, optimisme og 
pågangsmot. De ansatte er dyktige og svært interessert i sitt fag og ikke minst innstilt på å 
stå på i krevende situasjoner. Summen av dette har ført oss dit vi er i dag. Med gode, 
gjennomtenkte og oppdaterte rutiner. System for brukerstøtte og kontinuerlig opplæring i 
sak- arkivsystemet for organisasjonen. Turnusordning som sikrer at alle har en variert og 
interessant arbeidshverdag, og hvor alle tar del i alle oppgaver fra rydding i et arkivskap til 
kvalitetssikring/publisering av offentlig postliste. Vi har ikke lenger etterslep på daglig 
arkivdanning, og vi ser stadig etter mulige forenklinger i arbeidsprosesser for å effektivisere 
og frigjøre ressurser. Det er helt nødvendig for vi står ovenfor store utfordringer i årene 
fremover. 
Ny arkivlov vil fordre endringer, stadig økning av nye digitale løsninger i organisasjonen 
krever at vi er i forkant og sikrer bevaring også i fremtiden. GDPR stiller krav til personvern, 
men det stiller også krav til sletting. Vi skal arkivere og bevare, men vi skal også arkiv 
begrense. Det er ikke nok å utarbeide en bevaring -og kassasjonsplan, men den må 
implementeres i systemet. Mye av dette er upløyd mark som vil kreve adskillig av oss 
fremover både med tanke på ressurser og kompetanse. 

Dokumentforvaltning 12.04.22 
Avdelingsleder Britt-Unni Baggerød 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/97 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 106064/2022 
Klassering: 3002-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/22 

 

Prosjektplan for eierskapskontroll - Personalpartner AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Personalpartner AS» tas til orientering og 
godkjennes. 
 

 
Fredrikstad, 29.03.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Eierskapskontroll Personalpartner AS», datert 29.03 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/31, den 14. juni 2021 – Rullering av plan for eierskapskontroll 

2020 - 2023 
 Kommunestyresak 33/20, den 19.mars 2020 – Plan for eierskapskontroll. 
 Kontrollutvalgssak 19/64, den 3. desember 2019 – Plan for eierskapskontroll. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 3. desember 
2019. Kommunestyret behandlet planen for eierskapskontroll i sitt møte den 19. mars 2020.  
Det ble besluttet at det skal gjennomføres en eierskapskontroll av Personalparter AS i 
planperioden 2020 – 2023. 
 
Det framgår av revisjonens prosjektplan hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»). 
 
Revisjonen vil ved denne eierskapskontrollen arbeide etter følgende problemstilling: 
 

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring? 

Revisjonen antar at det vil gå med 80 timer +/- 20 timer til dette prosjektet. Rapporten vil 
være klar til behandling i kontrollutvalget i løpet av høsten 2022. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevant til eierskapskontroll. Samlet sett anser vi at 
metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet til å trekke 
konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og gjennomføring. 
Vi anbefaler at prosjektplanen for Personalpartner AS tas til orientering og godkjennes. 
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PROSJEKTPLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 

MOSS KOMMUNE 

28.03.2022 

 

 

 

 

 

Eierskapskontroll   
Personalpartner AS 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS  PROSJEKTPLAN 
 

2 
 

1 Bakgrunn for prosjektet 

I henhold til kommunelovens § 23-4 skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrol-

lere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kom-

munestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-

styret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Pla-

nen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt å finne ut 

hvor det er størst behov for slik kontroll. 

 

Plan for eierskapskontroll for perioden 2020–2023 opplyser (s. 14) at Personalpartner AS var gjenstand 

for eierskapskontroll i 2009, samt at helhetsinntrykket av selskapet er at det er godt driftet, og at driften 

er innenfor formålsparagrafen. Vesentlighet og risiko ble vurdert som lav, noe som medfører lav prioritet 

for eierskapskontroll. Moss kommunestyre vedtok 19.03.2020 Plan for eierskapskontroll for perioden 

2020–2023 med MOVAR IKS som 1. prioritet og Personalpartner AS som 2. prioritet. Moss kommunes 

kontrollutvalg behandlet 14.06.2021 sak PS 21/31 Rullering av plan for eierskapskontroll 2020–2023, der 

vedtaket ble: "Det gjøres ingen endringer i Plan for eierskapskontroll 2020–2023."  

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS leverte rapport Eierskapskontroll MOVAR IKS 11.11.2020. Turen er 

dermed kommet til Personalpartner AS.   

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS leverte rapport Personalpartner AS – eierskapskontroll for Våler kom-

mune 14.04.2021. 

 

Personalpartner AS eies av kommunene Moss, Råde og Våler. Moss kommune eier 78 % av aksjene. 

Personalpartner AS sin visjon er å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor 

det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen. Målsettingen er å være en fleksibel kompetansebedrift innen-

for arbeid og helse, som med faglighet og presisjon finner de mest hensiktsmessige løsningene for kun-

dene sine (www.Personalpartner.no).  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil revisjonen ta utgangspunkt i føringer fra Plan for eierskaps-

kontoll for perioden 2020–2023 og andre relevante vedtak i kommunestyret, samt kontrollutvalgets vedtak 

vedrørende denne prosjektplan. 

 

Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis 

det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas opp med sekreta-

riatet, og ved behov kontrollutvalget.  

 

Revisjonen henter inn dokumentasjon fra selskapet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om 

innsyn i § 23-6, 1. ledd. Revisjonen gjennomfører eierskapskontroll i tråd med god kommunal revisjons-

skikk for eierskapskontroller, jf. NKRFs Standard for eierskapskontroll (RSK 002, 2020).1 

 

                                                      
1 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon av kommunene" med 

NKRF som kortnavn.  
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Eierskapskontroll-rapporten sendes til uttalelse til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunk-

sjon (ordfører), i tråd med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14.  

 

3 Problemstilling og avgrensninger 

Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter 

og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av 

eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid 

en del av eierskapskontrollen.  

 

4 Vurderingskriterier

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å 

vurdere kommunens virksomhet. Vurderingskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autorita-

tive kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet2. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre vurderings-

kriterier. Vurderingskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene 

holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de kon-

klusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder til vurderingskriterier: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83. 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904. 

 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-2019-12-06-77. 

 Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020. 

 Moss kommunes styringsdokumenter, som eierskapsmelding og delegeringsreglement.  

 Personalpartner AS sine vedtekter mv.  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring

Databehov og hvordan eierskapskontrollen tenkes gjennomført, fremgår av analyseskjemaet nedenfor: 

 

Problemstilling 

 

Vurderingskriterier Databehov Metode (datainnhen-

ting og analyse) 

Utøves kommunens eier-
skap i samsvar med ak-
tuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for 
god eierstyring? 

 Kommuneloven med for-
skrifter 

 Aksjeloven 

 Anbefalinger fra KS  

 Politiske vedtak 

 Selskapets vedtekter  

 Andre lover 

Informasjon om kom-
munens utøvelse av 
eierstyring 
 
Informasjon fra sel-
skapet 

Dokumentanalyse  
 
Intervjuer 

                                                      
2 Trinnhøydeprinsippet (også kalt Lex Superior) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av høyere rang 

går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene. 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan

Prosjektdeltakere: Utførende revisor: Didrik Hjort. 

Oppdragsansvarlig revisor: Casper Støten. 

Prosjektperiode: Mai – september 2022. 

Antall timer: 80 timer +/- 20 timer.  

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget (KU) i Moss kommune. 

Fremdrift Ferdig  

Prosjektplan vedtas i KU: 2. mai 2022. 

Rapport sendes til kontrollutvalgssekretariatet: September 2022. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/99 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 119528/2022 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/23 

 

Orientering om kommunestyret valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kommunestyrets valg av revisjonsordning for Moss Havn KF, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 04.04.2022 
 
 

Vedlegg 
Kommunestyret 29.03 2022 sak 015/22 Prinsippavklaring - Valg av revisjonsordning for 
Moss Havn KF 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyresak 108/21, den 02.11 2021 Prinsippavklaring - Valg av revisjonsordning 

for Moss Havn KF 
 KU-sak 21/43, den 20.09 2021 «Prinsippavklaring – valg av revisjonsordning for Moss 

Havn KF» 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet 29.03 2022 valg av revisjonsordning for Moss Havn KF. Dette ble 
gjort etter anbefaling fra kontrollutvalget på grunn av at gjeldende revisjonskontrakt utløper 
for regnskapsåret 2021. I saksfremlegget til kommunestyret fremkom følgende: 
 

I denne saken skal det kun vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at Moss Havn KF benytter seg av 
samme revisjonsselskap som basisorganisasjonen i Moss kommune benytter, eller hvorvidt 
oppdraget skal konkurranseutsettes. I dag benytter Moss Havn KF BDO mens basisorganisasjonen 
benytter Østre Viken kommunerevisjon IKS. I denne saken er det regnskapsrevisjon som er vurdert 
da det er på dette området basisorganisasjonen og Moss Havn KF har felles interesser gjennom 
behov for å konsolidere et samlet regnskap for «konsernet» Moss kommune. 
 
