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Merknader: 
Opprop og ved møtets start var 49 av 49 representanter til stede. 
 
Representanten Anette Mjelde (Ny Kurs) fratrådte møtet etter behandling av sak 050/19. 
Joacim Flesjø Grønberg tiltrådte i hennes sted. 
 
Representanten Kenneth Busch (MDG) fratrådte møtet under behandling av sak 055/19. 
Vararepresentant David Medeiro Danielsen (MDG) tiltrådte i hans sted. 
 
Vararepresentant David Medeiro Danielsen (MDG) fratrådte møtet under behandling av 
sak 059/19 og representanten Kenneth Busch (MDG) tiltrådte. 
 
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) fratrådte etter behandling av sak 070/19.  
Ingen vararepresentant tiltrådte i hans sted. 

Habilitet 
Ordfører stilte spørsmål om noen av representantene i løpet av kommunestyrets møte ville 
ha vurdert sin habilitet.Ingen av representantene meldte om behov for dette. 

Ordfører orienterte om regler for taletid ved fremlegg av partienes budsjettforslag. 
 
Til innkallingen 
Ingen merknader til innkallingen som ble godkjent. 

Til sakslisten 
Ordfører gjorde oppmerksom på feil nummering på noen en av sakene. 
Ingen merknader til sakslisten som ble godkjent. 

Sak 069/19 ble behandlet etter sak 048/19. 

Sak 070/19 ble behandlet etter sak 066/19. 
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048/19: Godkjenning av møteprotokoll 
 
      

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
KST- 048/19 Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger. 

 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger. 

 
 
 

049/19: Kontrollutvalget - Budsjett 2020 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Shakeel Rehman (Ap) fremmet slikt forslag til tillegg: 
...med de endringer som fremkommer i sak 50/19 Budsjett og økonomiplan for Moss 
kommune. 

 
Votering: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Representanten Rehmans tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 049/19 Vedtak: 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 med kostnadsramme på  
kr 4 465 540,- vedtas med de endringer som fremkommer i sak 50/19 Budsjett og 
økonomiplan for Moss kommune. 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 med kostnadsramme på  
kr 4 465 540,-, vedtas. 
 
 

 
 
 
 
 
 



050/19: Budsjett og økonomiplan 2020-2023 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Shakeel Rehman (Ap) fremmet pva av Ap, Sp, Rødt, SV, MDG 
og KrF følgende forslag: 
 
1 Budsjett  
1.1 Kommunestyret vedtar sum sentrale inntekter for 2020 med 3.066.471.000 
kroner, slik det fremgår av punkt 2, i rådmannens budsjettforslag av 31. oktober 
2019.  
 
1.2 Kommunestyret vedtar forslag til driftsrammer per kommunal- og stabsområde i 
økonomiplan 2020 – 2023 slik det fremgår under punkt 2. i budsjettforslaget.  
 
1.3 Det bygges og etableres ny organisasjon med nye tall og ansvars- og 
kostnadssteder som ikke har noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere. For å kunne 
ha økonomisk styring og kontroll med organisasjonen gis rådmannen en utvidet 
fullmakt for 2020 til å flytte budsjettmidler på tvers av kommunalområder. Denne 
fullmakten gjelder også budsjettendringer mellom ulike tjenester i løpet av 
budsjettåret, så lenge det ikke er i strid med politiske vedtak, planer og intensjoner.  
 
1.4 Forslag til samlede investeringer med 407.346.000 kroner og et samlet 
låneopptak på 271.200.000 kroner for 2020, slik det fremgår i tabellene under punkt 
7. i budsjettforslaget, godkjennes. Ubrukte lånemidler benyttes til finansiering der lån 
er opptatt tidligere. Investeringene gjelder Moss kommune og MKEiendom KF. 
 
1.5 Rådmannen gis fullmakt til å oppta startlån i 2020 med 210.000.000 kroner. 
 
1.6 Rådmannen gis fullmakt til å oppta likviditetslån med opptil 70.000.000 kroner 
gjennom trekkrettighet i samarbeidsbanken. 
 
1.7 Moss kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 8.978.000 
kroner som Kirkelig fellesråd tar opp til investeringer til kirkebygg og kirkegård. 
Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 8.978.000 kroner med tillegg av 
10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
9.875.800 kroner, garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og 
opphører etter 30 år, med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  
 
Skatt  
1.8 Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på alminnelig inntekt 
fra personlige skattytere (skattøre), som fastsettes av Stortinget ved endelig 
behandling av statsbudsjettet for 2020. Maksimalt kommunalt skattøre for 2020 er 
satt til 11,10 %.I henhold til forskrift om gjennomføring av fordeling av skatt mv. 
mellom skattekreditorene fastsettes margin prosenten av kommunestyret. 
Kommunen er gjennom denne forskriften,pålagt å holde tilbake en prosentandel av 
skatteinngangen som skal dekke til gode skatt etter skatteavregningen. 
 
Begge kommuner har de senere årene hatt 10% marginavsetning, noe som har vært 
tilstrekkelig avsetning. Kommunestyret vedtar 10% marginavsetning for 2020. 
 
 
 
 



Eiendomsskatt  
1.9 Det utskrives eiendomsskatt i 2020 etter lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3. 
 
1.10 Kommunestyret vedtar inntekter fra eiendomsskatt i 2020 på 175.985.000 
kroner. Eiendomsskatten utskrives med 2,8 promille og den utfaktureres i 6 
terminer.Under vurderinger i saksframlegget er det redegjort for problemstillinger 
som gjelder inntektsestimater, promillesatser og samlet takstgrunnlag. 
 
1.11 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer etter 
søknad helt eller delvis fritas for eiendomsskatt: a) Eigendomar åt stiftingar og 
institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten, b) Bygning 
som har historisk verde. Fredede bygninger gis fullt fritak. Verneverdige/vernede 
eiendommer kan etter en vurdering innrømmes 50 % reduksjon av beregnet 
eiendomsskatt. 
 
1.12 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan boligeier innvilges fritak for 
eiendomsskatt dersom eiers/husstandens samlede brutto inntekt ved siste ligning 
ikke overstiger 3 G, samt ikke har innestående bankinnskudd som overstiger 1 G. 
Eventuelle leieinntekter skal medregnes i inntekten. Bostøtte, barnetrygd/bidrag og 
sosial stønad skal ikke medregnes. Eier(e) må selv bebo hus/leilighet det søkes 
fritak for ettersom fritak etter § 28 er personlig og ikke følger skatteobjektet. Det gis 
ikke fritak for fritidsboliger/sekundærboliger. 
 
Prisliste/betalingssatser 
1.13 Kommunale gebyr/avgifter/priser utskrives i henhold til vedlagte prislister 
(vedlegg 1) 
 
1.14 Kommunale avgifter innenfor VAR-området utfaktureres i 6 terminer. 

1.15 Vann-, avløp- og renovasjonstjenester produseres til selvkost i henhold til 
gjeldende forskrifter.  
 
Kontrollutvalgets budsjett  
1.16 Budsjett for kontrollutvalget, vedtatt i KU 11.11.19, sak 19/58 godkjennes.  
 
Andre forhold  
1.17 Avslag på søknader om tilskudd, se vedlagte oversikt (vedlegg 2)  
 
1.18 Forslag til budsjett 2020 – 2023 for Moss havn er vedlagt (vedlegg 3). Samlede 
investeringer for 2020 er 33.600.000 kroner som finansieres med oppspart 
egenkapital på 18.600.000 kroner og låneopptak på 15.000.000 kroner.  
 
1.19 Moss kommunale eiendomsforetak KF gis en samlet budsjettramme for 2020 
på kroner 234.039.000 kroner fra Moss kommune, inklusive driftskonsekvenser av 
nye investeringer. Total budsjettramme, inklusive eksterne inntekter, er 401.184.000 
kroner.  
 
1.20 Endringer/tillegg til rådmanns forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2021.  
 

Tallbudsjett Budsjettforslag  

Bevilgning  Søknader  

Fontenehuset  550 000 kr  

Mosseregionen musikkråd    78 000 kr  

50% økt stilling 
hovedverneombud  

350 000 kr  

DNT søknad  100 000 kr  



Non Stop  300 000 kr  

HOF  200 000 kr  

Økt disp.fond Kultur, aktivitet 
og inkludering  

200 000 kr  

SUM  1 778 000 kr  

Inndekning  SUM  

Økt utbytte Østfold energi  1 200 000 kr  

Mindreavsetting Østfold 
kommunerevisjon  

   578 000 kr  

SUM  1 778 000 kr  

 
2. Verbalforslag  

Generelt for alle kommunalområder  
2.1 Styringsflertallet i Moss erkjenner utfordringene og det uoversiktlige bildet i 
forbindelse med kommunens økonomi. Vi er opptatt av at alle innbyggere skal ha et 
godt tjenestetilbud, uansett hvor de bor. Vi vil ved første budsjettrevisjon sikre 
kompenserende tiltak for å opprettholde tjenestetilbudet på ulike sektorer etter 
sammenslåingen, slik at man i minst mulig grad opplever redusert tjenestetilbud.  
 
2.2 Moss kommune erkjenner natur- og klimakrise og slik legitimerer virkemiddelbruk 
og prioriteringer for å holde kommunen innenfor naturens tålegrenser.  
 
2.3 Moss kommune skal legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle 
vedtak og beslutninger. Saker som legges frem for vedtak i utvalg og kommunestyret 
skal påpeke konsekvenser relatert til klimabudsjett og relevante bærekraftsmål.  
 
Landbruk, samferdsel, natur og miljø  
2.4 Føre en samferdselspolitikk som minimum oppfyller klimaforliket og 
nullvekstmålet, både for lokal- og gjennomgangstrafikk. Lokal trafikkvekst skal tas 
med kollektiv, sykkel og gange. Miljøløftets tilltaksplaner gjennomføres så raskt som 
midler stilles til rådghet.  
 
2.5 Gi prioritet til gående, syklende og kollektiv ved omkjøring og alternative ruter 
knyttet til store byggeprosjekter.  
 
2.6 Vurdere bildelingsordning i nye Moss.  
 
2.7 Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode 
forhold for nytteinsekter.  
 
2.8 Arbeide for en KAF-ordning (Karbonavgift til fordeling), som eksempelvis 
køprising eller at andel fra p-avgift går til subsidiering av månedskort på buss.  
 
Plan, bygg og teknisk  
2.9 Sette innbygger foran utbygger, og ta i bruk virkemidler for å sikre politisk styring 
av utbyggingstakt ut fra kommunale tilbud/behov.  
 
2.10 Begynne arbeidet med å vedta Markagrensen og sikre varig vern av 
Mosseskogen, Nordre Jeløy og lindeskogen på Kambo, samt kulturlandskapet i 
Rygge.  
 
2.11 Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode 
forhold for nytteinsekter.  
 
 



2.12 Bevare strandsonen, fjerne ulovlige stengsler og ikke tillate bygging i 100- 
metersbeltet.  
 
2.13 Sikre varig vern av matjord innenfor kommunens grenser.  
 
2.14 At omdisponert dyrka mark (uregulert) tilbakeføres til LNF-formål i 
kommuneplan for nye Moss.  
 
Formannskapet som næringsutvalg  
2.15 Satse målrettet på fornybar næringsutvikling, som tar i bruk regionens bio-
økonomiske ressurser og kompetansemiljøer, og gir grønne arbeidsplasser.  
 
