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Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF 
 

Møte nr :  2/2022 

Møte dato:  26. april 2022  kl.08.00 

Møte sted:  Stengata 1  

 

Moss havnestyre: 

 

NAVN ROLLER TELEFON E-POST 

Fred Jørgen 

Evensen 

styreleder 915 78 200  Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no 

Terje Turøy nestleder 913 85 414 terje@altiboxmail.no 

 

Kristin Lind-

Larsen 

medlem 992 41 585  

 

kristin.lindlarsen@gmail.com 

 

Gretha Kant  medlem 951 49 664 gretha.kant@moss.kommune.no 

Erlend 

Wiborg 

medlem 918 25 858 post@erlendwiborg.com 

Freddy 

Rinden 

Ansattes 

rep. 

926 81 447 freddy@moss-havn.no 

 

Ulf Raab Bruker 

rep. 

911 49 785 ulf.raab@greencarrier.no 

 

    

Mette-Gro 

Karlsen  

varamedlem 905 22 104 mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no 

Anne- Lise 

Gjøstøl 

varamedlem 928 60 375 anlire@online.no   

Trond Valde  varamedlem 906 23 233 trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no 

Jørn Roald 

Wille 

varamedem 922 28 499 jorn.wille@politiker.moss.kommune.no 

Anette Mjelde  varamedlem 941 59 640 anette.mjelde@politiker.moss.kommune.no 

Birthe Carlsen Ansattes 

rep. 

930 06 826 birthe@moss-havn.no 

 

Jørgen Vogt Bruker rep. 977 596 77 jorgen.vogt@greencarrier.no 

 

Sekretær:  Liv Grete Øyan Moe – tlf. nr. 936 90 699 liv@moss-havn.no 
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På vegne av havnestyrets leder; Fred Jørgen Evensen innkaller vi medlemmene i Moss havnestyre til 

møte.  

 

Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet, samt at eventuelle frafall 

meddeles til havnestyrets sekretær. 

 

Møtet starter med presentasjon av Red Rock AS. 

Kl 09.00 vil Moss kommune presantere prosessen og arbeidet med ny sentrumsplan.  

 

 

Til behandling foreligger følgende saker og meldinger: 

 

Saker:  Side: 

Nr. 7: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

 - 

Nr. 8 : Saker til eventuelt. 

 

 - 

 

 

Meldinger:  Side: 

Nr. 1: Prinsippavklaring – valg av revisjonsordning for Moss Havn KF   1 

 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen. 

 

Møtet blir avsluttet etter en befaring av området til Moss havn.  

Husk gode sko! 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Liv Grete Øyan Moe 

 

Sekretær i havnestyret 

Moss Havn KF 



Melding nr. 1 2022 

Prinsippavklaring – valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 

 

I Kommunestyret 29.03.2022 ble det vedtatt at Moss Havn KF 

skal inngå oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon 

IKS. 

 

Se vedlagte saksdokumenter. 
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Moss kommune,
Rådhuset, Kirkegata 15,
Postboks 175, 1501 Moss.

+47 69 24 80 00
Org.nr.: 920817521

Østfold Kontrollutvalgssekretariat Kommunalt Oppgavefellesskap
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

De re s re f.: Vår re f.: Dato:
21/7973 - 5 / LRW A 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 W allenborg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Mottake re
Caroline Klæboe Roos
Østfold
Kontrollutvalgssekretariat
Kommunalt
Oppgavefellesskap

Dikeveien 29 1661 ROLVSØY
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Si de 2av 4

Arkiv: FE-210, TI-&14

Arkivsa k: 21/7973 - 4

Sa ksbe ha ndle r:

Da to: 11.03.2022

Saksf ramlegg

Saksnr. Utv alg Møte dato
015/22 Kommunestyret 29.03.2022

Prinsippavklaring- valg av revisjonsordning for Moss Havn KF

Kommune dire ktøre ns forslag til v e dtak:

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.

Kommune styre t 29.03.2022:

Be handling:
48 av 49 representanter var tilstede under voteringen.

Vote ring:
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 W ille og Fløgstad og 1 stemme uavhengig ved representant
Saastad)

KS- 015/22 Ve dtak:
Moss Havn KF inngår oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS.

Bakgrunn for sake n:
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 kommunen
skal opprettholde konkurranseutsetting av revisjonstjenesten for Moss Havn KF,
eller om kommunen skal benytte seg av tjenester fra det interkommunale
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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. 
  
Administrasjonens innspill den gangen var knyttet til at tildelingskriteriene bør inneholde et 
element av vurdering opp mot kompetanse/erfaring/referanser. Det er administrasjonen i 
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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 
24.09.2021 Særutskrift PS 21-43 Prinsippavklaring - valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 
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