Kommunestyret vedtok at Østre Viken kommunerevisjon IKS skal velges som revisor for 
Moss Havn KF fra regnskapsåret 2022. 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kommunestyrets valg av revisjonsordning for Moss Havn KF tas til 
orientering.
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/7973 - 5 / LRWA 05.04.2022 
 
 

Prinsippavklaring- valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 
 
 
Kommunestyrets har i møte 29.03.2022, sak- 015/22, fattet følgende vedtak: 
 

Moss Havn KF inngår oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
Mottakere    
Caroline Klæboe Roos    
Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat 
Kommunalt 
Oppgavefellesskap 

Dikeveien 29 1661 ROLVSØY 
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Arkiv: FE-210, TI-&14 

Arkivsak: 21/7973 - 4 

Saksbehandler:  

  Dato: 11.03.2022 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

015/22 Kommunestyret 29.03.2022 

 
 

Prinsippavklaring- valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Revisjonstjenestene til Moss Havn KF konkurranseutsettes og Østre Viken 
kommunerevisjon IKS inkluderes i leverandørutvalget.  

 
eller 
2. Moss Havn KF inngår oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS. 

 

 
Kommunestyret 29.03.2022: 
 
Behandling: 
48 av 49  representanter var tilstede under voteringen.  
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 1 fikk 13 stemmer (Høyre, FrP og 1 stemme 
uavhengig ved representant Saastad) og falt. 
 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 2 ble vedtatt mot 11 stemmer (FrP, 7 stemmer 
Høyre uten representant Wille og Fløgstad og 1 stemme uavhengig ved representant 
Saastad) 
 
 
KS- 015/22 Vedtak: 

Moss Havn KF inngår oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 

 
Bakgrunn for saken: 
I sak 108/21 Prinsippavklaring- valg av revisjonsordning for Moss Havn KF behandlet 
kommunestyret innstillingen fra kontrollutvalget som var som følger: 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget ber kommunestyret om en prinsippavklaring på hvorvidt 
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kommunen skal opprettholde konkurranseutsetting av revisjonstjenesten for Moss 
Havn KF, eller om kommunen skal benytte seg av tjenester fra det 
interkommunale revisjonsselskapet hvor kommunen er medeier. Dette gjelder 
både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om enten iverksette ny anbudsrunde eller 

inngå ny oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS. 

 
Kommunestyret behandlet innstillingen 2. november 2021 og gjorde følgende vedtak: 
 
Kommunestyret tar innstillingen fra kontrollutvalget til orientering. Kommunestyret ber om 
en sak hvorvidt kommunen skal opprettholde konkurranseutsetting, eller om kommunen 
skal benytte seg av tjenester fra det interkommunale revisjonsselskapet hvor Moss 
kommune er medeier. Uttalelser fra Moss havn og Moss kommunen skal legges ved. 
 
 
 
Redegjørelse for saken: 
Uavhengig av hvilken løsning som velges må kriterier som understøtter kravet til å levere 
god kvalitet på så vel regnskapsrevisjoner som forvaltningsrevisjoner velges. Kriterier som 
pris og kvaliteten på tjenesten som leveres (kvalitet vurderes gjerne som en kombinasjon 
av erfaring fra bransjen og kompetanse knyttet til de revisorene som benyttes) være 
viktige. I tillegg vil det være behov for å velge et revisjonsselskap som også bidrar til gode 
rutiner for å sikre god oversikt for styret og ledelse samt etterlevelse av lovverk og rammer. 
 
I denne saken skal det kun vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at Moss Havn KF 
benytter seg av samme revisjonsselskap som basisorganisasjonen i Moss kommune 
benytter, eller hvorvidt oppdraget skal konkurranseutsettes. I dag benytter Moss Havn KF 
BDO mens basisorganisasjonen benytter Østre Viken kommunerevisjon IKS. I denne 
saken er det regnskapsrevisjon som er vurdert da det er på dette området 
basisorganisasjonen og Moss Havn KF har felles interesser gjennom behov for å 
konsolidere et samlet regnskap for «konsernet» Moss kommune. 
 
Til opplysning kan nevnes at MKEiendom KF benytter Østre Viken kommunerevisjon IKS 
på lik linje med basisorganisasjonen. 
 
 
 
Vurderinger: 
Det er hentet inn uttalelser fra økonomisjefen i Moss kommune og fra havnesjef i Moss 
Havn KF. Innspillene refereres i sin helhet her: 
 
Moss Havn KF ved havnesjef: 
Viser til oversendelse per e-post fra 11. februar 2022 hvor vi bes om å sende innspill 
knyttet til kommunestyret om valg av revisjonsordning for Moss havn KF, ref sak i 
kommunestyret 108/21. 
  
I forbindelse med konkurranse vedrørende avtale om revisjonstjenester for Moss havn KF i 
2017 ga administrasjonen i Moss havn også den gang innspill til konkurransegrunnlaget 
før konkurransegrunnlaget ble sendt ut. Innspillet ble gitt til rådgiver ved Østfold 
kontrollutvalgssekretariat, og det var de som gjennomførte konkurransen. 
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Administrasjonens innspill den gangen var knyttet til at tildelingskriteriene bør inneholde et 
element av vurdering opp mot kompetanse/erfaring/referanser. Det er administrasjonen i 
Moss havn KF sin prinsipielle mening at man, i kjøp av kompetansetjenester, må vektlegge 
kompetanse/erfaringer sammen med pristilbudet før den endelige beslutning tas. 
Konkurransegrunnlaget fra 2017 tok inn følgende: 
 
3.3 Tildelingskriteriene 
Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forhold mellom pris og 
kostnad og kvalitet.   
Pris/Totalkostnad          60 %  
Kompetanse/erfaring og referanser 40% 
  
Konkurransen i 2017 resulterte i en endring av revisor fra Østfold kommunerevisjon IKS til 
BDO. Dette medførte betydelig reduksjon i antall timer brukt på revisjon av Moss havn KF 
sitt regnskap. Siden avtalene med begge baserer oppgjør på forbrukte timer medførte det 
også en betydelig reduksjon i kostnader knyttet til revisjonen. Det er administrasjonen i 
Moss havn KF oppfatning at kompetanse er hovedårsak til at BDO bruker betydelig færre 
timer på å revidere regnskapet til Moss havn KF. 
 
Moss kommune ved økonomisjef: 
Det er et krav i kommuneloven om at det skal leveres et konsolidert regnskap for Moss 
kommune (kommunekassa), MKEiendom og Moss Havn KF. I teorien bør det ikke ha noen 
betydning om kommunen har en konkurranseutsatt revisjonstjeneste for Moss Havn KF 
eller om den utføres av det interkommunale revisjonsselskapet som reviderer 
kommunekassa og MKEiendom.  
 
Kravet om at det skal leveres et konsolidert regnskap trådte i kraft i 2020. Vi har derfor kun 
erfaring fra ett år med hvordan det fungerer i praksis at man har ulike revisjonsselskaper 
for de ulike regnskapene i et konsolidert regnskap. Men hadde man startet med dette fra 
bunnen av, ville man nok ha valgt samme revisjonsselskap. Moss Havn KF føres etter 
regnskapsloven, og det interkommunale revisjonsselskapet har kompetanse på dette 
området siden de reviderer foretak og IKSer i dag som føres etter regnskapsloven. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Ikke vurdert. 
 