2.16 Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss kommune.  
 
2.17 Jobbe for å få politihøgskolen eller en annen nasjonal utdannings- og 
forskningsinstitusjon til Moss.  
 
2.18 Legge til rette for at statlige arbeidsplasser etableres i Moss.  
 
Oppvekst og utdanning.  
2.19 Legge nærskoleprinsippet til grunn for grunnskolen i nye Moss. Skolebytte etter 
søknad skal være unntaket, ikke regelen.  
 
2.20 Styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen for å fremme kreative, 
praktiske og estetiske fag i skolen.  
 
2.21 Prioritere systematisk arbeid mot mobbing og utenforskap i skolene.  
 
2.22 Fortsette og utvide forsøket med leksefri skole og fortsette satsingen på gratis 
skolemat.  
 
Helse og mestring  
2.23 At helse- og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller av ideelle 
organisasjoner.  
 
2.24 Arbeide for fulle stillinger og gjennomføre et tillitsløft innen helse/omsorg ved 
bla. utvidet trepartssamarbeid, mer heltid og mindre rapportering som ikke er 
lovpålagt.  
 
2.25 Etablere brukerråd som samarbeidsutvalg (SU) i kommunale institusjoner, slik 
at brukere, pårørende og ansatte sikres dialog og involvering.  
 
2.26 Fortsette arbeidet for en meningsfull hverdag for eldre gjennom tiltak som f.eks 
sertifiseringsordning for «livsgledehjem», «Spisevenn», «Generasjon M», «Inn på 
tunet»-gårder og seniorfestivalen.  
 
2.27 Tilrettelegge for folkehelsefremmende tiltak som bruk av naturen for mosjon og 
rekreasjon, kurs og felles aktiviteter, og fortsatt utlån av gratis sports- og 
aktivitetsutstyr.  
 
Kultur, aktivitet og inkludering  
2.28 Utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne sosiale forskjeller i Nye Moss, med 
særlig fokus på å bekjempe barnefattigdom. Blant annet ved at barnetrygden holdes 
utenfor ved utmåling av sosialstønad.  
 
 
 



2.29 Videreføre og videreutvikle opplevelseskortet og kontingentkassa, som sikrer at 
alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Arbeide for å bli en 
forsøkskommune for fritidskortet.  
 
2.30 Bosette flyktninger minimum i tråd med IMDi sine anmodninger. Nye Moss skal 
fortsatt være en foregangskommune på integrering.  
 
2.31 Videreføre og styrke dagens fritidstilbud til ungdom og involvere ungdommen i 
utviklingen av nye tilbud.  
 
2.32 Fortsette å støtte frivillig arbeid og aktiviteter. Sikre rimelige og gode trenings- 
og øvingslokaler for korps, lag og foreninger i nye Moss kommune.  
 
2.33 Etablere en ny og forsterket boligsosial plan for Moss kommune i løpet av 
perioden.  
 
Økonomi, administrasjon og organisasjon  
2.34 Bekjempe arbeidslivskriminalitet og fortsette arbeidet med innføring av 
Oslomodellen med fokus på egen modell for nye Moss kommune.  
 
2.35 Utrede et prøveprosjekt på 6-timers arbeidsdag på en avdeling for å samle 
kompetanse og erfaring.  
 
2.36 Arbeide for å innføre eget vikarbyrå i Moss kommune.  
 
2.37 Etablere en ordning hvor ungdom mellom 16 og 18 år kan søke om 
sommerjobb i kommunens virksomheter.  
 
2.38 At den kommunale arbeidsstokken skal reflektere mangfoldet hos innbyggerne 
gjennom god rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.  
 
2.39 Bruke innkjøpsordningen aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige 
alternativer, og et organisert arbeidsliv med tariffavtaler. At offentlige tjenester skal 
utføres i kommunal regi, og motvirke konkurranseutsetting og EØS.  
 
2.40 Moss kommunes eksterne møter og konferanser skal foregå på hoteller/lokaler 
med tariffavtale eller tilsvarende.  
 
Representanten Sissel Rundblad (H) fremmet slikt forslag: 
 
Moss Høyres alternative budsjett og handlingsplan for 2020 - 2023 
Tallvedlegg til Handlingsplan 2020 - 2023 
Bevilgning:      2020 
Harmonisering av tilskudd barnehagene Moss og Rygge  5 485 000 
Fontenehuset Rygge                                  550 000 
Blå Kors - Barnas stasjon                       650 000  
Ekholt Ballklubb                  1 000 000 
Sprint Jeløy                              1 000 000 
Moss Roklubb                              1 000 000 
NonStop festivalen                     300 000 
Festivalen SIN                     150 000 
Moss og Omegn Musikkråd                      78 000 
DNT                                  100 000 
CAAM                                    75 000 
Utekino                         30 000 
Sum                             10 418 000 
 



Dekning:       2020 
Økt omstillingsbehov     10 418 000 
Sum       10 418 000 
Total             - 
 
Oppvekst og Utdanning:  
Skole  

 Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å lage en Strategisk skoleplan.  
Barnehage  

 De private barnehagene i Rygge har den siste tiden markert sin misnøye med det 
de oppfatter som urettferdig behandling i tildelingen av tilskudd. Høyre vet at 
rådmannen er i sin fulle rett og følger forskriftens §16 for tildeling av tilskudd til 
private barnehager i sammenslåtte kommuner. Allikevel forstår Høyre misnøyen fra 
de private barnehagene i Rygge, og bevilger den kostnaden rådmannen anslår for å 
utjevne forskjellen  
Barnevern  

 Rådmannen har foreslått netto 15mil. i tilskudd til barnevernstjenesten og Høyre 
ber om en jevnlig statusrapport til fagutvalget for å følge utviklingen i tjenesten.  
 
Helse og Mestring:  
Hjemmetjenester  

 Moss vil få en markant økning av antall eldre i årene som kommer, og kommunen 
vil at så mange skal bo hjemme så lenge som mulig. Det kommer derfor til å bli et 
økende behov for hjemmetjenester i kommunen. Moss Høyre ønsker å gjeninnføre 
ordningen med «Fritt Brukervalg» for å tilføre både mer ressurser og kompetanse.  

 Rådmannen bes utrede kostnaden ved å innføre fritak for trygghetsalarmer og 
korttidsopphold for personer med inntekt under 3G. 
Sykehjem og Omsorgsboliger  

 Regjeringen har etablert et eget tilskudd til kommuner som ønsker å renovere, 
bygge eller etablere kjøkken på eksisterende sykehjem og i omsorgsboliger. Tiltaket 
vil skape både matlyst og aktivitet, og det skaper matglede og gode minner for de 
eldre. Moss Høyre vil be rådmannen søke et slikt tilskudd i forbindelse med bygging 
av Carlsmindesvei 41 og Grindvold Hageby og tilrettelegge for helt eller delvis 
tillaging av mat i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger der dette er 
hensiktsmessig.  
Helsehus  

 Rådmannen bes starte en prosess med å øke de reduserte driftsavtalene for 
avtalefysioterapeuter.. Det er i dag 7 – 8 reduserte driftsavtaler i den nye 
kommunen, og mange fysioterapeuter jobber langt utover sine hjemler. De 
honoreres fra kommune, pasienten og Helfo, og bør sees på som en gunstig 
tjeneste for kommunen. Totalt er det reduserte hjemler på til sammen 300 % i den 
nye kommunen, og reduserte hjemler fratar utøvende fysioterapeut støtte, samt 
pensjonsrettigheter. Opptrappingen bør skje gradvis i løpet av økonomiplanen 2020 
- 2023.  

 Avtalefysioterpeuter tilpliktes inntil 10% kommunale oppgaver, og Høyre ber 
rådmannen se til at kommunen benytter seg av denne ressursen.  

 Rådmannen bes følge fastlegeordningen nøye og vurdere tiltak så den 
opprettholdes godt i Moss for å forebygge frafall og øke lysten til å søke å etablere 
seg i Moss.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kultur, Aktivitet og Inkludering:  
Kultur  

 Høyre ønsker å innvilge følgende søknader, og ber rådmannen saldere beløpet 
mot omstillingsmidlene: o Moss Roklubb har søkt om kr 1mill og kommunal garanti 
for totalbeløpet kr 3.2mill. Roklubben har i dag svært kummerlige lokaler og svært 
dårlig med plass uten tilknytning til kommunalt avløp. Høyre anser det som prekært 
å få rettet opp dette og bevilger 1mill. til klubben samt ber rådmannen sørge for 
kommunal garanti på 3.2mill.  

o Sprint Jeløy har søkt om 1.8mill. til nytt garderobebygg, og Høyre ønsker å delvis 
imøtekomme søknaden med kr 1mill.  

o Tidligere i høst avslo Rygge kommune en søknad om ekstra tildeling til Ekholt 
Ballklubb på kr 2mill. Etter en gjennomgang av finansieringsplanen i klubben, vil 
ekstra tildeling på 1mill. være tilstrekkelig for å kunne stikke spaden i jorda mai 2020.  

o Parkteatret Produksjoner har søkt om et tilskudd på kr 0.3mill. og Høyre ønsker å 
imøtekomme søknaden.  

o Festivalen SIN har søkt om kr. 250.000 og Moss Høyre ønsker å imøtekomme 
søknaden med kr 150.000 fordi dette er en utløsende fylkesmidler.  

o Moss Musikkråd har en viktig oppgave i Jubileumsåret, og Høyre imøtekommer 
deres søknad om økt støtte med kr 0.078mill.  

o Utekino i Moss har vært en suksess, og tiltaket vil være et hyggelig innslag i 
jubileumsåret. Høyre imøtekommer søknaden og innvilger tilskudd på kr 30.000  

 Rådmannen bes undersøke om kommunen kan søke spillemidler for oppgradering 
av ballbaner på Øreåsen.  

 Høyre vil at Moss by- og industrimuseum skal være lokalisert i Møllebyen.  
 Sikre Konventionsgården som et nasjonalt viktig bygg knyttet til 1814-historie på 

lik linje og i samarbeid med Rikspolitisk senter på Eidsvoll.  
NAV  

 Høyre ønsker å innføre aktivitetsplikt også for voksne arbeidsføre 
sosialhjelpsmottakere i Moss. Det er innført et system for aktivitetsplikt som fungerer 
godt for unge under 30 år, og kommunen vil lett kunne gjøre det gjeldende for 
arbeidsføre over 30 år.  

 Videreføre og utvide ordningen med «Arbeidsgjengen» slik som 
samarbeidsprosjektet mellom MDA og NAV fungerte.  
Bolig, Integrering og Frivillighet  

 I arbeidet med å bygge den nye kommunen bør Rådmannen starte en 
gjennomgang av alle de forskjellige tilbud som brukes til arbeidstrening, varig 
tilrettelagt arbeid og integrering. Både de heleide selskapene, deleide og der vi 
støtter veldedige organisasjoner og evt. også der vi kjøper tjenester. Hensikten er å 
få et mer effektivt, målrettet og best mulig tilbud til brukerne.  

