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Vår.ref. 22/49 - 3 

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF 

Møte nr.   2/2022 
Møtedato:   26.04.2022 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.)   
 
Som varamedlem møtte: 
Jørgen Vogt (bruker repr.) 

            

Fra havneadministrasjonen møtte:   
 
Havnesjef  Øystein H. Sundby 
Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs 
Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen 
Sekretær Liv Grete Øyan Moe  
        
        
Møtet ble satt klokken 08.00. 

Møtet startet med at Moss kommune ved Vibeke Rosenlund og ny byplanlegger Philip Dixon 
Sandberg presenterte prosessen og arbeidet med ny sentrumsplan. 
   
Red Rock AS presenterte sin virksomhet. De er en del av et stort verdensomspennende selskap; 
Ocean Infinity som driver med teknologiutvikling innenfor fremtidens havn.  
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Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: 

Meldinger:  

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

Møtebehandling: Vedtatt i kommunestyret den 23.03.2022. 
Moss havn KF inngår revisjonsavtale med Østre Viken 
kommunerevisjon IKS 
Gjeldende fra 2022  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
 

Saker:  

Nr.  7: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.  

Nr. 8: Saker til eventuelt 

Vedtak: Det ble ikke foreslått noen saker til eventuelt.  

 
 
Havnestyremøtets deltakere var med på en befaring av Moss havns område. 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

• HMS/ISPS/Avvik 

- Noen alvorlige avvik. Terminaloperatør har tatt konsekvensen og satt inn ny dep.manager 
for Greenport i Moss. 
 

• Sykefravær 

• Teus/tonnasje; antall anløp 

• Status løft pr. time 

• Status bobil besøkende 

• Årsrapport Moss havn 2021 legges ut på nettsiden vår, både som video og pdf. 

• Info fra Havnelederforumet 2022 om klima og miljø. 

• Status prosjekter i Moss havn 
 

Møtet ble hevet kl. 12.00. 
 
Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1; den 31.mai kl. 08.00. 

 
 
 
 
Rett avskrift bevitnes:     Havnestyrets underskrifter: 

Liv Grete Øyan Moe     Protokollen sendes for elektronisk signering 
Visma.sign. 

sekretær 
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