 
 
Oppsummering/konklusjon: 
Det er etter kommunedirektørens vurderinger ikke fremført tungtveiende grunner for å ikke 
kunne konkurranseutsette revisjonstjenestene til Moss Havn KF på dette tidspunktet, men 
det kan heller ikke oppfattes som at kommunedirektøren konkluderer med at dette 
anbefales.  
Det er derfor fremstilt to alternative forslag til vedtak: 1. At revisjonstjenestene 
konkurranseutsettes, og 2. at oppdraget går til Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Det vil etter kommunedirektørens oppfatning være naturlig at det stilles krav til at også 
Østre Viken kommunerevisjon IKS er en del av en eventuell konkurranseutsetting. 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
04.11.2021 Prinsippavklaring- valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 
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24.09.2021 Særutskrift PS 21-43 Prinsippavklaring - valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/99 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 124611/2022 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/24 

 
 

Henvendelse angående kommunens svarplikt 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber kommunedirektør/ daglig leder MKE gi en generell informasjon i 

neste kontrollutvalgsmøte. Informasjonen skal omhandle kommunen og MKE sine 
rutiner for å svare ut klagesaker. 

 
Fredrikstad, 06.04.2022 
 
 

Vedlegg 
Klage innsendt til Moss kommune den 24.01 2022. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalgsleder har fått en henvendelse angående en 
saksbehandling, hvor henvender ikke får svar fra MKE. Saken gjelder en klage på at 
henvender også tidligere har sendt inn søknader etc og ikke fått svar. Henvender sier han 
har forsøkt å kontakte både daglig leder av MKE, styreleder av MKE og også ordfører. 
Henvender har ønsket å avslutte et leieforhold, og arbeidet med å avslutte dette begynte 3. 
mars 2020. Det har imidlertid aldri kommet noe svar. Klagen som ble sendt inn til kommunen 
den 24.01 2022 er ei heller besvart. Se vedlegg 1. Henvender har sagt han ikke trenger å 
anonymiseres, dette fordi saken er godt kjent av mange, og også har vært omtalt i Moss 
Avis. Sekretariatet har imidlertid sladdet navn, telefonnummer, e-postadresse og 
personnummer og en kommentar om helseforhold.  
 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
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Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket.  
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Forvaltningslovens § 11 a oppstiller et krav om saksbehandlingstid og foreløpig svar:  
 
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 
 
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det 
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for 
grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig 
svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
 
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan 
besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 
 
Klagen som ligger som vedlegg til saken kan tyde på at kommunen ved gjentatte 
anledninger ikke har gitt svar, noe som kan vurderes som svikt i den kommunale 
saksbehandlingen. Kontrollutvalget bør derfor avgjøre om saken skal undersøkes nærmere 
basert på den dokumentasjonen som foreligger.  Hvis kontrollutvalget ønsker å gå videre 
med saken kan det i første omgang være hensiktsmessig med en informasjon fra 
kommunedirektør eller daglig leder MKE om eventuelle pågående prosesser. Det kan også 
være hensiktsmessig å be om en generell informasjon om rutiner for å svare ut eksempelvis 
klager. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 26 
Løpenr.: 71950/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 02.05.2022 22/25 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
 
Fredrikstad, 07.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.02.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 29.03.2022, sak 14/22, Kontrollutvalgets 

årsmelding for 2021 
3. Mattilsynet – «Revisjonsrapport med varsel om at vi vurdere å gi dere to pålegg 

angående distribusjonssystemet», datert 15.12.2021 
4. Statsforvalteren i Oslo og Viken – Tilsynsrapport – Tidlig innstas – Moss kommune, 

Krapfoss skole, datert 16.11.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgsboka 3.utgave kan leses og lastes ned her:  
Kontrollutvalsboka - regjeringen.no 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.02.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 29.03.2022, sak 14/22, Kontrollutvalgets 
årsmelding for 2021. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering 
 
Vedlegg 3: Mattilsynet – «Revisjonsrapport med varsel om at vi vurdere å gi dere to pålegg 
angående distribusjonssystemet», datert 15.12.2021, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 4: Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Moss kommune og Krapfoss skole 
med temaet tidlig innsats. Statsforvalteren i Oslo og Viken fant ingen brudd på regelverket 
og det sender derfor ingen pålegg om retting. Til orientering. 
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Kommunal- og distriktsdepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene 
til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave. Sekretariatet har fått opplyst av 
departementet at den nye versjonen av Kontrollutvalgsboken ikke vil bli utgitt på bokmål. 
Grunnen til dette er at departementet er underlagt mållovas krav om å publisere en viss 
andel dokumenter på nynorsk. Dersom dokumentet også publiseres på bokmål, teller ikke 
nynorsk-publikasjonen når den andelen skal beregnes. Kontrollutvalgsboka kan leses og 
lastes ned på regjeringens hjemmeside, se lenke over. Sekretariatet har bestilt og mottatt 
fysisk utgave til kontrollutvalgsmedlemmer som måtte ønske det. Til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Moss 

 
 
 
Møtedato: 07.02.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 
Møtested: Teams, møterom  
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/9  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder Meldt forfall Hanne Luthen 

Geir Hovland X  

Gunn Salbuvik X  

Hilde Pettersen Meldt forfall Meldt forfall 

Helge G. Watndal X 
 

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og 
revisor Kjetil Ramsdal 
 
Moss kommune: Direktør organisasjon Are Hammervold Solvang 
 

 
 
 
 
 
--------------------------------     ------------------------------------ 
Tage Pettersen, leder      Geir Hovland 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Informasjonssikkerhet og 
personvern" 

 

PS 22/4 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Levekårsutfordringer blant barn og unge" 

 

PS 22/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2021  

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  

PS 22/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 22/8 Referater og meldinger  

PS 22/9 Eventuelt  

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Det ble meldt om to saker under eventuelt. Det var ingen merknader til innkalling eller 
saksliste ut over det. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/2 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 Moss behandling 07.02.2022: 

Geir Hovland ble enstemmig valgt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Geir Hovland 
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PS 22/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Informasjonssikkerhet og personvern" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 

personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 
seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 
personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 23 anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over 
behandlingsaktiviteter.  

2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på 
behandlingsaktivitetene. 

3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet. 
Herunder ferdigstille styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide 
tydelige rutiner for å håndtere anmodninger om håndheving av de registrertes 
rettigheter og utarbeide en rutine for hvilke krav ledere må ta hensyn til ved 
oppstart eller endring av behandlingsaktiviteter.  

4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 
5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret 

innebærer. 
6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.   

7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som 

inkluderer personvern. 

8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.  

9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg. 

10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 

11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for 
å kunne basere styringssystemet på standarden. 

12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for 
styringssystemet.  

13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og 
nedover i kommunen. 

14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens 
ansatte. 

15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet 
16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og 

ledelsens årlige gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen). 
17) Tydeliggjøre roller og ansvar for informasjonssikkerhet i sine styrende 

dokumenter. 
18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen 

informasjonssikkerhet. 
19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte. 
20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til 

informasjonssikkerhet. 
21-23) Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om 

penetrasjonstest. Rapport og anbefalinger er unntatt offentlighet/off.lov § 
24, 3.ledd.  

 

339



3: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 03.01.2022 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Revisjonen orienterte grundig om rapportens konklusjoner, hovedfunn og anbefalinger. 
Kommunens administrasjon orienterte om kommunens tilsvar. Kontrollutvalget stilte 
oppfølgingsspørsmål til kommunens administrasjon og revisjonen. Spørsmålene ble besvart 
ut i møte. Sekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 
personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 
seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 
personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 23 anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over 
    behandlingsaktiviteter.  
2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på 
    behandlingsaktivitetene. 
3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet.  
    Herunder ferdigstille styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide tydelige 
    rutiner for å håndtere anmodninger om håndheving av de registrertes rettigheter 
    og utarbeide en rutine for hvilke krav ledere må ta hensyn til ved oppstart eller 
    endring av behandlingsaktiviteter.  

      4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 
5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret  
     innebærer. 
6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.   

7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som 

    inkluderer personvern. 

8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.  

9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg. 

10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 

11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for  
      kunne basere styringssystemet på standarden. 
12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for  
      styringssystemet.  
13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og  
      nedover i kommunen. 
14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens  
      ansatte. 
15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet 
16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og 
      ledelsens årlige gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen). 
17) Tydeliggjøre roller og ansvar for informasjonssikkerhet i sine styrende  
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      dokumenter. 
18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen  
       informasjonssikkerhet. 
19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte. 
20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til  
       informasjonssikkerhet. 

21-23) Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om 
           penetrasjonstest. Rapport og anbefalinger er unntatt offentlighet/off.lov § 
           24, 3.ledd.  