 Moss Høyre ønsker å imøtekomme følgende søknader fra frivillige organisasjoner: 
o Fontenehuset Rygge har søkt om tilskudd på kr 550 000 for å opprettholde full 
finansiering av driften.  

o Blå Kors er en ny frivillig aktør i Moss, og har søkt om kr 650.000 for opprettelse av 
Barnas Stasjon. Høyre tror at Blå Kors vil være et godt supplement til de øvrige 
frivillige organisasjoner, og vil imøtegå søknaden og ønske Blå Kors velkommen til 
Moss.  

o DNT har søkt om midler til et turskiltprosjekt fra Moss sentrum, og Høyre er 
positive til tiltaket og støtter søknaden på kr 0.1mill.  

o CAAM har søkt om tilskudd i forbindelse med besøk fra Aguacatan i jubileumsåret 
2020 samt en enkel markering av CAAMs eget 25-årsjubileum, og Høyre 
imøtekommer søknaden og bevilger kr. 0.075mill.  
 
Plan, Miljø og Teknikk:  
Kommunalteknikk  

 Det er fortsatt en del som ikke har et tilfredsstillende kollektivtilbud i kommunen. 
Høyre ber rådmannen gå i dialog med ØKT for å se om Flexx-tilbudet kan utvides til 



å omfatte disse områdene, f.eks Krapfoss og Larkollen.  

 Halmstad som områdesenter med sterk knutepunktutvikling er i behov av en plan 
for en oppjustering av miljøet og sentrumsfunksjoner i henhold til intensjonsavtalen. 
Rådmannen bes prioritere arbeidet med oppstart av en slik plan.  

 Jubileumsåret 2020 vil tiltrekke seg mange gjester til Moss. Kommunen må gå i 
dialog med SVV for maling og lyssetting av Mosseport-tunellen, slik at den fremstår 
som lys og innbydende.  

 Høyre ber rådmannen sammen med Moss Havn, om å se på muligheten for å 
vitalisere  
kanalparken ved å tilrettelegge for brygger og båtfortøyning på Jeløysiden av 
kanalen og etablere servicefasiliteter.  
Miljø og Landskap  

 Høyre ser at midlene til tilskudd rentbrennende ovner halveres og på sikt blir 
borte, og ønsker at kommunen ser på et lignende kommunalt tilskudd for private 
husholdninger som installerer solenergi på tak. 
 
Representanten Arild Svenson (Ny Kurs) fremmet følgende forslag til budsjett 
Moss kommune 2020 - endringer til rådmannen: 
 
Frivillighetsløftet  
Rådmannen skal trekke ut samtlige av kommunens driftskostnader som er knyttet til 
frivillighetsarbeid, inklusive idrett og kultur. Med driftskostnader menes sum utgifter, 
med fradrag av egenbetalinger og ev. andre inntekter og støtteordninger som 
normalt kommer til kostnadsreduksjon for Moss kommune, dvs. en «netto» utgift. 
Alle driftsutgifter til anlegg skal inkluderes. Det legges til et «handlingsrom» 
tilsvarende 5 millioner.  
 
Sum kostnad som resultat av ovennevnte dekkes med en promillesats i form av 
egen øremerket eiendomsskatt til frivillighet. Hvis beløpet netto utgifter som trekkes 
ut av kommunens budsjett er større enn budsjettert underskudd for 2020 reduseres 
den eiendomsskatt som ligger til grunn i rådmannens budsjett (2,8 promille) 
tilsvarende, dvs. slik at budsjettet for 2020 balanserer.  
 
Ovennevnte gir/kan gi en lavere eiendomsskatt enn den som rådmannen legger til 
grunn (2,8 promille), og (men) det etableres en «øremerket» eiendomsskatt til 
frivillighetsarbeid.  
 
Søknader fra frivillige som innvilges er Blå Kors og Fontenehuset. De øvrige 
søknader behandles etter rådmannens gjennomføring av ovennevnte.  
 
Generelt  
Rådmannen får i oppgave å spare inn gjennomsnittlig 1,5 % for hele kommunen. 
Målet er å bremse farten i kostnadsutviklingen. Det må være opp til rådmannen å ev. 
skjerme virksomheter han mener må skjermes. Innsparingen skal være en av 
indikatorene det rapporteres på.  
 
Rådmannen skal presentere forslag til indikatorer som sier noe om tjenestene som 
kommunen gir til innbyggerne innenfor hvert virksomhetsområde.  
 
Enhet kommunikasjon  
Moss kommune må i større grad enn fremlagte budsjett legger til grunn øke 
innbyggerinvolvering og samskaping i sitt arbeide med saker som har med byens 
utvikling og innbyggernes ve og vel. Særlig gjelder dette planarbeider. Innbyggerne 
skal ikke bare informeres men involveres i prosessene før det velges retninger og før 
premisser legges. Innbyggere skal ha mulighet for å øve reell innflytelse i 
kommunalpolitiske saker.  
 



Harmonisering av egenbetaling og tjenester tjenester i nye Moss kommune  
Rådmannen skal for 2020 rapportere på indikatorer for oppfølging av Fellesnemdas 
mål om harmonisering som følger:  
• Brukerbetaling og vederlag innenfor Helse og mestring  

• Modell for selvkost innenfor Plan, miljø og teknikk  

• Brukerbetaling og leie av kommunale bygg  

• Brukerbetaling og avgifter innenfor kultur, aktivitet og inkludering  
 
Miljø og klima  
Rådmannen skal i løpet av 1. kvartal 2020 fremlegge sak med kommunens 
strategier for å tilrettelegge for flere grønne reiser; med sykkel, kollektivtransport 
eller til fots. Saken skal også omhandle arealstrategier, spesielt med tanke på 
lokalisering og fortetting. Saksfremlegget skal bl.a. ta utgangspunkt i rapporten 
"Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet" levert av det 
regjeringsoppnevnte ekspertutvalget "–teknologi og fremtidens 
transportinfrastruktur".  
 
Enhet plan, bygg og geodata  
Ved forhåndskonferanse med tiltakshavere etableres praksis med å føre 
oppsummeringspunkter løpende i møtet som signeres av begge parter ved møtets 
slutt.  
 
Rådmannen skal i løpet av 1. kvartal 2020 fremlegge sak som viser hvordan 
kommunen kan styrke staben innen enhet plan, bygg og geodata. Målet er bedre 
tjenestetilbud, raskere behandling og mulighet for større involvering i 
reguleringsarbeider. Saksfremlegget skal vise forbedringer som kan forventes med 
en styrking av staben, samt de alternative mulighetene som finnes for inndekning av 
kostnadene stabs økningen vil medføre.  
 
Rådmannen skal i sin rapportering innenfor enheten plan, bygg og geodata benytte 
indikatorer som forteller om planer og saker av forskjellige kategorier som er i 
prosess, hvor mange som er avsluttet og hvor mange som er kommet til siden siste 
rapportering. Det skal også etableres indikatorer som sier noe om status for 
utviklingsarbeid, tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging.  
 
Enhet kommunalteknikk  
Rådmannen skal i sin rapportering innenfor enheten kommunalteknikk benytte 
indikatorer som forteller om pågående arbeid relatert til VVA knyttet til sikring av 
fortsatt tilstrekkelig drikkevann av betryggende kvalitet. Det skal også benyttes 
indikatorer som sier noe om status og fremdrift for pågående saker, planer og tiltak, 
med utgangspunkt i Miljøløftet Moss med spesielt fokus på framkommelighet særlig 
for myke trafikanter og kollektivtrafikk. 
 
Nærings- og kulturråd  
Rådmannen skal i løpet av 1. halvår 2020 fremlegge sak for hvordan Moss 
kommune kan etablere et nærings- og kulturråd. Viktige samarbeidspartnere for 
rådet vil bl.a. være Moss Industri- og næringsforening, Moss Gårdeierforening og 
Moss i Sentrum. Rådmannen henstilles å gå i innledende møter med disse 
forannevnte, og om mulig andre, for deres tanker om etableringen av et slikt 
nærings- og kulturråd.  
 
 
 
 
 
 



Redegjørelse  
En ser for seg at etableringen av Moss Nærings- og kulturråd i første omgang bør 
omfatte at det opprettes et sekretariat i Moss kommune som (over noe tid) sikrer 
bred tilslutning fra virksomheter fra alle deler av den nye storkommunen. Innledende 
vil informasjon om og kommunikasjon av rådets oppgaver bli en viktig del i forhold til 
kommunens næringsliv, kombinert med tema- og bransjemøter innenfor angitte 
næringer og med geografisk tilhørighet til de ulike lokale sentrene i kommunen 
(sentrum, Kambo, Jeløya, Høyda, Bredsand, Halmstad, Larkollen osv.). Dette for å 
avdekke hvilke utfordringer og muligheter virksomhetene har i forhold til egen 
lokalisering, behovet for lokalt/bransjemessig samarbeid/ nettverk osv.  
 
Rådmannens fremleggelse skal også vise hvilke kostnader det vil være knyttet til at 
sekretariatet tas hånd om av Moss kommune. Øvrige kostnader fordeles mellom 
virksomhetene som etterhvert slutter seg til nærings- og kulturrådet. Som en del av 
rådets virksomhet bør det også opprettes en rådgivningsgruppe bestående av lokale 
ressurspersoner som kan bidra til å styrke økt samarbeid og framvekst av 
synergieffekter mellom virksomhetene i hele kommunen.  
 
Når omfanget og resultatene fra nærings- og kulturrådets virksomhet dokumenterer 
behovet for et vellykket kommunalt tiltak, kan rådets virksomhet etterhvert også 
styrkes ved ansettelse av en kommunal «næringssjef».  
 
Til grunn for etableringen av et nærings- og kulturråd ligger bl.a. at servering, kultur 
og opplevelser siden 1990-tallet er blitt en stadig større andel av storkommunens 
næringsliv, og omfatter i dag et stort antall arbeidsplasser. Med tilflyttingen av nye 
mossinger som er økende og sikkert vil bli forsterket når det nye jernbanesporet fra 
Moss til Oslo er ferdigstilt, er det grunn til å forvente ytterligere vekst innenfor kultur- 
og opplevelsesnæringen. Det er derfor grunn til å ta denne næringen på alvor, ikke 
minst med tanke på synergieffektene mellom et aktivt kulturliv og handels- og 
serveringsbransjen.  
 
Slik utviklingen nå er i handels- og servicebransjen i Moss og Rygge, sett i forhold til 
tendenser til overetablering, økende netthandel og med tiltagende forverring av 
lokale trafikkforhold i sentrum og på Høyda, står det gamle bysenteret i fare for å bli 
den tapende parten i den nye storkommunen. Et bysenter som på dagtid i stor grad 
bare blir benyttet i forbindelse med høytidsdager og spesielle arrangementer vil 
være svært negativt med tanke på byens renommé. 
  
Tilskudd til MNU  
Nærings- og kulturrådet kommer ikke i konflikt med MNU, men vil være et viktig 
tilskudd som skal sørge for helheten. MNU fremstår å ha sterkt fokus på utvikling og 
tilvekst av nye bedrifter/næringer innenfor produksjon og avansert teknologi i et 
Østfold/Viken-perspektiv. Hos MNU handler det først og fremst om tilflyttende 
virksomheter innen produksjon og avansert teknologi, områder som sikkert er viktig 
for alle kommuner, men som også krever langsiktig innsats og med bruk av store 
midler. Et nærings- og kulturråd vil i så måte være mer utfyllende til MNU enn noe 
overlapping, eller i konkurranse med.  
 
