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Vår.ref. 22/64 - 4 

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF 

Møte nr.   3/2022 

Møtedato:   31.05.2022 kl 08.00 

Møtested:   Stengt. 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) 

Kristin Lind-Larsen (medlem)   

Freddy Rinden (ansattes repr.) 

Ulf Raab (bruker repr.)   

 

Forfall: 

Erlend Wiborg (medlem) 

Gretha Kant (medlem) 

     

Som varamedlem møtte: 

Jørn Roar Wille  

            

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. 

Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: 

Meldinger:  

Nr. 2: Kontrollutvalget uttalelse til årsregnskap 2021 Moss havn KF  

Møtebehandling: I Kontrollutvalgs møte 02.05.2022 ble årsregnskap og årsberetning 2021 for 

Moss havn KF behandlet, med følgende uttalelse;  

  
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 mindre forbruk 

på kr. 10 738 706.-. Drifts- og investeringsregnskap er begge saldert og 
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avsluttet i henhold til regnskapsreglene. Årets mindre forbruk foreslås av 

styret avsatt i sin helhet til egenkapitalen. Foretakets disposisjonsfond har 

etter avsetningen en saldo på kr 61 874 386,-.  

Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Saker  

Nr.  7: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møtebehandling: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 

Nr. 8: Saker til eventuelt 

Møtebehandling: Det ble ikke foreslått noen saker til eventuelt.  

Nr. 9: GAP Analyse Moss havn  

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Havnestyret tar rapporten til orientering  

Møtebehandling: Havnesjefen orienterte om rapporten. 

Innspill på ordlyd om eierskap grunn tilførselsvei. Rettes opp direkte i 

rapport. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt.  

Nr. 10: Gottwald kran 

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Havnestyret støtter vurderingen om å fase ut Gottwald mobilkran.  

Møtebehandling: Havnesjefen orienterte om saken. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt. 

Nr. 11: Tertial rapport pr. 30.04.2022 

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Moss Havn KFs rapport og regnskap for 1. tertial 2022 tas til orientering. 

Møtebehandling: Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen presenterte regnskapet og saken. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt.  

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

• HMS/Avvik/ISPS 

• Statistikk over sykefravær hittil i år 

• Statistikk TEU/tonnasje  

• Statistikk snitt løft (kran) pr. time 

• Bobilplassen /Gjestehavn – status aktivitet 

• Presentasjoner av Moss havn gjennomført for 3 klasser ved Kirkeparken vgs, for 

«torsdagslunsjen» og en Rotary klubb. 

• Eierdag i kommunestyret 13. juni på Verket planlegges, Moss havn skal ha tand. 

• Lagerbygg syd – Detaljreguleringsplan lagt ut på høring i forrige uke. 

• Badstue ved bobilparken samt utleie av SUP/kajakk arbeides med 

• Møtedatoer for havnestyremøter endres fra høsten til mandager kl. 08.00 – endelige datoer blir 

oversendt. 

• Pågående prosjekter – status gjennomgått 

 

 

Før møtet ble avsluttet ble havnestyret med på en befaring i kanalområdet. 

 

Møtet ble hevet kl. 10.30. 

 

Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1; dato sendes ut – blir justert etter innspill i møtet 
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Rett avskrift bevitnes:     Havnestyrets underskrifter: 

Liv Grete Øyan Moe     Protokollen sendes for elektronisk signering 

Visma.sign. 

sekretær 
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