 
3: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 

PS 22/4 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekårsutfordringer blant 
barn og unge" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer blant barn og unge» godkjennes. 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Revisor orienterte om foreslåtte problemstillinger i prosjektplanen. Kontrollutvalget påpeker 
at prosjektnavnet er endret fra «Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk 
helse og utenforskap» til «Levekårsutfordringer blant barn og unge». Kommunens årlige 
folkehelseundersøkelser ble nevnt som mulig datakilde til prosjektet. Revisjonen vil vurdere 
det. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer blant barn og unge» godkjennes. 
 

PS 22/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 
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PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Punkt 1 i innstillingen endra fra «tas til orientering» til «vedtas». Innstillingen enstemmig 
vedtatt med denne endring. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

PS 22/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 

PS 22/8 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
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PS 22/9 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022: 

 

 Geir Hovland foreslo å invitere kommunedirektør til neste møte (mai) for en 
redegjørelse om hvilke uavklarte problemstillinger kommunen ønsker avklart 
vedrørende anken av Tingretts dom i saken om Botnertjernet til lagmannsretten.  

 

 Helge Watndal foreslo at utvalget ber om en orientering fra kommunens 
eierrepresentant i MOVAR IKS samt en orientering fra kommunedirektør, om 
eierskapskontrollens fire anbefalinger blir fulgt opp. Informasjonen bes gitt i neste 
kontrollutvalgsmøte (mai).  

 
Kontrollutvalget var enstemmig enige om det. 
 
 

343



 

Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
 
 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat Kommunalt Oppgavefellesskap 
Roos Caroline Klæboe 
Dikeveien 29 
1661 ROLVSØY 
  

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 22/1293 - 5 / LRWA 04.04.2022 
 
 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 
 
Kommunestyret har i møte 29.03.2022, sak - 014/22, fattet følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
Mottakere    
Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat 
Kommunalt 
Oppgavefellesskap 

Dikeveien 29 1661 ROLVSØY 
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Side 2 av 3 
 

 

  

Arkiv: FE-216 

Arkivsak: 22/1293 - 2 

Saksbehandler: 
Line Rustad 
Wallenborg 

  Dato: 10.02.2022 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

014/22 Kommunestyret 29.03.2022 

 
 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

 
 
Kommunestyret 29.03.2022: 
 
Behandling: 
48 av 49  representanter var tilstede under voteringen.  
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KS- 014/22 Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagt saksprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.2022, sak 22/6 med 
følgende vedlegg: 
 
 
 
Vedlegg 
1.          Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 
 
 
Konklusjon: 
 
Det konkluderes i tråd med innstillingen. 
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Side 3 av 3 
 

 
 

 
Vedlegg i saken: 
09.02.2022 Særutskrift PS 22-6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
09.02.2022 Kontrollutvalget årsmelding for 2021 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

MOSS KOMMUNE PLAN, MILJØ OG TEKNIKK
Postboks 175
1501 MOSS

v/ Elisabeth Syversen Mæhlum

Deres ref:  

Vår ref: 2021/231565  

Dato: 15. desember 2021  

Org.nr: 985399077

Revisjonsrapport med varsel om at vi vurdere å gi dere to pålegg
angående distribusjonssystemet

Vi viser til revisjonen hos Moss kommune plan, miljø og teknikk 7. desember 2021.

Revisjonen ble utført av seniorinspektør Karin Charlotte Ranum (revisor) og seniorinspektør
Veronica Dalskau Kvalheim (revisor). Fagkooordinator vann Morten Johansen, VA-ingeniør Andrea
Zuur, fagkoordinator avløp Morten Andersen, saksbehandler drift Linda Jeanette Malm Schmidt,
driftskoordinator vann og avløp Bjørn Arild Lippert, virksomhetsleder VVA Elisabeth Syversen
Mæhlum, rådgiver plan og miljø og teknikk Rikke Wallum var til stede under revisjonen.

Revisjon omfattet

• Moss kommune plan, miljø og teknikk - distribusjonssystemet

Dette brevet inneholder en tilbakemelding på hva vi observerte under revisjonen. I tillegg
varsler vi om at vi vurdere å gi dere pålegg om å kartlegge abonnenter som kan utgjøre en fare
ved tilbakestrømning, og utarbeide en plan for å oppdatere internkontrollsystemet. Vi sender
dette varselet fordi dere skal få anledning til å gi en uttalelse før vi avgjør om det skal fattes et
enkeltvedtak.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenige i pålegget som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi om
at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen 7. januar 2022.

Etter denne datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og avgjøre om
vi skal gi de påleggene som vi varsler i dette brevet.

Oppsummering av revisjonen
I år har Mattilsynet spesielt fokus på distribusjonssystemet. Gjennomgangen ble basert på
dokumenter vi mottok i forkant av revisjonen. Revisjonen ble gjennomført som intervju med
utgangspunkt i sjekkliste for tilsynet oversendt i e-post 26. november 2021 og brev datert 20. mai
2020. Vi legger særlig vekt på om dere har gjennomført en kartlegging av farer og hvordan dere har
håndtert farene. Vi ser også på hvordan dere drifter og vedlikeholder distribusjonssystemet. Samt
deres internkontrollsystem. Se informasjon om hva vi vurdere å gi dere pålegg om nedenfor.
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Følgende ble kontrollert:

• Farekartlegging og farehåndtering, se veiledning 1
• Tilstand og drift, se varsel 1
• Planer for vedlikehold og fornying, se veiledning 2
• Internkontroll, se varsel 2

1. Vi vurdere å gi dere pålegg om å kartlegge abonnenter som kan utgjøre en fare ved
tilbakestrømning
Pålegget vil medføre at dere må kartlegge alle abonnenter (inkludert deres egne
avløpspumpestasjoner) som kan utgjøre en fare ved tilbakestrømning. Dere må også avgjøre
hvordan dere skal følge opp disse abonnentene. Oppfølging av kritiske abonnenter gjelder spesielt
for vannforsyningssystemet i gamle Rygge kommune.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett . jf. drikkevannsforskriften §§ 6 og 12.

Reglene som gjelder for tilbakestrømning
Det er et krav om at dere som vannverkseier, skal sikre at distribusjonssystemet er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset. Dette står i
drikkevannsforskriften § 15, 1. ledd.

Det er et krav at vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres
til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Videre skal en sikre at tiltak som forebygger,
fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. Dette står i
drikkevannsforskriften § 6, første og andre ledd.

Det er et krav at vannverkseier skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning. Videre skal
vannverkseier påse at abonnenter som ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare
for forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømning, har egnet sikring mot dette. Dette står i
drikkevannsforskriften § 12, første ledd.

Vi har observert:
Dere har vært igjennom en kommunesammenslåing i 2019, og vannforsyningssystemene er
fremdeles delt inn etter hvordan kommunene var før kommunesammenslåingen. Dere baserer
arbeidet på ledningsnettet på planer fra de gamle kommunene Moss og Rygge.

Dere har kartlagt kritiske abonnenter som kan utgjøre en fare ved tilbakestrømning i gamle Moss
kommune, mens i gamle Rygge kommune kjenner dere ikke til hvilke abonnenter som kan utgjøre en
fare ved tilbakestrømning. Dere opplyste at gamle Rygge kommune ikke har fulgt opp virksomheter
med hensyn til påslippstillatelse, og at dere derfor ikke kjenner til om virksomhetene har riktig
sikring mot tilbakestrømning. På deres egne avløpspumpestasjoner i gamle Rygge benytter dere
tilbakestrømssikring i kategori 2 og 5, og i gamle Moss benytter dere kategori 4 og 5. Alle de nye
avløpspumpestasjoner har brutt vannspeil (kategori 5).
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Dere mangler en farekartlegging som tar for seg alle farer. Dere har i samarbeid med COWI
utarbeidet et ROS - risiko og sårbarhetsanalyse for vannforsyningen i Moss kommune. Dokumentet
er et diskusjonsutkast og mangler liste over nye forebyggende tiltak for hendelser som har kommet
ut i gul og rød risiko. Dere opplyste at ROS-analysen med forslag til nye tiltak skal være ferdig
utarbeidet før dere utarbeider ny hovedplan i 2022, og at momenter og tiltak som blir avdekket i
forbindelse med ROS-analysen skal tas med inn i hovedplan. I ROS-analysen fremkommer det ikke
hvilke abonnenter som kan utgjøre en fare ved tilbakestrømning, og det fremkommer ikke hvilke krav
dere har satt til tilbakestrømssikring på de ulike virksomheter / kritiske abonnenter. Inkludert deres
egne avløpspumpestasjoner.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at dere mangler en oversikt over kritiske abonnenter (inkludert
deres egne avløpspumpestasjoner) som kan utgjøre en fare ved tilbakestrømning. Når dere ikke
kjenner til om kritiske abonnenter har tilfredsstillende tilbakestrømssikring, utgjør dette et regelbrudd
som vi mener det er nødvendig at dere retter opp.