Moss Havn  
Budsjett for Moss havn godkjennes med følgende endringer  
Alle investeringer trekkes ut av investeringsprogrammet inntil Moss havn har 
fremlagt planer for hvordan investeringene vil påvirke Statens vegvesens planer for 
RV19 og havnas driftsforutsetninger og markedspotensial.  
 
 
 
 



Representanten Michael Torp (Frp) fremmet slikt forslag: 
 
Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag 
 

Not
e 

Post 202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

1 Økt støtte til fontenehuset 550000 550000 550000 550000 

2 støtte til garderobeanlegg på 
Refsnes, Sprint Jeløy 

1800000 0 0 0 

3 Støtte til bygging av Klubbhus 
på Ekholt, EBK 

1000000 0 0 0 

4 Harmonisering av tilskuddet til 
private barnehager 

6000000 6000000 0 0 

5 Reduksjon av 
eiendomsskatten, bunnfradrag 

5000000 1200000
0 

1800000
0 

1800000
0 

6 Gjeninnføring av fritt 
brukervalg 

500000 500000 500000 500000 

7 Drift av kjøkken på 
sykehjem/heldøgns omsorg 

1000000 1000000 1000000 1000000 

8 Trivselstiltak i eldreomsorgen 200000 200000 200000 200000 

9 Tiltak mot mobbing 300000 300000 300000 300000 

10 Rentekostnader, økte 
investeringer 

100000 100000 100000 100000 

 Merkostnader/mindreinntekt
er 

1645000
0 

2065000
0 

2065000
0 

2065000
0 

11 Den kulturelle skolesekken 650000 650000 650000 650000 

12 Støtte, Punkt Ø 2200000 4400000 4400000 4400000 

13 Reduserte rentekostnader, 
salg av eiendom 

1100000 1100000 1100000 1100000 

14 Utvidet aktivitetsplikt 2000000 2000000 2000000 2000000 

15 Innkjøps- og 
ansettelsesbegrensning 

2000000 2000000 2000000 2000000 

16 Statlig belønningsordning, fritt 
brukervalg 

500000 500000 500000 500000 

17 Effektiviseringstiltak 8000000 1000000
0 

1000000
0 

1000000
0 

 Mindrekostnader/merinntekt
er 

1645000
0 

2065000
0 

2065000
0 

2065000
0 

      

 SUM 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



Investeringsbudsjett 2020, i forhold til Rådmannens forslag  

Note Post Sum 

1 Forprosjekt for nye heldøgns omsorgsplasser 1000000 

2 Etablering av kjøkken på sykehjem 5000000 

3 Restaurering av kirkespiret på Rygge kirke 500000 

4 Etablering av hundepark og parkanlegg på 
Øreåsen 

300000 

 Sum Investeringer utover rådmannens 
forslag 

6800000 

5 Ubrukte lånemidler/økt låneopptak 3800000 

6 Tilskudd for etablering av kjøkken på 
sykehjem 

3000000 

 Sum inndekning 6800000 

 
Noter til tallforslaget: 
 

1. Fontenehuset er et viktig supplement til det kommunale tilbudet for 
innbyggere med psykiske helseproblemer, og det kommunale tilskuddet gir 
god samfunnsnyttig avkastning. Deres søknad om støtte innvilges derfor i 
sin helhet. 

2. Sprint Jeløy gjør en uvurdelig innsats for aktivisering av barn og unge, og 
det er viktig at kommunen bidrar til å tilrettelegge for gode fasiliteter for 
deres aktivitet. Søknaden om støtte til garderobeanlegg på Refsnes 
innvilges. 

3. Klubbhuset på Ekholt er viktig for både fotballklubben og lokalsamfunnet. 
Det nye bygget blir dyrere enn antatt pga. lovmessige krav, og det bevilges 
derfor 1 million kroner for å realisere prosjektet. 

4. Tidlig innsats og god oppfølging på et tidlig stadium er viktig for barns 
utvikling, og påvirker videre skoleløp og fremtid. Sett i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv er det en god investering å prioritere 
barnehagene. Det er et viktig prinsipp å likebehandle barnehagene i nye 
Moss, uavhengig av gamle kommunegrenser, og det bør være en selvfølge 
at tilskuddet til private barnehager i Moss og Rygge harmoniseres. 

5. Eiendomsskatten reduseres trinnvis, med 5 millioner kroner i 2020, og totalt 
18 millioner kroner årlig fom. 2022. Dette gjøres gjennom innføring av 
bunnfradrag. 

6. Fritt brukervalg er en god løsning for å sikre valgfrihet og kvalitet for 
mottakere av omsorgstjenester. Ordningen har dessverre blitt avviklet i 
Moss, og det foreslås at denne gjeninnføres. 

7. Matkvalitet og matglede er en viktig del av hverdagen. Det foreslås å 
etablere lokale kjøkken ved kommunens sykehjem. I dag bruker man 
pleiepersonell til å tilberede maten. Vi ønsker å vri ressursene for å 
bemanning, men det legges også opp til en merkostnad på drift. 

8. Det er viktig at kommunens eldreomsorg ikke bare består av daglig pleie, 
men også bidrar til trivsel og verdighet. Det settes av midler til aktiviteter for 
å bekjempe ensomhet og bidra til økt livskvalitet for kommunens eldre. 

9. Mobbing er et problem som preger mange elevers skolehverdag. Moss tar 
dette på alvor, og prioriterer derfor gjennomføringen av tiltak mot mobbing i 
hele perioden. 
 



10. Det avsettes midler til dekning av økte finanskostnader som følge av 
tilleggsforslag i investeringsbudsjettet. 

11. Den kulturelle skolesekken har liten effekt i forhold til ressursene som 
benyttes til formålet. Skolene i Moss vil i fremtiden ikke benytte seg av 
tilbudet. 

12. Støtten til Punkt Ø kuttes med 50% fra 2020. Kuttes i sin helhet fra 2021. 
Kulturtilbud som er tiltenkt voksne skal ikke tildeles gjennom 
kommunebudsjett, men gjennom inngangspenger. 

13. Det foretas en gjennomgang av kommunens eiendomsportefølge, for å 
selge eiendommer som ikke benyttes. Den frigjorte kapitalen benyttes til 
nedbetaling av lån, som igjen vil redusere kommunens finanskostnader. 

14. Kostnadene til økonomisk sosialhjelp har steget kraftig de siste årene. Det 
foretas en gjennomgang av sosialhjelpssatsene, samtidig som det innføres 
arbeidsplikt for alle sosialhjelpsmottakere som er arbeidsføre. Dette har gitt 
god økonomisk og sosial utvikling i andre kommuner. 

15. Det innføres generelle annsettelses- og innkjøpsbegrensninger i 2020. 
Videreføring av vakanser ses i sammenheng med effektiviseringstiltak, men 
det legges inn en mindrekostnad som effekt av strengere 
behovsvurderinger for innkjøp og annet forbruk. 

16. I statsbudsjettet for 2020 er det satt av midler til en belønningsordning for 
kommuner som innfører fritt brukervalg. For Moss vil dette utgjøre kr. 
500.000. 

17. For å skape handlingsrom og stabil økonomi er det viktig at Moss kommune 
setter tæring etter næring. Det legges opp til et høyere tempo for 
gjennomføring av effektiviseringstiltak enn det Rådmannen har lagt opp til. 

 
Noter til investeringsbudsjettet 

1. Kommunen vil i fremtiden ha behov for flere heldøgns omsorgsplasser. Dette 
er lovpålagte tjenester, og det er viktig at kommunen er tidlig ute med å 
planlegge byggeprosjekter, før behovet blir for prekært. Det settes av midler til 
et forprosjekt, og forberedes en politisk sak til behandling i 2020. 

2. Det etableres kjøkken på kommunens sykehjem iht. post nr. 7 i forslag til 
tallbudsjett. 

3. Rygge kirke er en viktig del av kommunens historie, og det er viktig å sikre 
godt vedlikehold av bygget. Det har kommet innspill om behov for restaurering 
av kirkespiret, og det settes av midler til dette. 

4. En kommune som Moss bør etablere en hundepark, som vil bidra til trivsel og 
aktivitet for både firbente og tobente. Det etableres hundepark på en av de 
ubenyttede grusbanene på Øreåsen. 

5. Det benyttes lånemidler for å finansiere deler av investeringene. 
6. 60 prosent av investeringene til kjøkken på sykehjem finansieres med statlig 

tilskudd. 
 
Representanten Finn-Erik Blakstad (V) fremmet slikt forslag: 
 
Venstres forslag til budsjett: 
Moss kommune 2020 

Venstre tar utgangspunkt til rådmannens forslag til budsjett. Dette forslaget er 
grovmasket og preget av mangelen på regnskap fra et ordinært driftsbudsjett. 
Venstre har vært en pådriver for byggingen av en ny kommune. Våre viktigste 
argumenter har vært mulighetene for effektivisering av den kommunale driften og 
mulighetene en ny større kommune gir for å drive kommunal innovasjon. 
Venstres mål har vært at en ny kommune skal gi en bedre og mer helhetlig 
planlegging. 



Venstre ønsker både moderne og bedre tjenesteyting. 

Forholdet mellom politikk og administrasjon er viktig for Venstre. Kommunestyret 
må stille tydelige krav til måloppnåelse. Venstre mener rådmannen foreslår for 
lave mål om effektivisering. Vi mener forslaget likner for mye på en videreføring 
av driften i de gamle kommunene. Det var ikke målet. 

Det er viktig at budsjettet kan brukes til å kommunisere fordelene med en ny 
kommune. Synligjøring av arbeidet med å skaffe innbyggerne bedre og mer 
effektive tjenester er viktig. 

 
Med dette foreslår vi følgende endringer: 
 
Venstre utvider det politiske handlingsrommet: 
 

1) Krav om gevinstrealisering/effektivisering økes 10.000.000 

2) Økte kostnader med nye toppledere reduseres   1.000.000 

3) Reduserte frikjøp og godtgjørelser til politikere   1.000.000 

4) Økt aksjeutbytte Østfold Energi   1.000.000 

5) Kommunale leieinntekter ved 
utbyggingsprosjekter 

  1.500.000 

Dette gir et økt handlingsrom 14.500.000 
 
Venstre vil prioritere:  
Harmonisering av tilskuddet til barnehagene   5.500.000  
Styrke innovasjonsarbeidet og pilotering               1.000.000  
Pilotprosjekt byferger sammen med USN               1.500.000  
Ekholt BK                             1.000.000  
Sprint Jeløy                             1.800.000  
Moss Roklubb                 1.000.000  
Fontenehuset                                500.000  
Blå Kors                     650.000  
Kirkens Bymisjon                    500.000  
Mossergionenes Musikkråd                   100.000  
Redusert tapping av fond                   950.000  
Totalt                            14.500.000 
 
Verbalpunkt: Fontenehuset oppfordres til å fremme søknad for 2021 som sikrer 
utvidelse av tilbudet.  
 
Representanten Ole Gjølberg (Ap) fremmet tilleggspunkt: 
Prosjektene klubbhus til Ekholt BK og garderobe til Sprint vurderes grundig i 
forbindelse med budsjettrevisjonen i juni 2020. 

