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Vår.ref. 22/88 - 4 

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF 

Møte nr.   5/2022 

Møtedato:   17.10.2022 

Møtested:    

 

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) 

Erlend Wiborg (medlem) 

Kristin Lind-Larsen (medlem)   

Freddy Rinden (ansattes repr.) 

Ulf Raab (bruker repr.)   

 

Forfall: ingen 

     

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 saker: 

Saker  

Nr.  15: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møtebehandling: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 

Nr. 16: Saker til eventuelt 

Møtebehandling: Det ble ikke foreslått noen saker til eventuelt.  

Nr. 17: Norwegian Lady 

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Årlig støtte til bevertning ved The Norwegian Lady arrangement med 

inntil kr. 10.000, - i perioden 2023 – 2026. 

Møtebehandling:  

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt. 

Nr. 18: Tertialrapport 2. for 2- tertial 2022. 

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Moss Havn KFs rapport og regnskap for 2. tertial 2022 tas til orientering 
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Møtebehandling: Økonomi - og administrasjonssjef Line Håkensen orienterte om 

tertialrapporten og det var åpent for spørsmål. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt. 

Nr. 19: Budsjett 2023 

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Moss havn KF’s aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2023 

vedtas. 
Budsjettrammene gir Moss havns administrasjon handlingsfrihet innenfor 

prioritering av fremlagte investeringstiltak. 

Virksomhetens investeringer i 2023 blir finansiert gjennom egenkapital, 

lån og eventuelle tilskudd det kan søkes på. 

Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2023, og 

virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til 

raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.  

 

Moss havn KF’s økonomi- og investeringsplan for 2023 – 2026 vedtas. 

Møtebehandling: Økonomi - og administrasjonssjef Line Håkensen orienterte om budsjettet 

og det var åpent for spørsmål. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt. 

Nr. 20: Forkjøpsrett Fiskebasaren AS 

Havnesjefens 

forslag til 

innstilling: 

Moss havn KF velger å ikke benytte seg av forkjøpsretten knyttet til salg 

av Fiskebasaren AS. 

 

Møtebehandling: Sak var unntatt offentlighet frem til havnestyrets behandling av saken, jfr 

Offentlighetsloven§ 14 og Forvaltningslovens §13. 
Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken. 

Erlend Wiborg (FRP) foreslår at saken tas opp med kommunen/fylket 

med tanke på eventuelt riggplass for etablering av ny bro. 

Vedtak: Administrasjonen følger opp kommunen i tråd med møtebehandling. 

Innstilling for øvrig enstemmig vedtatt. 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

• HMS/ISPS/RUH 

• Beredskap 

• Status statistikk 

• Dåp 15. September for sjødronene 

• Ny operatørkontrakt 

• Elektrisk båt, ferdig før jul. 

• Modi Prosjekt 

• RedII prosjekt 

• Vannsportfestivalen 

• Andre prosjekter 

 

Møtet ble hevet kl. 10.40. 

 

Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1; den 28.11.2022 kl. 08.00. 

 

 

 

 

Rett avskrift bevitnes:     Havnestyrets underskrifter: 
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Liv Grete Øyan Moe     Protokollen sendes for elektronisk signering 

Visma.sign. 

sekretær 
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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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