Det er viktig å etterleve krav om sikring mot tilbakestrømning for å påse at drikkevannet på
ledningsnett ikke blir forurenset. Dere har ikke farevurdert om dere har abonnenter som kan utgjøre
en fare ved tilbakestrømning, og dere har ikke sikret at kritiske abonnenter har riktig sikringsutstyr
mot tilbakestrømming. Sikringsutstyret skal velges ut ifra hvor helsefarlig væske abonnenten har,
som kan tenkes å suges tilbake til drikkevannet. Tilbakestrømning kan oppstå som følge av trykkfall
på kommunens ledningsnett og / eller at abonnenten har høyere trykk internt hos seg. Teknisk
eller manuell svikt åpner for at vann / væsker pumpes inn på ledningsnettet slik at drikkevannet blir
forurenset. Manglende tilbakestrømssikring kan medføre alvorlige helseplager for abonnentene, ved
at drikkevannet blir forurenset av biologiske og/eller kjemiske stoffer. Dette er utgjør en betydelig fare
som må elimineres eller reduseres til et minimum.

Dere opplyste at de nye avløpspumpestasjoner har kategori 5 (brutt vannspeil), noe som gjelder
for væske som kan inneholde bakterier, virus og parasitter. Avløpspumpestasjoner inneholder
bakteriologiske smittestoffer som bakterier, virus og parasitter som kan gjøre folk syke dersom
dette kommer over i drikkevannet. Ved å installere brutt vannspeil har dere fjernet faren for
tilbakestrømning, og dermed sikret trygt drikkevann. På de eldre avløpspumpestasjonene benytter
dere kategori 2 i gamle Rygge og kategori 4 i gamle Moss, uten at dere har gjennomført en
kartlegging av farer som dette kan utgjøre for drikkevannet. Kategori 2 gjelder for væsker som ikke
utgjør noe helsefare. Avløpsvann er en væske som kan utgjøre en helsefare dersom det kommer inn
i drikkevannet.

Ved å ha en redusert sikring mot tilbakestrømning av avløpsvann, må en vurdere om en må sette
inn andre tiltak for å redusere / fjerne faren. Det kan for eksempel være å sette begrensninger
på bruk av drikkevannet under ulike arbeidsoperasjoner. Dere må kartlegge alle farer og vurdere
tiltak etter risiko. Uten å kjenne til om dere har rett kategori av tilbakestrømssikring i forhold til
deres bruk av drikkevann i avløpspumpestasjoner, så kan dette medføre en betydelig helsefare for
forbruker. Det er svært uheldig for folkehelsen dersom drikkevannet blir forurenset av avløpsvann.
For å eliminere / minimere risikoen for å forurense drikkevannet er det derfor svært viktig å sikre at
avløpspumpestasjoner har riktig sikringstiltak mot tilbakestrømning.

Vi mener det vil være rimelig at dere kartlegger alle kritiske abonnenter som kan utgjøre en fare ved
tilbakestrømning innen
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1. juni 2022

2. Vi vurdere å gi dere pålegg om å utarbeide en plan for å oppdatere internkontrollsystemet til
distribusjonssystemet
Pålegget vil medføre at dere må utarbeide en handlingsplan som viser når dere skal oppdatere hele
internkontrollsystemet. Det vil si utarbeide / oppdatere dokumenter, rutiner, prosedyrer og skjemaer
som dere trenger for å sikre levering av trygt drikkevann. Planen skal inneholde oversikt over alle
dokumenter, rutiner og prosedyrer, med tidsfrister for oppdatering og hvem som er ansvarlig for de
ulike dokumentene.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll . jf. § 6.

Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse
bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i matloven § 23.

Reglene som gjelder for internkontroll
Det er et krav at vannverkseier skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at
denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i denne forskriften etterleves, og skal
tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. Internkontrollen skal minst omfatte
a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er plassert
b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves
c) registreringer som viser at rutinene etterleves
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg.

Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst
10 m³ drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Mattilsynet kan om nødvendig
pålegge mindre vannforsyningssystemer å dokumentere internkontrollen skriftlig.

Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å produsere og
levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne.

Dette står i drikkevannsforskriften § 7. Internkontroll, første til fjerde ledd.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
Det er et krav at dere som vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller
reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Dere skal sikre at tiltak som
forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres.
Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11, og dere skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert. Dette står i
drikkevannsforskriften § 6.

Vi har observert:
Kvalitetssystemet er ikke oppdatert etter kommunesammenslåingen. Dere har flere driftsrutiner og
planer som ikke er oppdatert, og i tillegg mangler dere noen driftsrutiner. Dere kunne for eksempel
ikke vise til rutine for
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• oppfølging av kummer
• kartlegging og oppfølging av kritiske abonnenter
• åpning og stenging av ventiler

eller oppdaterte planer for

• spyling
• lekkasjereduksjon
• sanering
• internkontrollsystemet

Dere har nå i høst påbegynt arbeidet med å utarbeide en farekartlegging og farehåndtering for
vannforsyningssystemene i Moss. Dere bruker saneringsplan og spyleplaner fra gamle Moss og
Rygge. Hovedplan for den nye kommunen vil være ferdigstilt i 2022.

Dere har innført dagbokregistrering (driftslogg) i Gemini, men denne blir bare brukt for å registrere
lekkasjer.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at deres internkontrollsystem bærer preg av at det er to
kommuner som har vært igjennom en kommunesammenslåing. Det fremkom under tilsynet at dere
har flere driftsrutiner og ulike planer som ikke er revidert i de senere år. Og at disse ikke gjelder for
begge vannforsyningssystemene. Når dere ikke har oppdatert internkontrollen så utgjør dette et
regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp. Da dette er et svært omfattende arbeid
ønsker vi at dere lager en plan for når dere skal revidere de ulike delene i internkontrollsystemet, slik
at dere sikrer at regelverket blir fulgt.

Internkontrollsystemet er viktig hjelpemiddel i den daglige driften. Et oppdatert internkontrollsystem
vil bidrar til at alle kjenner sine arbeidsrutiner, og vil raskt kunne avdekke avvik. På denne måten vil
dere sikre levering av trygt drikkevann til enhver tid. Ved å ikke ha skriftlig rutine for oppfølging av
for eksempel kritiske abonnenter som kan utgjøre en fare ved tilbakestrømning eller en rutine for
oppfølging av kummer, så kan dette sette levering av trygt drikkevannet i fare. Dere har manglende
oversikt over alle farer som kan skje på distribusjonssystemet, og har derfor ikke alle rutiner på plass
for å håndtere disse "ukjente" farene.

For å sikre trygt drikkevann er det avgjørende at dere har et skriftlig internkontrollsystem med rutiner/
prosedyrer og sjekklister for alle arbeidsoppgaver og arbeidsoperasjoner som er kritiske for driften
av vannforsyningene. Alle dokumenter/ rutiner skal være oppdatert når det gjelder praksis, lover og
regler og endringer i vannforsyningen.

Vi mener at det vil være rimelig at dere utarbeider en handlingsplan for oppdatering av hele
internkontrollsystemet innen angitt frist.

1. mars 2022

Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
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dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 6
(Drikkevannsforskriften § 6).
"Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er
klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert".

Om farekartlegging og farehåndtering

Dere skal identifisere hvilke farer som kan true drikkevannet. Noe av det viktigste dere skal
gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre dere i å produsere nok trygt
drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Det kan være mange ulike
årsaker til samme fare, og én årsak kan gi mange ulike farer. Flom er et eksempel på en årsak
til fare. Tilførsel av kjemikalier fra virksomheter som mangler tilfredsstillende tilbakeslagssikring
kan være et annet eksempel på årsak til fare. Dette betyr at dere må vurdere hvilke deler av
vannforsyningssystemet som kan bli påvirket ved forskjellige årsaker til farer, og at dere må ha klart
for dere hvilke farer som kan være utfordrende.