 
Representanten Anette Mjelde (Ny Kurs) fratrådte møtet etter behandling av 
sak 050/19. Vararepresentant Joacim Flesjø Grønberg (Ny Kurs) tiltrådte i  
hennes sted. 
 
Ordfører foreslo å oversende representanten Gjølbergs forslag til administrasjonen 
uten realitetsbehandling. 
 
Votering over ordførers forslag: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Votering over budsjettforslagene: 
Rådmannens forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. 
Venstres forslag fikk 2 stemmer (V) og falt. 
Fremskrittspartiets forslag fikk 4 stemmer (Frp) og falt. 
Ny Kurs sitt forslag fikk 7 stemmer (Ny Kurs, V) og falt. 
Høyres forslag fikk 9 stemmer (H) og falt. 
Forslag fra Ap, Sp, Rødt, SV, MDG og KrF ble vedtatt med 29 stemmer mot 20 
stemmer (H, Frp, Ny Kurs, V). 

 
KST- 050/19 Vedtak: 
 
1 Budsjett  
1.1 Kommunestyret vedtar sum sentrale inntekter for 2020 med 3.066.471.000 
kroner, slik det fremgår av punkt 2, i rådmannens budsjettforslag av 31. oktober 
2019.  
 
1.2 Kommunestyret vedtar forslag til driftsrammer per kommunal- og stabsområde i 
økonomiplan 2020 – 2023 slik det fremgår under punkt 2. i budsjettforslaget.  
 
1.3 Det bygges og etableres ny organisasjon med nye tall og ansvars- og 
kostnadssteder som ikke har noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere. For å kunne 
ha økonomisk styring og kontroll med organisasjonen gis rådmannen en utvidet 
fullmakt for 2020 til å flytte budsjettmidler på tvers av kommunalområder. Denne 
fullmakten gjelder også budsjettendringer mellom ulike tjenester i løpet av 
budsjettåret, så lenge det ikke er i strid med politiske vedtak, planer og intensjoner.  
 
1.4 Forslag til samlede investeringer med 407.346.000 kroner og et samlet 
låneopptak på 271.200.000 kroner for 2020, slik det fremgår i tabellene under punkt 
7. i budsjettforslaget, godkjennes. Ubrukte lånemidler benyttes til finansiering der lån 
er opptatt tidligere. Investeringene gjelder Moss kommune og MKEiendom KF. 
 
1.5 Rådmannen gis fullmakt til å oppta startlån i 2020 med 210.000.000 kroner. 
 
1.6 Rådmannen gis fullmakt til å oppta likviditetslån med opptil 70.000.000 kroner 
gjennom trekkrettighet i samarbeidsbanken. 
 
1.7 Moss kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 8.978.000 
kroner som Kirkelig fellesråd tar opp til investeringer til kirkebygg og kirkegård. 
Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 8.978.000 kroner med tillegg av 
10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
9.875.800 kroner, garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og 
opphører etter 30 år, med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  
 
Skatt  
1.8 Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på alminnelig inntekt 
fra personlige skattytere (skattøre), som fastsettes av Stortinget ved endelig 
behandling av statsbudsjettet for 2020. Maksimalt kommunalt skattøre for 2020 er 
satt til 11,10 %.I henhold til forskrift om gjennomføring av fordeling av skatt mv. 
mellom skattekreditorene fastsettes margin prosenten av kommunestyret. 
Kommunen er gjennom denne forskriften,pålagt å holde tilbake en prosentandel av 
skatteinngangen som skal dekke til gode skatt etter skatteavregningen. 
 
Begge kommuner har de senere årene hatt 10% marginavsetning, noe som har vært 
tilstrekkelig avsetning. Kommunestyret vedtar 10% marginavsetning for 2020. 
 



Eiendomsskatt  
1.9 Det utskrives eiendomsskatt i 2020 etter lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3. 
 
1.10 Kommunestyret vedtar inntekter fra eiendomsskatt i 2020 på 175.985.000 
kroner. Eiendomsskatten utskrives med 2,8 promille og den utfaktureres i 6 
terminer.Under vurderinger i saksframlegget er det redegjort for problemstillinger 
som gjelder inntektsestimater, promillesatser og samlet takstgrunnlag. 
 
1.11 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer etter 
søknad helt eller delvis fritas for eiendomsskatt: a) Eigendomar åt stiftingar og 
institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten, b) Bygning 
som har historisk verde. Fredede bygninger gis fullt fritak. Verneverdige/vernede 
eiendommer kan etter en vurdering innrømmes 50 % reduksjon av beregnet 
eiendomsskatt. 
 
1.12 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan boligeier innvilges fritak for 
eiendomsskatt dersom eiers/husstandens samlede brutto inntekt ved siste ligning 
ikke overstiger 3 G, samt ikke har innestående bankinnskudd som overstiger 1 G. 
Eventuelle leieinntekter skal medregnes i inntekten. Bostøtte, barnetrygd/bidrag og 
sosial stønad skal ikke medregnes. Eier(e) må selv bebo hus/leilighet det søkes 
fritak for ettersom fritak etter § 28 er personlig og ikke følger skatteobjektet. Det gis 
ikke fritak for fritidsboliger/sekundærboliger. 
 
Prisliste/betalingssatser 
1.13 Kommunale gebyr/avgifter/priser utskrives i henhold til vedlagte prislister 
(vedlegg 1) 
 
1.14 Kommunale avgifter innenfor VAR-området utfaktureres i 6 terminer. 

1.15 Vann-, avløp- og renovasjonstjenester produseres til selvkost i henhold til 
gjeldende forskrifter.  
 
Kontrollutvalgets budsjett  
1.16 Budsjett for kontrollutvalget, vedtatt i KU 11.11.19, sak 19/58 godkjennes.  
 
Andre forhold  
1.17 Avslag på søknader om tilskudd, se vedlagte oversikt (vedlegg 2)  
 
1.18 Forslag til budsjett 2020 – 2023 for Moss havn er vedlagt (vedlegg 3). Samlede 
investeringer for 2020 er 33.600.000 kroner som finansieres med oppspart 
egenkapital på 18.600.000 kroner og låneopptak på 15.000.000 kroner.  
 
1.19 Moss kommunale eiendomsforetak KF gis en samlet budsjettramme for 2020 
på kroner 234.039.000 kroner fra Moss kommune, inklusive driftskonsekvenser av 
nye investeringer. Total budsjettramme, inklusive eksterne inntekter, er 401.184.000 
kroner.  
 
1.20 Endringer/tillegg til rådmanns forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2021.  
 

Tallbudsjett Budsjettforslag  

Bevilgning  Søknader  

Fontenehuset  550 000 kr  

Mosseregionen musikkråd    78 000 kr  

50% økt stilling 
hovedverneombud  

350 000 kr  

DNT søknad  100 000 kr  



Non Stop  300 000 kr  

HOF  200 000 kr  

Økt disp.fond Kultur, aktivitet 
og inkludering  

200 000 kr  

SUM  1 778 000 kr  

Inndekning  SUM  

Økt utbytte Østfold energi  1 200 000 kr  

Mindreavsetting Østfold 
kommunerevisjon  

   578 000 kr  

SUM  1 778 000 kr  

 
2. Verbalforslag  

Generelt for alle kommunalområder  
2.1 Styringsflertallet i Moss erkjenner utfordringene og det uoversiktlige bildet i 
forbindelse med kommunens økonomi. Vi er opptatt av at alle innbyggere skal ha et 
godt tjenestetilbud, uansett hvor de bor. Vi vil ved første budsjettrevisjon sikre 
kompenserende tiltak for å opprettholde tjenestetilbudet på ulike sektorer etter 
sammenslåingen, slik at man i minst mulig grad opplever redusert tjenestetilbud.  
 
2.2 Moss kommune erkjenner natur- og klimakrise og slik legitimerer virkemiddelbruk 
og prioriteringer for å holde kommunen innenfor naturens tålegrenser.  
 
2.3 Moss kommune skal legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle 
vedtak og beslutninger. Saker som legges frem for vedtak i utvalg og kommunestyret 
skal påpeke konsekvenser relatert til klimabudsjett og relevante bærekraftsmål.  
 
Landbruk, samferdsel, natur og miljø  
2.4 Føre en samferdselspolitikk som minimum oppfyller klimaforliket og 
nullvekstmålet, både for lokal- og gjennomgangstrafikk. Lokal trafikkvekst skal tas 
med kollektiv, sykkel og gange. Miljøløftets tilltaksplaner gjennomføres så raskt som 
midler stilles til rådghet.  
 
2.5 Gi prioritet til gående, syklende og kollektiv ved omkjøring og alternative ruter 
knyttet til store byggeprosjekter.  
 
2.6 Vurdere bildelingsordning i nye Moss.  
 
2.7 Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode 
forhold for nytteinsekter.  
 
2.8 Arbeide for en KAF-ordning (Karbonavgift til fordeling), som eksempelvis 
køprising eller at andel fra p-avgift går til subsidiering av månedskort på buss.  
 
Plan, bygg og teknisk  
2.9 Sette innbygger foran utbygger, og ta i bruk virkemidler for å sikre politisk styring 
av utbyggingstakt ut fra kommunale tilbud/behov.  
 
2.10 Begynne arbeidet med å vedta Markagrensen og sikre varig vern av 
Mosseskogen, Nordre Jeløy og lindeskogen på Kambo, samt kulturlandskapet i 
Rygge.  
 
2.11 Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode 
forhold for nytteinsekter.  
 
 



2.12 Bevare strandsonen, fjerne ulovlige stengsler og ikke tillate bygging i 100- 
metersbeltet.  
 
2.13 Sikre varig vern av matjord innenfor kommunens grenser.  
 
2.14 At omdisponert dyrka mark (uregulert) tilbakeføres til LNF-formål i 
kommuneplan for nye Moss.  
 
Formannskapet som næringsutvalg  
2.15 Satse målrettet på fornybar næringsutvikling, som tar i bruk regionens bio-
økonomiske ressurser og kompetansemiljøer, og gir grønne arbeidsplasser.  
 
2.16 Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss kommune.  
 
2.17 Jobbe for å få politihøgskolen eller en annen nasjonal utdannings- og 
forskningsinstitusjon til Moss.  
 
2.18 Legge til rette for at statlige arbeidsplasser etableres i Moss.  
 
Oppvekst og utdanning.  
2.19 Legge nærskoleprinsippet til grunn for grunnskolen i nye Moss. Skolebytte etter 
søknad skal være unntaket, ikke regelen.  
 
2.20 Styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen for å fremme kreative, 
praktiske og estetiske fag i skolen.  
 
2.21 Prioritere systematisk arbeid mot mobbing og utenforskap i skolene.  
 
2.22 Fortsette og utvide forsøket med leksefri skole og fortsette satsingen på gratis 
skolemat.  
 
Helse og mestring  
2.23 At helse- og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller av ideelle 
organisasjoner.  
 
2.24 Arbeide for fulle stillinger og gjennomføre et tillitsløft innen helse/omsorg ved 
bla. utvidet trepartssamarbeid, mer heltid og mindre rapportering som ikke er 
lovpålagt.  
 
