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Vår.ref. 22/21 - 6 

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF 
Møte nr.   1/2022 
Møtedato:   18.02.2022 kl. 08.00 
Møtested:   Stengata 1   
 
Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets Fred Jørgen Evensen  

Av utvalgets medlemmer/ 
varamedlemmer møtte:  

Fred Jørgen Evensen (styreleder)  
Terje Turøy (nestleder) 
Gretha Kant (medlem) 
Kristin Lind-Larsen (medlem)   
Freddy Rinden (ansattes repr.)  
 
Forfall: 
Erlend Wiborg (medlem) 
Ulf Raab (bruker repr.) 
Anette Mjelde (varamedlem) 

     
Som varamedlem møtte: 
            

Fra havneadministrasjonen møtte:   
Havnesjef Øystein H. Sundby 
Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs 
Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen 
    
        
Møtet ble satt kl. 08.03 

Orientering om status regulering av lagerbygg syd. rådgiver Eirin fra Norconsult ble koblet opp og 
gav en redegjørelse. 

 

Saker  
Nr.  1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Møtebehandling: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 
Nr.  2: Saker til eventuelt 
Møtebehandling: Det ble ikke foreslått noen saker til eventuelt. 
Nr.  3: Ringvirkningsanalyse Moss havn, Jens Henrik Møller fra GEMBA presenterer 

saken 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

Havnestyret tar rapporten til orientering 
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Møtebehandling: Jens Henrik Møller fra Gemba gikk igjennom rapporten og var åpen for 
spørsmål. 
I tillegg til ringvirkningsanalysen ble det orientert om et nytt EU prosjekt det er 
mulig å delta i – REDII- Ports (Renewable Energy Development and Intelligent 
Implementation in PORTS) 

Vedtak: Ringvirkningsanalysen/rapporten tas til orientering. 
Nr.  4: Innløsning av feste tomt Værftsgt 1C 
Administrasjonens 
forslag til 
innstilling: 

Havnestyret er positiv til en videre prosess med Kanalen Brygge as og ber 
administrasjonen gjennomføre prosess med Kanalen Brygge as med mål om en 
avtale om innløsning av festetomt. 

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H Sundby er styremedlem i Kanalen Brygge as. Av den 
grunn er han inhabil i behandling av denne saken i Moss havn KF. Det er også 
gjort en vurdering fra kommuneadvokaten som gjelder indirekte inhabilitet for 
økonomi- og administrasjonssjefen som rapporterer til havnesjefen, og 
konklusjon er at Line Håkensen ikke er indirekte inhabil. 
Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen orienterte om saken. 

Vedtak: Saken blir enstemmig vedtatt som innstilt. 

Nr.   5: Årsrapport, styrets årsberetning og rapport aktivitets og redegjørelsesplikt 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

 - Havnestyret støtter initiativet om å utarbeide en ny,  
   oppgradert årsrapport  
- Havnestyret vedtar styrets årsberetning  
- Havnestyret vedtar Årsrapport 2021 – aktivitets og redegjørelsesplikt, og                
ber om at den publiseres i tråd med saksfremlegget  
- Havnestyret ber administrasjonen ferdigstille Årsrapport 2021 og                    
publisere den etter godkjenning fra styreleder 
 

Møtebehandling: Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken. 
I møtet kom det innspill på at ferdige utarbeidede dokumenter sendes ut til styret 
for gjennomlesning og godkjennes av styreleder. 

Vedtak: Saken blir enstemmig vedtatt som innstilt. 
Nr.   6: Årsregnskap 2021 Moss havn KF 
Havnesjefens 
forslag til 
innstilling: 

Moss havn KFs aggregerte drifts- og investeringsregnskap for 2021 vedtas. 
 - Moss havn KFs årsregnskap for 2021 godkjennes. 
 - Moss havn KFs investeringsregnskap for 2021 godkjennes. 
 - Regnskapsmessig overskudd kr 10 738 706,- er disponert til disposisjonsfond 
(havnekapitalens reguleringsfond) 

Møtebehandling: Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen orienterte om saken. 
Vedtak: Saken blir enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

• HMS/ISPS/Avvik     
• Diverse statistikker innenfor teus, tonnasje, sykefravær, aktiviteter etc.  
• Nyansatt fra 01.02 – Fagarbeider Kevin Veder  
• Fartsregulering 
• MNU – Aksjeutvidelse gjeldende fra 2022 
• Miljødirektoratet – støtte til elektrisk båt 
• Status prosjekter som er igangsatt 
 
Møtet ble hevet kl. 11.09 

 
Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1: 26. april 2022 kl. 08.00 
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Rett avskrift bevitnes:     Havnestyrets underskrifter: 

Line Håkensen Protokollen sendes for elektronisk signering 
Visma.sign. 
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Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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