Farene skal forebygges, fjernes eller reduseres. For hver fare dere har identifisert, skal dere
iverksette tiltak som enten hindrer disse eller reduserer sannsynligheten for at de oppstår. Tiltakene
kan være fysiske som for eksempel sikring mot tilbakestrømning, eller endrede rutiner som for
eksempel økt antall kontroller med kritiske kummer. Adgangskontroller til drikkevannsbassengene er
andre eksempler på tiltak.

Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» gir en beskrivelse av
farekartlegging og farehåndtering. Veilederen er delt inn i fire deler. Det står følgende i veileder i økt
sikkerhet og beredskap i vannforsyningen, under avsnitt "Sammendrag" på side 3.

• Del A: Forberedende arbeid og fareidentifikasjon. "Den første delen beskriver hvordan
arbeidet kan organiseres, hvilke rammebetingelser som gjelder og hvordan vannverket kan
identifisere farer i form av uønskede hendelser med opprinnelse både utenfor og innenfor
vannforsyningssystemet. Ved å kombinere en basisliste over hendelser med lokalkunnskap om
egen vannforsyning, utarbeides en liste over uønskede hendelser som er unik for det aktuelle
vannverket".

• Del B: Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyse (samsvar med NS-EN 15975-2). "Risiko
og sårbarhetsanalysen (ROS) benyttes eiere av kritisk infrastruktur til å etablere et risiko- og
trusselbilde som et beslutningsverktøy for tiltak. I VannforsyningsROS tas det utgangspunkt i
anbefalte grunnleggende sikkerhetstiltak. Disse vurderes opp mot en risikorangert liste over
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uønskede hendelser. Hendelser der risiko ikke bare kan håndteres gjennom forebyggende tiltak
og sikker drift, overføres til beredskapsanalysen. Sjeldne hendelser med svært stor konsekvens
(storulykker) vil i vår metodikk enten bli eliminert gjennom investering i forebyggende tiltak, eller
nærmere vurdert i beredskapsanalysen".

• Del C: Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplanverk. "I beredskapsanalysen benyttes
den risikorangerte listen over hendelser i kombinasjon med et sett av kriterier for å finne frem
til representative (typiske) dimensjonerende hendelser. Ved å etablere beredskap for disse
hendelsene, vil vannverket også stå godt rustet til å håndtere et bredt spekter av andre hendelser.
For hver enkelt dimensjonerende hendelse utarbeides operative mål. Deretter finner vi frem til
nødvendige ressurser for å innfri disse målene. Til slutt utarbeides en beredskapsplan med de
dimensjonerende hendelsene som basis. Farekartleggingen og farehåndteringen er utgangspunkt
for vannforsyningens beredskapsarbeid".

• Del D: Drift og videreutvikling av beredskapen. "Den årlige planleggingen av drift og
videreutvikling av beredskapen, skal inngå i vannverkets internkontrolldokumentasjon. Hvert
år utarbeides nye mål og en aktivitetsplan bestående av revisjon og ajourhold av dokumenter,
teknisk vedlikehold av beredskapsmateriell samt kurs og beredskapsøvelser. Det anbefales at
vannverket bidrar til årlige samordningsmøter med de aktørene beredskapen er avhengig av".

Ved å følge metoden som er beskrevet i denne veilederen under del A kan dere tilfredsstille kravene
til farekartlegging i § 6, og ved å følge del B kan dere tilfredsstille kravene til farehåndtering i § 6. Å
kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne
oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan
også endre seg over tid.

Vi har observert
Dere mangler en farekartlegging som tar for seg alle farer. Dere har i samarbeid med COWI
utarbeidet et ROS - risiko og sårbarhetsanalyse for vannforsyningen i Moss kommune. Dokumentet
er et diskusjonsutkast og mangler liste over nye forebyggende tiltak for hendelser som har kommet
ut i gul og rød risiko. Dere opplyste at ROS-analysen med forslag til nye tiltak skal være ferdig
utarbeidet før dere utarbeider ny hovedplan i 2022.

Dere opplyste at dere har kartlagt langt flere farer i underlagsdokumenter til ROS-analysen, men at
dette arbeidet ikke var tilgjengelig under revisjon.

Mattilsynet vurderer dette slik
Vi vurdere bruddene på regelverket som mindre alvorlige, da vi ser at dere selv er i ferd med å
rette opp i dette. Derfor vurdere vi at det ikke er nødvendig med annen oppfølging fra Mattilsynet
enn denne veiledningen, men vi vil kunne komme til å følge opp arbeidet dere har gjort med
farekartlegging og farehåndtering på et senere tidspunkt.

Veiledning 2
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 15
(Drikkevannsforskriften § 15).
"Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra
til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann". Dette står i § 15, første ledd.
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Om bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann
Vannforskriftens formål er blant annet å bidra til bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det
står også i drikkevannsforskriften § 15. Det samme er slått fast i FNs bærekraftmål for 2030.
Gjennom nasjonale mål for vann og helse 2014 er det satt et mål om at lekkasje fra det enkelte
distribusjonssystemet må reduseres. Her er det mål som både omtaler lekkasje og fornyelse
av ledningsnett. For lekkasje er det satt et mål for at lekkasje fra det enkelte ledningsnettet
bør være mindre enn 25 prosent innen 2020. Når det gjelder fornyelse av vannforsyningens
distribusjonssystem er det angitt at årlig utskifting/ rehabiliteringstakt i gjennomsnitt bør være 2
prosent på nasjonalt nivå frem til 2035.

Vi presiserer at dette er mål og ikke krav, men kan sees på som en retningslinje for hva som er
akseptabel lekkasje og forventet rehabiliteringstakt. Når det gjelder rehabilitering må tilstanden til
ledningsnettet legges til grunn for nivået av fornyelse. Vannforsyninger med nytt ledningsnett kan
fornye mindre, og vannforsyninger med dårlig ledningsnett må regne med å fornye mer enn 2%
årlig. Norsk vann har forøvrig nylig gitt ut en rapport som også omtaler fornyelse og lekkasje på
ledningsnettet.

Det er ikke tilstrekkelig at dere har god kontroll på driften av distribusjonssystemet, hvis dette er i
dårlig stand. Gjennom folkehelseloven skal dere bidra til et langsiktig folkehelsearbeid og gjennom
matloven skal dere ivareta miljøvennlig produksjon.

Vi har observert
Dere har for 2020 innrapportert 29,1 % lekkasje for begge vannforsyningssystemene. Dere opplyste
at beregningen er basert på kjøpt vann - (solgt vann + uregistrert forbruk). Alt vann dere kjøper
blir registrert via vannmåler inn til kommunen fra MOVAR. Dere har også kontroll på solgt vann
da dere har 100 % dekning med vannmålere hos abonnentene, samt sone målere. Dere har ikke
vannmåler på vannuttaket som går til spyling, brannvann, vanning av isbaner, mm. Dere opplyste at
drikkevannet som går til uregistrerte forbruket og lekkasjer blir estimert. Videre kunne dere opplyste
om at dere arbeider med å kvalitetssikre datagrunnlaget, samt se på ulike alternativer for å få
registret forbruket som dere i dag ikke måler.

Dere opplyste at dere ikke arbeider med lekkasjesøk. Dere håndterer lekkasjer kun ved varsling fra
abonnenter eller oppdager lekkasjer via driftsovervåkingssystemet.

Mattilsynet vurderer dette slik
Vi vurdere bruddene på regelverket som mindre alvorlige, da vi ser at dere selv er i ferd med å rette
opp i dette. Derfor vurdere vi at det ikke er nødvendig med annen oppfølging fra Mattilsynet enn
denne veiledningen, men vi vil kunne komme til å følge opp arbeidet dere har gjort med å redusere
lekkasjer på et senere tidspunkt.

Se også vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.
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Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å uttale deg
I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis
du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du
bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen 7. januar 2022.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett
• Drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Veronica Dalskau Kvalheim
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 15.
desember 2021 med saksnummer 2021/231565 med uttalerett innen 7. januar 2022.

Uttalelse fra: MOSS KOMMUNE PLAN, MILJØ OG TEKNIKK

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

Pålegget vil medføre at
dere må kartlegge alle
abonnenter (inkludert deres
egne avløpspumpestasjoner)
som kan utgjøre en fare ved
tilbakestrømning. Dere må
også avgjøre hvordan dere skal
følge opp disse abonnentene.
Oppfølging av kritiske
abonnenter gjelder spesielt for
vannforsyningssystemet i gamle
Rygge kommune.