2.25 Etablere brukerråd som samarbeidsutvalg (SU) i kommunale institusjoner, slik 
at brukere, pårørende og ansatte sikres dialog og involvering.  
 
2.26 Fortsette arbeidet for en meningsfull hverdag for eldre gjennom tiltak som f.eks 
sertifiseringsordning for «livsgledehjem», «Spisevenn», «Generasjon M», «Inn på 
tunet»-gårder og seniorfestivalen.  
 
2.27 Tilrettelegge for folkehelsefremmende tiltak som bruk av naturen for mosjon og 
rekreasjon, kurs og felles aktiviteter, og fortsatt utlån av gratis sports- og 
aktivitetsutstyr.  
 
Kultur, aktivitet og inkludering  
2.28 Utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne sosiale forskjeller i Nye Moss, med 
særlig fokus på å bekjempe barnefattigdom. Blant annet ved at barnetrygden holdes 
utenfor ved utmåling av sosialstønad.  
 
 
 



2.29 Videreføre og videreutvikle opplevelseskortet og kontingentkassa, som sikrer at 
alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Arbeide for å bli en 
forsøkskommune for fritidskortet.  
 
2.30 Bosette flyktninger minimum i tråd med IMDi sine anmodninger. Nye Moss skal 
fortsatt være en foregangskommune på integrering.  
 
2.31 Videreføre og styrke dagens fritidstilbud til ungdom og involvere ungdommen i 
utviklingen av nye tilbud.  
 
2.32 Fortsette å støtte frivillig arbeid og aktiviteter. Sikre rimelige og gode trenings- 
og øvingslokaler for korps, lag og foreninger i nye Moss kommune.  
 
2.33 Etablere en ny og forsterket boligsosial plan for Moss kommune i løpet av 
perioden.  
 
Økonomi, administrasjon og organisasjon  
2.34 Bekjempe arbeidslivskriminalitet og fortsette arbeidet med innføring av 
Oslomodellen med fokus på egen modell for nye Moss kommune.  
 
2.35 Utrede et prøveprosjekt på 6-timers arbeidsdag på en avdeling for å samle 
kompetanse og erfaring.  
 
2.36 Arbeide for å innføre eget vikarbyrå i Moss kommune.  
 
2.37 Etablere en ordning hvor ungdom mellom 16 og 18 år kan søke om 
sommerjobb i kommunens virksomheter.  
 
2.38 At den kommunale arbeidsstokken skal reflektere mangfoldet hos innbyggerne 
gjennom god rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.  
 
2.39 Bruke innkjøpsordningen aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige 
alternativer, og et organisert arbeidsliv med tariffavtaler. At offentlige tjenester skal 
utføres i kommunal regi, og motvirke konkurranseutsetting og EØS.  
 
2.40 Moss kommunes eksterne møter og konferanser skal foregå på hoteller/lokaler 
med tariffavtale eller tilsvarende. 
 

 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunestyret vedtar sum sentrale inntekter for 2020 med 3.066.471.000 
kroner, slik det fremgår av punkt 2., i rådmannens budsjettforslag av 31. 
oktober 2019. 

2. Kommunestyret vedtar forslag til driftsrammer per kommunal- og 
stabsområde i økonomiplan 2020 – 2023 slik det fremgår under punkt 2. i 
budsjettforslaget. 
 

3. Det bygges og etableres ny organisasjon med nye tall og ansvars- og 
kostnadssteder som ikke har noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere. For 
å kunne ha økonomisk styring og kontroll med organisasjonen gis 
rådmannen en utvidet fullmakt for 2020 til å flytte budsjettmidler på tvers av 
kommunalområder.  



Denne fullmakten gjelder også budsjettendringer mellom ulike tjenester i 
løpet av budsjettåret, så lenge det ikke er i strid med politiske vedtak, 
planer og intensjoner.  

4. Forslag til samlede investeringer med 407.346.000 kroner og et samlet 
låneopptak på 271.200.000 kroner for 2020, slik det fremgår i tabellene 
under punkt 7. i budsjettforslaget, godkjennes. Ubrukte lånemidler benyttes 
til finansiering der lån er opptatt tidligere. Investeringene gjelder Moss 
kommune og MKEiendom KF. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å oppta startlån i 2020 med 210.000.000 kroner. 
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta likviditetslån med opptil 70.000.000 

kroner gjennom trekkrettighet i samarbeidsbanken. 
7. Moss kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 8.978.000 

kroner som Kirkelig fellesråd tar opp til investeringer til kirkebygg og 
kirkegård. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 8.978.000 
kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning 
av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 
garantiansvar kan ikke overstige kr 9.875.800 kroner, garantiansvaret  
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år, med 
tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

Skatt 
8. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på alminnelig 

inntekt fra personlige skattytere (skattøre), som fastsettes av Stortinget ved 
endelig behandling av statsbudsjettet for 2020. Maksimalt kommunalt 
skattøre for 2020 er satt til 11,10 %.I henhold til forskrift om gjennomføring 
av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene 
fastsettes marginprosenten av kommunestyret. Kommunen er gjennom 
denne forskriften,pålagt å holde tilbake en prosentandel av 
skatteinngangen som skal dekke til gode skatt etter skatteavregningen. 
Begge kommuner har de senere årene hatt 10% marginavsetning, noe som 
har vært tilstrekkelig avsetning. Kommunestyret vedtar 
10%marginavsetning for  2020. 

Eiendomsskatt 
9. Det utskrives eiendomsskatt i 2020 etter lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3. 
10. Kommunestyret vedtar inntekter fra eiendomsskatt i 2020 på  

175.985.000 kroner. Eiendomsskatten utskrives med 2,8 promille og den 
utfaktureres i 6 terminer.Under vurderinger i saksframlegget er det 
redegjort for problemstillinger som gjelder inntektsestimater, promillesatser 
og samlet takstgrunnlag.  

11. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer etter 
søknad helt eller delvis fritas for eiendomsskatt: a) Eigendomar åt stiftingar 
og institusjoner som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller 
staten, b) Bygning som har historisk verde. Fredede bygninger gis fullt 
fritak. Verneverdige/vernede eiendommer kan etter en vurdering 
innrømmes 50 % reduksjon av beregnet eiendomsskatt. 

12. Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan boligeier innvilges fritak for 
eiendomsskatt dersom eiers/husstandens samlede brutto inntekt ved siste 
ligning ikke overstiger 3 G, samt ikke har innestående bankinnskudd som 
overstiger 1 G. Eventuelle leieinntekter skal medregnes i inntekten. 
Bostøtte, barnetrygd/bidrag og sosial stønad skal ikke medregnes. Eier(e) 
må selv bebo hus/leilighet det søkes fritak for ettersom fritak etter § 28 er 
personlig og ikke følger skatteobjektet. Det gis ikke fritak for 
fritidsboliger/sekundærboliger. 

 
 



 
Prisliste/betalingssatser 

13. Kommunale gebyr/avgifter/priser utskrives i henhold til vedlagte prislister 
(vedlegg 1) 

14. Kommunale avgifter innenfor VAR-området utfaktureres i 6 terminer. 
15. Vann-, avløp- og renovasjonstjenester produseres til selvkost i henhold til 

gjeldende forskrifter. 

Kontrollutvalgets budsjett 
16. Budsjett for kontrollutvalget, vedtatt i KU 11.11.19, sak 19/58 godkjennes. 

Andre forhold 
17. Avslag på søknader om tilskudd, se vedlagte oversikt (vedlegg 2) 
18. Forslag til budsjett 2020 – 2023 for Moss havn er vedlagt (vedlegg 3). 

Samlede investeringer for 2020 er 33.600.000 kroner som finansieres med 
oppspart egenkapital på 18.600.000 kroner og låneopptak på 15.000.000 
kroner. 

19. Moss kommunale eiendomsforetak KF gis en samlet budsjettramme for 
2020 på kroner 234.039.000 kroner fra Moss kommune, inklusive 
driftskonsekvenser av nye investeringer. Total budsjettramme, inklusive 
eksterne inntekter, er 401.184.000 kroner. 

 
 

001/19: Økonomiplan 2020-2023, Moss Kommunale  
Eiendomsselskap KF 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Christian Larsen (Ap) fremmet forslag om slikt tillegg: 
alternativ 2, med de endringer som fremkommer i sak 50/19. 

 
Votering: 
Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 

Representanten Larsens forslag enstemmig vedtatt. 

 
KST- 001/19 Vedtak: 
Alternativ 1 
Årsbudsjett 2020 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF vedtas som beskrevet i 
vedlagte dokument, alternativ 1.  
 
For 2021-2023 tas økonomiplanen til orientering med en overføring til foretaket som 
beskrevet i vedlagte dokument. Manko rentekostnader for 2021-2023, med kr 7,5 
millioner kroner pr. år, dekkes i rådmannens budsjett. 
 
 
Øremerking av midler til vedlikehold som vedtatt i B-025/16 videreføres som 
planlagt. 
 
For nye kommunale bygg settes FDV til kr 350 + kr 50 til U (utvikling) pr. kv.m. pr. år.  



 
Alternativ 2 
Årsbudsjett 2020 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF vedtas som beskrevet i 
vedlagte dokument, alternativ 2, med de endringer som fremkommer i sak 50/19. 
 
For 2021-2023 tas økonomiplanen til orientering med en overføring til foretaket som 
beskrevet i vedlagte dokument med unntak av at manko rentekostnader for 2021-
2023 med kr 7,5 millioner kroner pr. år står usaldert. 
 
Øremerking av midler til vedlikehold som vedtatt i B-025/16 videreføres som 
planlagt. 
 
For nye kommunale bygg settes FDV til kr 350 + kr 50 til U (utvikling) pr. kv.m. pr. år.  
 
 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Alternativ 1 
Årsbudsjett 2020 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF vedtas som beskrevet i 
vedlagte dokument, alternativ 1.  
 
For 2021-2023 tas økonomiplanen til orientering med en overføring til foretaket som 
beskrevet i vedlagte dokument. Manko rentekostnader for 2021-2023, med kr 7,5 
millioner kroner pr. år, dekkes i rådmannens budsjett. 
 
Øremerking av midler til vedlikehold som vedtatt i B-025/16 videreføres som 
planlagt. 
 
For nye kommunale bygg settes FDV til kr 350 + kr 50 til U (utvikling) pr. kv.m. pr. år.  
 
Alternativ 2 
Årsbudsjett 2020 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF vedtas som beskrevet i 
vedlagte dokument, alternativ 2.  
 
For 2021-2023 tas økonomiplanen til orientering med en overføring til foretaket som 
beskrevet i vedlagte dokument med unntak av at manko rentekostnader for 2021-
2023, med kr 7,5 millioner kroner pr. år, står usaldert. 
 
Øremerking av midler til vedlikehold som vedtatt i B-025/16 videreføres som 
planlagt. 
 
For nye kommunale bygg settes FDV til kr 350 + kr 50 til U (utvikling) pr. kv.m. pr. år. 
 
 

 

051/19: Delegeringsreglement Moss kommune  
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) fremmet følgende 
endringsforslag: 
Endringsforslag vedlegg 7b: Ansvar for verneområder flyttes til kommunestyret. 

 
 
 



Votering: 
Endringsforslaget fra representanten Westerlund Mork fikk 20 stemmer 
(H, Frp, Ny Kurs, V) og falt. 