1. juni 2022  

Pålegget vil medføre at dere må
utarbeide en handlingsplan som
viser når dere skal oppdatere
hele internkontrollsystemet.
Det vil si utarbeide / oppdatere
dokumenter, rutiner, prosedyrer
og skjemaer som dere trenger
for å sikre levering av trygt
drikkevann. Planen skal
inneholde oversikt over
alle dokumenter, rutiner og
prosedyrer, med tidsfrister
for oppdatering og hvem

1. mars 2022  
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Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

som er ansvarlig for de ulike
dokumentene.

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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Sammendrag 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med Moss kommune. Temaet for tilsynet er tidlig innsats. 

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i 
regelverket. 

Statsforvalteren har undersøkt tre spørsmål:  

1. Fanger skolen tidlig opp elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og 
regning? 

2. Tilbyr skolen intensiv opplæring til elever som står i fare for å henge etter i lesing, 
skriving og regning? 

3. Sikrer skolen at elever oppnår forventet progresjon? 

For å undersøke dette har vi gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot skoleledelse og 
lærere, samt gått gjennom skolens dokumentasjon. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken fant i gjennomgangen av resultatene på tilsynet ingen brudd på 
regelverket. Skolen har gode rutiner for å fange opp elever og følge opp elevene som har behov 
for intensiv opplæring, og disse rutinene er satt ut i praksis av lærere og rektor. 

Status på rapporten og veien videre 
Statsforvalteren i Oslo og Viken fant ingen brudd på regelverket og det sender derfor ingen 
pålegg om retting.  
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1 Innledning 

Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Dersom Moss kommune ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til kommunen som 
har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 
personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om Moss og Krapfoss skole 

Grunnskolen i Moss kommune består av 11 barneskoler (1.-7.) og 6 skoler for ungdomstrinnet 
(1.-10. eller 8.-10.). Krapfoss skole har skoleåret 2020/2021 219 elever fra 1. til 7. trinn. 117 av 
disse elevene går på 1. til 4. trinn. Det følger av tall fra GSI at ca. 3,2 % av elevene på Krapfoss 
skole har vedtak om spesialundervisning dette skoleåret. 

1.2 Tema for tilsynet 

Tema for dette tilsynet er tidlig innsats. Vi har kontrollert følgende undertemaer: 

1. Fanger skolen tidlig opp elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og 
regning? 

2. Tilbyr skolen intensiv opplæring til elever som står i fare for å henge etter (alene eller i 
grupper/klasserom) i lesing, skriving og regning? 

3. Sikrer skolen at elevene når forventet progresjon? 

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen og skolen oppfyller kravene i regelverket 
knyttet til tidlig innsats, og slik bidra til økt rettssikkerhet for elevene. 

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.  

Tilsynet ble gjennomført ved dokumentkontroll og spørreskjemaer fra rektor, og lærere på 1. til 
4. trinn.  

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Moss kommune og Krapfoss skole i brev av 20. september 
2021. Kommunen ble pålagt å levere dokumentasjon til oss.  
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Formålet med tilsynet er å vurdere om skolen har en praksis i samsvar med regelverket om tidlig 
innsats. Vi ser på hvordan skolene opptrer i samsvar med regelverket på tidlig innsats, og setter 
inn tiltak dersom de ikke følger regelverket. Vi vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og 
ofte nok til å sikre at skolen følger regelverket. 

Vi har mottatt leseplan og rutine for tidlig innsats. Vi har også mottatt svar på 
spørreundersøkelse fra rektor og åtte lærere. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken fant ingen brudd på regelverket, så det ble ikke sendt en 
foreløpig tilsynsrapport. 

2 Tidlig innsats 

2.1 Rettslige krav 

Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når 
problemer oppstår. Intensiv opplæring er en plikt for skolen, men den gir ikke en 
korresponderende rettighet til eleven. Dette betyr blant annet at det ved intensiv opplæring ikke 
skal gjøres en sakkyndig vurdering som skal munne ut i et enkeltvedtak. 

Skolens plikt til å tilby intensiv opplæring blir utløst når en elev står i fare for å bli hengende etter 
i lesing, skriving eller regning. Dette følger av opplæringsloven §1-4. Det skal være en lav terskel 
for å følge opp elever. Hvis en elev skårer under kritisk nivå på en kartleggingsprøve, eller hvis 
lærerens løpende observasjon viser at eleven har utfordringer i lesing, skriving og regning, tilsier 
dette at eleven må få intensiv opplæring. Skolen skal ikke vente på resultat fra en kommende 
kartleggingsprøve før de setter i gang intensiv opplæring, dersom de ser at en elev står i fare for 
å bli hengende etter. Dette må ses i sammenheng med den lave terskelen for å følge opp elever. 

Skolens intensive opplæring skal ta sikte på at eleven oppnår forventet progresjon i lesing, 
skriving og regning. Hva som er forventet progresjon, må vurderes ut fra faglig skjønn. Lærerne 
må se hen til kompetansemålene i læreplanverket, og samtidig ha et blikk på progresjonen i 
klassens opplæring. Her er det faglige skjønnet til den enkelte lærer, og dialogen innen 
profesjonsfellesskapet ved skolene, viktig. 

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan intensiv opplæring skal gjennomføres. Det er en pedagogisk 
oppgave å ta stilling til hvilke tiltak som er nødvendige og formålstjenlige for den enkelte elev. 
Ulike metoder og pedagogiske opplegg kan være egnet. Hvordan den intensive opplæringen bør 
gjennomføres, må derfor vurderes ut ifra behovene til eleven og andre mulige tiltak i 
opplæringen. Det er skolene og lærerne som er nærmest til å vurdere hvordan intensiv 
opplæring best kan organiseres og gjennomføres. 

Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norsk skole. Det er derfor viktig at opplæringen blir 
organisert og gjennomført på en måte som gjør at elevene i størst mulig grad kan være en del av 
et inkluderende læringsmiljø. For noen elever vil det gi god læringsgevinst å få den intensive 
opplæringen alene, eller i liten gruppe utenfor klassen. Regelverket om tidlig innsats er ikke til 
hinder for dette, men intensiv opplæring som eneundervisning, er begrenset til å gjelde for en 
kort periode. Et vilkår for at skolene skal kunne gi intensiv opplæring som eneundervisning, er at 
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hensynet til elevens beste taler for det. Dette betyr at skolene må kunne begrunne hvorfor 
hensynet til elevens beste tilsier at han eller hun skal tas ut av klassen eller basisgruppen for å få 
eneundervisning. I vurderingen må skolen også ta hensyn til elevens eget syn på saken. Det 
følger av barnekonvensjonen artikkel 3 at et barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, skal ha rett til å gi uttrykk for synspunktene i alle forhold som gjelder barnet. For at 
oppfølgingen skal bli vellykket, understreker vi at skolen må samarbeide med foreldrene. Det er 
derfor viktig at foreldrene får nødvendig informasjon fra skolen. 

Fordi intensiv opplæring er en del av den ordinære opplæringen, er det en forutsetning at elever 
som mottar intensiv opplæring, ikke skal ha avvik fra kompetansemålene i læreplanverket. 
Elevene skal tvert imot bli i stand til å følge den alminnelige progresjonen i undervisningen 
gjennom den tidlige innsatsen på 1. til 4. årstrinn. Elever som har behov for avvik fra 
kompetansemålene, eller som ikke får tilfredsstillende utbytte av den intensive opplæringen, har 
rett til spesialundervisning. Dersom skolen ikke innen rimelig tid ser noen positive effekter av den 
intensive opplæringen som tilsier at eleven vil kunne følge forventet progresjon, må skolen 
vurdere om det er behov for å endre opplegget, eller om eleven vil trenge spesialundervisning. 

En forutsetning for at kravet om rask og egnet intensiv opplæring skal fungere etter intensjonen, 
er at skolene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig. Skolene må ha nødvendig kompetanse og 
nødvendige lærerressurser for å kunne oppfylle lovens krav. Dette krever god kommunikasjon 
mellom skolene og skoleeier. Det er skolen som er pålagt å tilby intensiv opplæring. Dette henger 
sammen med at det er skolen som er nærmest til å vurdere hvordan den intensive opplæringen 
skal organiseres og gjennomføres, og til å se behovet til den enkelte eleven. Vi understreker at 
skoleeier har det overordnede ansvaret for at regelverket blir oppfylt. 

2.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

2.2.1 Fanger skolen tidlig opp elever som står i fare for å henge 
etter? 

For å identifisere elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og/eller regning, 
må skolen fange opp at enkelte elever står i fare for å henge etter. 

Det kommer frem av skolens lokale leseplan og de lokale rutinene at det skal være lav terskel for 
å følge opp elever med manglende forventet utvikling, at undervisningen skal være variert og 
inkluderende og at den intensive opplæringen skal være en del av den ordinære tilpassede 
opplæringen. Videre beskriver rutinen for tidlig innsats at gruppeinndelingen ikke skal være 
statisk, men ha hensiktsmessige pedagogiske tilnærminger og varighet. I sjeldne tilfeller åpner 
skolen også opp for en-til-en undervisning ved behov. Ved bekymring for en elevs manglende 
utvikling i lesing, skriving eller regning tar lærerne dette opp med avdelingsleder og blir enig om 
tiltak og tilrettelegging. Foresatte er inkludert i hele prosessen. 

Rektor skriver at lærerne er informert om rutinene i plenum på starten av skoleåret. Ved 
bekymring tar lærerne kontakt med avdelingslederen eller på trinnmøter. Avdelingsledere har 
ansvar for at rutiner blir fulgt og følger opp kartleggingene. Rektor skriver at hun holdes orientert 
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om oppfølgingen gjennom møter i ressursteamet (ledelsen, PPT og helsesykepleiere) og/eller 
ledermøte med avdelingslederne. Dette bekreftes også av lærerne i deres svar. 

Lærerne beskriver at de bruker verktøy som samtaler mellom lærerne, observasjoner i 
klasserommet, kartleggingsprøver, egne kartlegginger og digitale lekseverktøy som for eksempel 
Showbie til å observere elevenes progresjon og fange opp elever som står i fare for å henge etter. 
Bekymringer drøftes i samtaler mellom lærere og med avdelingsledere som igjen har ansvar for å 
ta dette videre til rektor. 

Vi finner vi at skolen har et bredt repertoar av verktøy samt gode rutiner for å fange opp elever 
som står i fare for å henge etter. Vi finner at disse rutinene blir etterlevd av både skoleledelsen 
og lærerne. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer til at Moss kommune oppfyller sin forpliktelse til å 
overvåke elevenes ferdigheter i både lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn.  

2.2.2 Tilbyr skolen intensiv opplæring til elever som står i fare 
for å henge etter? 

For å sikre at elever som står i fare for å henge etter får intensiv opplæring, er det en nødvendig 
at skolen identifiserer disse elevene og at disse elevene får dette tilbudet.  

I rutinene fra skolen heter det at lærerne på trinnet tar opp bekymring for manglende utvikling 
med avdelingsleder og blir enig om tiltak og kartlegging. Foresatte er med i prosessen hele veien. 
Ved fortsatt manglende utvikling blir ledelsen sammen med lærerne enige om tiltak med 
ansvarsfordeling i form av for eksempel veiledning, ny kartlegging, omorganisering av 
elevgruppen, intensive kurs eller omorganisering av ressurser. Dette blir også fulgt opp på 
oppfølgingsmøter. På oppfølgingsmøte presenteres utviklingen til eleven og resultatene fra 
kartleggingen, og det vurderes andre tiltak, eller møte med PPT eller andre eksterne instanser 
ved behov. 

Rektor skriver at skolen gir tilbud til elever som henger etter. I hovedsak blir dette gitt i grupper 
med elever på trinnet, men det gis også i aldersblandede grupper eller alene ved behov. Rektor 
skriver også at det helhetlige bildet til eleven tas i betraktning, og det gjøres raskt endringer 
dersom man ser at eneundervisning ikke passer for eleven. All intensiv opplæring gjøres i samråd 
med foresatte. 

I tillegg til dette rapporterer lærerne at skolen har flere lærere i klasserommet som åpner for 
muligheten til å ta elever ut i grupper ved behov. 

Lærerne beskriver at de setter inn intensiv opplæring hvis de ser at en eller flere elever har behov 
for dette. De beskriver at de har kontinuerlig dialog om elever de føler står i fare for å henge etter 
og tar dette opp med avdelingsleder. Dette kan være undervisning i mindre grupper, endring i 
undervisningsmetode, tilpassede oppgaver etc. Lærerne skriver at de også vurderer 
eneundervisning ved behov, men først etter andre tilnærminger. Etter at det er vurdert at en elev 
har behov for intensiv opplæring, settes det i gang tiltak i samarbeid med avdelingsledere. Hvis 
det er behov for det, følges dette videre opp gjennom oppfølgingsmøter, elevsamtaler og 
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utviklingsmøter. I tillegg opplyser de at det er flere lærere i klasserommet, som gjør at det er 
mulig å ha intensiv opplæring med enkeltelever/grupper ved behov. Foreldre er involvert i 
prosessen. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer til at Moss kommune oppfyller sin forpliktelse til å tilby 
intensiv opplæring til elever som står i fare for å henge etter, både i lesing, skriving og regning. 

2.2.3 Sikrer skolen at elevene når forventet progresjon? 

For å sikre at elevene ikke faller etter må skolen ha oversikt over elevenes progresjon. 

Som nevnt tidligere står det i rutinene fra skolen at bekymring for manglende utvikling tar 
lærerne opp med andre lærerne på trinnet, og sammen med avdelingsleder blir enig om tiltak og 
kartlegging. Ved fortsatt manglende utvikling blir ledelsen sammen med lærerne enige om tiltak 
med ansvarsfordeling i form av for eksempel: veiledning, ny kartlegging, omorganisering av 
elevgruppen, intensive kurs eller omorganisering av ressurser. Dette vil også følges opp på 
oppfølgingsmøter. På oppfølgingsmøter presenteres utviklingen til eleven og resultatene fra 
kartleggingen, og det vurderes endrede tiltak, eller møte med PPT eller andre eksterne instanser 
ved behov. Foresatte er inkludert i hele prosessen. 

Rektor beskriver at det er lærerne som vurderer elevens progresjon, og rektor er orientert 
gjennom avdelingslederne. Hun beskriver at i tilfeller der eleven mottar vedvarende intensiv 
opplæring uten at dette fører til progresjon, vil spesialundervisning bli drøftet med PPT og 
foresatte. 

Lærerne beskriver at de følger med på barnets utvikling og progresjon. Lærerne beskriver at 
rektor sikrer at elvene får forventet progresjon ved at rektor etterspør testskjemaer og status 
gjennom avdelingsledere, som igjen har direkte kontakt med lærerne. 

Hvis elevene ikke når oppnår forventet progresjon, vurderes det i samråd med avdelingsleder, 
foresatte og rektor om eleven skal ha andre tiltak eller om det er noen av tiltakene som bør 
endres. Eventuelt vurderes henvisning til PPT eller BUP. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer til at Moss kommune oppfyller sin forpliktelse til å sikre 
at elevene når forventet progresjon. 

3 Statsforvalterens reaksjoner 

Statsforvalteren har i dette tilsynet ikke avdekket noen regelverksbrudd. Skolen har gode rutiner 
for å fange og følge opp elevene som har behov for intensiv opplæring og disse rutinene er satt 
ut i praksis av lærere, avdelingsledere og rektor. 

3.1 Pålegg om retting 

Statsforvalteren i Oslo og Viken fant ingen brudd på regelverket så det er ikke sendt pålegg om 
retting. 
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4 Kommunen har rett til å klage 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Kommunen 
kan klage på enkeltvedtaket. 

Hvis kommunen klager, må det gjøres innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har 
kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Kommunen sender klagen til oss. 
Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med kommunen, sender vi klagen til 
Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

Kommunen kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 
endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

Kommunen er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Oslo, 16.11.2021 

Kjartan Nygaard Stokke  Rune Follestad  Eirik Tryland Haugdal 

Seniorrådgiver, tilsynsleder  Rådgiver   Rådgiver 
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5 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under utføringen av tilsynet: 

 Svar på spørreskjema fra rektor og 8 lærere på 1. til 4. trinn 
 Leseplan for Krapfoss skole 
 SALTO – Lure leseknep (Plakat) 
 God leseopplæring – hva er det 
 Viktige prinsipper for en god leseutvikling 
 Ti gode leseråd til foreldre 
 Ved bekymring for manglede utvikling i lesing, skriving og regning 
 Læringsstrategiene – forklaring 
 Rutine Tilpasset opplæring – Tidlig innsats 1-4 
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