Reglementskomitéens forslag enstemmig vedtatt. 

 
KST- 051/19 Vedtak: 
Forslag til delegeringsreglement vedtatt. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Forslag til delegeringsreglement legges fram for kommunestyret uten endringer.  
 

 
 

052/19: Saksbehandlingsreglement for kommunestyret i Moss 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Arild Svenson (Ny Kurs) fremmet følgende forslag: 
Siste setning i tredje avsnitt på side 6/239 slettes "Interpellasjonen skal ikke ha 
samme innhold som en allerede fremsatt interpellasjon som er besvart eller vil bli 
besvart, eller som en sak med samme innhold som er behandlet i inneværende 
kommunestyreperiode. 

 
Representanten Eirik Tveiten (Rødt) fremmet slikt forslag: 
Innkalling skal sendes ut slik at mottakeren har minst 13 kalenderdager før møtedag. 

 
Representanten Sissel Rundblad (H) fremmet slikt forslag: 
Reglementskomitéen gjør en evaluering av 10 dagersfristen for interpellasjoner etter 
et halvt år for å se om fristen kan settes til 7 dager. 

 
Ordfører Hanne Tollerud (Ap) fremmet slikt forslag: 
Innstillingen fra reglementskomitéen vedtas med tillegg av vedtatte endringer i 
dagens kommunestyremøte. 

 
Votering: 
Representanten Svensons forslag fikk 20 stemmer (Ny Kurs, Frp, V, MDG,  
Rødt, Tor Petter Ekroll (Sp), Anne Aga (SV)) og falt. 
 
Representanten Tveitens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Representanten Rundblads forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 

 



 
 
KST- 052/19 Vedtak: 
Forslag til saksbehandlingsreglement for kommunestyret med de vedtatte endringer 
vedtatt. 
- En interpellasjon skal være meddelt ordfører senest 10 dager før et 
kommunestyremøte. 
- Innkalling skal sendes ut slik at mottakeren har minst 13 kalenderdager før 
møtedag. 
- Reglementskomitéen gjør en evaluering av 10 dagersfristen for interpellasjoner 
etter et halvt år for å se om fristen kan settes til 7 dager. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til saksbehandlingsreglement for kommunestyret legges fram for 
kommunestyret uten endringer.  
 

 

053/19: Prinsippvedtak for samarbeidsavtaler om mva - 
anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Ordfører Hanne Tollerud (Ap) fremmet forslag til endring i punkt 5: 
Stryke "til 15 % av refundert mva beløp." 

 
Representanten Arild Svenson (Ny Kurs) fremmet slikt endringsforslag: 
Pkt. 2 i formannskapets innstilling endres fra 500 000 endres til 100 000. 

 
Votering: 
Forslag fra representanten Svenson fikk 9 stemmer (Ny Kurs, Frp) og falt. 
 
Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 

 
KST- 053/19 Vedtak: 
1. Private og offentlige utbyggere som ikke får fradragsført merverdiavgift (mva) når 
vei, vann- og avløpsanlegg 
overtas kostnadsfritt av kommunen gis anledning til å inngå justeringsavtaler med 
kommunen. Justeringsavtalene gjelder både for justeringsrett og justeringsplikt. 

a. Forutsetningen for private utbyggere for å kunne inngå samarbeidsavtale med 
kommunen om mva er at det er inngått en utbyggingsavtale.  
b. Forutsetningen for offentlige utbyggere for å kunne inngå samarbeidsavtale 
med kommunen om mva er at det er inngått en gjennomføringsavtale.    

 
2. Det oppstilles en nedre grense om at inngående mva for infrastrukturen må 
overstige kr 500 000 for å inngå justeringsavtale. 

3. Moss kommune inngår ikke avtaler om anleggsbidragsmodellen, herunder 
Valdresmodellen. 

 



 
4. Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfelle behov for å innhente en bindende 
forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. Dette bekostes av utbygger.  

5. Kommunens administrasjonsgebyr er 20% av refundert mva-beløp. For de tilfeller 
hvor utbygger har justeringsplikt kan gebyret reduseres. I slike tilfelles avgjøres 
saken i formannskapet.    

6. Der kommunen bestiller tilleggsoppgaver utover det som er nødvendig for 
utbyggingen kan administrasjonsgebyret reduseres til kr 0. 

7. Rådmannen delegeres myndighet til å framforhandle avtaler om justeringsavtaler 
for mva., med unntak i bestemmelser i punkt 5. 

8. I utbyggingsavtaler fra Moss og Rygge hvor det ikke er inntatt klausul om at 
justeringsavtaler, gis rådmannen fullmakt til å inngå justeringsavtaler. Hovedutvalg 
for plan, bygg og teknisk orienteres når slike avtaler inngås. 

 
      
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Private og offentlige utbyggere som ikke får fradragsført merverdiavgift (mva) 

når vei, vann- og avløpsanlegg overtas kostnadsfritt av kommunen gis 
anledning til å inngå justeringsavtaler med kommunen. Justeringsavtalene 
gjelder både for justeringsrett og justeringsplikt. 

1. Forutsetningen for private utbyggere for å kunne inngå 
samarbeidsavtale med kommunen om mva er at det er inngått en 
utbyggingsavtale.  
 
 

2. Forutsetningen for offentlige utbyggere for å kunne inngå 
samarbeidsavtale med kommunen om mva er at det er inngått en 
gjennomføringsavtale.    

· Forutsetningen for private utbyggere for å kunne inngå samarbeidsavtale 
med kommunen om mva er at det er inngått en utbyggingsavtale.  

· Forutsetningen for offentlige utbyggere for å kunne inngå samarbeidsavtale 
med kommunen om mva er at det er inngått en gjennomføringsavtale.    

 
2. Det oppstilles en nedre grense om at inngående mva for infrastrukturen må 

overstige kr 500 000 for å inngå justeringsavtale. 

3. Moss kommune inngår ikke avtaler om anleggsbidragsmodellen, herunder 
Valdresmodellen. 

4. Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfelle behov for å innhente en bindende 
forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. Dette bekostes av utbygger.  

5. Kommunens administrasjonsgebyr er 20% av refundert mva-beløp. For de 
tilfeller hvor utbygger har justeringsplikt, som medfører en mindre 
administrativ belastning for kommunen, kan gebyret reduseres til 15% av 
refundert mva beløp.   
 
 



  

6. Der kommunen bestiller tilleggsoppgaver utover det som er nødvendig for 
utbyggingen kan administrasjonsgebyret reduseres til kr 0. 

7. Rådmannen delegeres myndighet til å framforhandle avtaler om 
justeringsavtaler for mva. 

8. I utbyggingsavtaler fra Moss og Rygge hvor det ikke er inntatt klausul om at 
justeringsavtaler, gis rådmannen fullmakt til å inngå justeringsavtaler. 
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk orienteres når slike avtaler inngås. 

 
 

054/19: Vurdering av Bane Nors henvendelse og spørsmål om å inngå 
justeringsavtale med redusert administrasjonsgebyr  
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
KST- 054/19 Vedtak: 
Henvendelsen fra Bane Nor tas til orientering og administrasjonsgebyret fastsettes i 
tråd med prinsippvedtak for samarbeidsavtaler om mva. 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Henvendelsen fra Bane Nor tas til orientering og administrasjonsgebyret fastsettes i 
tråd med prinsippvedtak for samarbeidsavtaler om mva. 
 

 

055/19: Orientering vedrørende planprosess for RV19, Moss 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Sissel Rundblad (H) fremmet følgende forslag til prosess: 
1. Kommunestyret anbefaler at alt. 1, dagtrasé gjennom landskapsvernet, fjernes i 
den videre prosessen. 
2. Kommunestyret anbefaler at det nordgående alternativet som beskrevet i KVU tas 
med videre i planprogrammet i stedet. 
3. Kommunestyret forventer at Jeløytrafikken må hensyntas. 

 
Representanten Arild Svenson (Ny Kurs) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber Statens vegvesen umiddelbart innkalle til møte med politiske 
gruppeledere og at slikt møte avholdes før noen form for videre fremdrift. I forkant av 
møtet skal Statens vegvesen fremlegge redegjørelse for samtlige forhold som ligger 
til grunn for alternativ 4 og 5, dvs. det midtre og det nordlige alternativ av de 3 
alternativ som Statens vegvesen har valgt/foreslått å gå videre med. 



Med samtlige forhold menes hva som er vurdert, utfall av avholdte møter med 
berørte parter og forutsetninger diskutert med disse. Det politiske Moss må få det 
fulle innblikk i hva som ligger til grunn for Statens vegvesens arbeider. 

 
Representanten Annette Lindahl Raakil (Sp) fremmet slikt forslag: 
Moss kommune er kjent med silingsrapporten fra Statens vegvesen om valg av trasé 
for ny riksvei 19 fra fergeleiet til E6 i Moss. Vi er uenige i ethvert forslag til veitrasé i 
dagen langs fjorden sydover og gjennom Rygges kulturlandskap. Kulturlandskapet, 
som også består av noe av det beste Norge har av matjord, bidrar til viktig 
matproduksjon, verdiskaping og beredskap. Området er av stor nasjonal verdi og må 
respekteres som dette. Vår viktige kulturarv og spiskammer må ikke ofres i et 
kostnadsspørsmål mellom dag- og tunnelløsning. 

 
Representanten Kenneth Busch (MDG) fratrådte møtet under behandling av  
sak 055/19. Vararepresentant David Medeiro Danielsen (MDG) tiltrådte i hans sted. 
 
 
Votering: 
Representanten Svensons forslag fikk 5 stemmer (Ny Kurs) og falt. 
 
Representanten Rundblads forslag fikk 9 stemmer (H) og falt. 
 
Representanten Raakils forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 1. setning: "Saken tas til orientering." Enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 2. setning: "Moss kommune ber om at det settes av 
utredningsmidler i NTP for vurdering av flytting av fergeleiet for forbindelsen Moss  - 
Horten." Vedtatt med 48 mot 1 stemme (Gretha Kant (H)). 

 
KST- 055/19 Vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 
 
2. Moss kommune ber om at det settes av utredningsmidler i NTP for vurdering av 
flytting av fergeleiet for forbindelsen 
Moss - Horten. 
 
3. Moss kommune er kjent med silingsrapporten fra Statens vegvesen om valg av 
trasé for ny riksvei 19 fra fergeleiet til E6 i  Moss. Vi er uenige i ethvert forslag til 
veitrasé i dagen langs fjorden sydover og gjennom Rygges kulturlandskap. 
Kulturlandskapet, som også består av noe av det beste Norge har av matjord, bidrar 
til viktig matproduksjon, verdiskaping og beredskap. Området er av stor nasjonal 
verdi og må respekteres som dette. Vår viktige kulturarv og spiskammer må ikke 
ofres i et kostnadsspørsmål mellom dag- og tunnelløsning. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

056/19: Endring av selskapsavtale 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
KST- 056/19 Vedtak: 
Nye Moss kommune gir samtykke til at Nordre Follo (Ski og Oppegård) kommune og 
nye Lillestrøm kommune (Fet, Skedsmo og Sørum) tilsluttes avtalen som medeiere. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Nye Moss kommune gir samtykke til at Nordre Follo (Ski og Oppegård) kommune og 
nye Lillestrøm kommune (Fet, Skedsmo og Sørum) tilsluttes avtalen som medeiere. 
 
 

 

057/19: Anmodning om bosetting av flyktninger 2020 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Niklas Eriksen (Frp) fremmet slikt forslag: 
Moss kommune tar ikke i mot flyktninger i 2020. 

 
Votering: 
Representanten Eriksens forslag fikk 4 stemmer (Frp) og falt. 

Innstillingen fra utvalget for Kultur, aktivitet og inkludering ble vedtatt med 45 
mot 4 stemmer (Frp). 

 
KST- 057/19 Vedtak: 
Nye Moss kommune bosetter i tråd med anmodning fra IMDi inntil 50 flyktninger i 
2020, hvorav minst 2 plasser forbeholdes enslige mindreårige. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Nye Moss kommune bosetter i tråd med anmodning fra IMDi inntil 50 flyktninger i 
2020, hvorav minst 2 plasser forbeholdes enslige mindreårige. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

058/19: Forskrift om tildeling av kommunal bolig i nye Moss kommune 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) fremmet følgende 
endringsforslag: 
§3 første setning: Krav om botid endres til "siste 6 måneder". 

 
Votering: 
Representanten Westerlund Morks forslag fikk 5 stemmer (V, MDG) og falt. 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
KST- 058/19 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av kommunal bolig» for Moss 
kommune, som gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av kommunal bolig» for Moss 
kommune, som gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
 

 
 

059/19: Høringsinnspill - forskrift for skjenke-, serverings- og 
åpningstider 
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Ole Martin Johansen (Frp) fremmet slikt forslag: 
Det kan skjenkes mellom 08.00 - 03.00 alle dager. 

 
Representanten Finn-Erik Blakstad (V) var ikke til stede under voteringen. 48 av 49 
representanter til stede. 

Vararepresentant David Medeiro Danielsen (MDG) fratrådte møtet under behandling 
av sak 059/19 og  
representanten Kenneth Busch (MDG) tiltrådte. 
 
Votering: 
Representanten Johansens forslag fikk 4 stemmer (Frp) og falt. 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Representanten Blakstad tiltrådte møtet etter at voteringen var avsluttet. 



 
 
 
KST- 059/19 Vedtak: 
Med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
(alkoholloven) § 4-4 annet og fjerde ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 om 
serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 annet ledd fastsettes følgende forskrift 
for skjenke-, serverings- og åpningstider. 
 
§ 1. Skjenketider    
Dag før og natt til lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag kan det skjenkes mellom kl 
08:00–02:30. Øvrige dager kan det skjenkes mellom kl 08:00–01:30.    
På uteservering kan det serveres/skjenkes i samme tidsrom som inne, dersom ikke 
annet er fastsatt i vedtaket. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre 
senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.    
Skjenking opphører senest en halv time før stengetid.    
 
 § 2. Uteservering kan skje hele året, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.   
   
 § 3. Salgstider    
Moss kommune følger alkohollovens maksimaltider jf. alkoholloven § 3-7. Salg og 
utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager 
før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00.  
   
 § 4. Beboere på bo- og servicesentra, institusjoner og boliger med heldøgns 
omsorgstjenester er unntatt fra denne forskrift. 
 
§ Forskriften trer i kraft 01.01.2020. Samtidig oppheves forskrift 03. april 2017  
nr. 477 for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
(alkoholloven) § 4-4 annet og fjerde ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 om 
serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 annet ledd fastsettes følgende forskrift 
for skjenke-, serverings- og åpningstider.    
 
§ 1. Skjenketider    
Dag før og natt til lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag kan det skjenkes mellom kl 
08:00–02:30. Øvrige dager kan det skjenkes mellom kl 08:00–01:30.    
  
På uteservering kan det serveres/skjenkes i samme tidsrom som inne, dersom ikke 
annet er fastsatt i vedtaket. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre 
senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.    
  
Skjenking opphører senest en halv time før stengetid.    
  
§ 2. Uteservering kan skje hele året, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.      
  
§ 3. Salgstider    
Moss kommune følger alkohollovens maksimaltider jf. alkoholloven § 3-7. Salg og 
utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager 
før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00.    
  
§ 4. Beboere på bo- og servicesentra, institusjoner og boliger med heldøgns 
omsorgstjenester er unntatt fra denne forskrift. 
 
 



 
§ Forskriften trer i kraft 01.01.2020. Samtidig oppheves forskrift 03. april 2017 
nr. 477 for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold. 
 

 

060/19: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsprogram 
for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Nye Moss 2020 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Innstilling fra utvalg for Kultur, aktivitet og inkludering ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 060/19 Vedtak: 
Det vedlagte handlingsprogrammet for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for 2020 
vedtas og sendes til Viken fylkeskommune som grunnlag for prioritering av 
søknadene om spillemidler for 2020. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det vedlagte handlingsprogrammet for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for 2020 
vedtas og sendes til Viken fylkeskommune som grunnlag for prioritering av 
søknadene om spillemidler for 2020. 
 

 
 

061/19: SFO - vedtekter 
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Irene Hetmann Landgren (Ap) fremmet forslag om et tillegg: 
...Forslaget til vedtekter drøftes samtidig med de ansattes representanter, protokoll 
fra drøftingene legges ved når saken skal behandles endelig. 

 
Votering: 
Innstilling fra utvalg for Oppvekst og utdanning enstemmig vedtatt. 

Representanten Hetmann Landgrens forslag enstemmig vedtatt. 

 
KST- 061/19 Vedtak: 
Forslag til SFO vedtekter sendes på høring til skolenes rådsorganer. 
Forslaget til vedtekter drøftes samtidig med de ansattes representanter, protokoll fra 
drøftingene legges ved når saken skal behandles endelig. 

 
 
 
 



 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Forslag til SFO vedtekter sendes på høring til skolenes rådsorganer. 

     
 

 
 

062/19: Skolekretsgrenser - forskrift 
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Christian Clasén (Ny Kurs) fremmet følgende forslag: 
Det bør fremgå av høringsutkast flere alternativer for omfordeling, som her i tilfellet 
Ramberg skolekrets som bør omfatte Utsynet , Refsnesskogen og Jederveien samt 
hensynta Bytårnet og Reier skoler som alternative avlastningsskoler. Dette for å gi 
høringsinstanser et grundigere og bedre perspektiv på saken. 

 
Representanten Ole Martin Johansen (Frp) fremmet slikt forslag: 
1. Kulepunkt om "barnets beste" endres til "barnets beste, herunder barnas og 
foresattes ønsker." 
2. Forslaget sendes ut på åpen høring. 

 
Votering: 
Representanten Claséns forslag fikk 7 stemmer (Ny Kurs, V) og falt. 

Representanten Johansens forslag fikk 18 stemmer (H, Frp, Ny Kurs) og falt. 
 
Innstilling fra utvalg for Oppvekst og utdanning enstemmig vedtatt. 

 
KST- 062/19 Vedtak: 
Forskrift skolekretsgrenser sendes ut på høring til skolenes rådsorganer. 
 
Det bør følge med høringsutkastet hvordan tallene på skolene fordeler seg med 
elever som kommer fra annen skolekrets. For å evt kunne ta det med i helhetlig 
betraktning. 

 
      

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forskrift skolekretsgrenser sendes ut på høring til skolenes rådsorganer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

063/19: Oppnevning av medlemmer til råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Ordfører opplyste om at rådets navn skal være Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Votering: 
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
KST- 063/19 Vedtak: 
1. Det opprettes et råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Moss kommune 
med 7 medlemmer. 
2. Som medlemmer til rådet oppnevnes: 
 
Nina Bakkefjord 
Dagfinn Glad 
Aina Kaupang 
Ole Andreas Steen 
Tor Erik Bjurstrøm (AP) 
Karen Urke Olaussen (MDG) 
Kjellaug Nakkim (H) 
 
3. Som varamedlemmer til rådet oppnevnes: 
Jane Anita Jensen 
Kari Lundeby 
Hanne Stageboe Petersen 
Kirsti Rodin (SV) 
Morten Didriksen (AP) 
Helge Watndal (Ny Kurs) 
 
 

      
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Det opprettes et råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Moss kommune 
med 7 medlemmer. 

2. Som medlemmer til Rådet oppnevnes 
3. Som varamedlemmer til Rådet oppnevnes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

064/19: Oppnevning av eldreråd 

 
      

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Jan Otto Syvertsen (H) fratrådte. Vararepresentant Simen Nord (H) 
tiltrådte i hans sted. 
 
Votering: 
Valgkomitéens innstilling vedtatt. 

 
KST- 064/19 Vedtak: 
1. Det opprettes et eldreråd i Moss kommune med 7 medlemmer. 

2. Som medlemmer til rådet oppnevnes  
Bjarne Kjærnes 
Sverre Eliassen 
Audun Tømmerås 
Gro Berthelsen 
Gunnel Edfeldt (AP) 
Lise-Lotte Trobe (KrF) 
Carl S Solberg (H) 
 
3. Som varamedlemmer til rådet oppnevnes 

Thorbjørn Nilsen 
Oddvar Løkkeberg 
Solveig Lawson 
Reidar Armann Nilsen (MDG) 
Jon Aga (SV) 
Martin Foss (H) 
 
      
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Det opprettes et eldreråd i Moss kommune med 7 medlemmer. 

2. Som medlemmer til rådet oppnevnes  

3. Som varamedlemmer til rådet oppnevnes 

 
 

065/19: Valg - flerkulturelt råd 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt. 

 



KST- 065/19 Vedtak: 
1. Det opprettes et flerkulturelt råd i Moss kommune med 8 medlemmer. 
 
2. Som medlemmer til Flerkulturelt Råd oppnevnes: 
 
Barham Azadi (SV) 
Toril Brekke (R) 
Steinar Sigve Hage (FrP) 
Grzegorz Cygan 
Ksenia Jarbro 
Charfeh Tarboush 
Ubah Korane 
Perhat Abdurishit 
3. Som varamedlemmer til Flerkulturelt Råd oppnevnes: 
 
Kasy Galgalo (KrF) 
Rune Boutroue Bekkhus (R) 
Michael Torp (FrP) 
Aphinaya Rognan 
Daria Meldre Pettersen 
Vally P Strand 
 
      
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Det opprettes et flerkulturelt råd i Moss kommune med 7 medlemmer. 
2. Som medlemmer til Flerkulturelt Råd oppnevnes 
3. Som varamedlemmer til Flerkulturelt Råd oppnevnes 

 
 
 

066/19: Suppleringsvalg 

 
      

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Jørn Roald Wille (H) fremmet følgende forslag til punkt 3: 
Som brukerrepresentant i Moss havn sitt styre velges Knut Sollund 

 
Votering: 
Pkt. 1 Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2 Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 3 Alternativ votering valgkomitéens innstilling og forslag fra representanten Wille. 
Valgkomitéens innstilling vedtatt med 36 mot 13 stemmer (H, Frp) 
 
Pkt. 4 Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
 



 
KST- 066/19 Vedtak: 

1. Som nytt medlem for Moss kommunale eiendomsselskap velges 
Unn Bøhm Tveito (H). 
2. Som nytt medlem i styret Moss havn velges Kristin Lind-Larsen (MDG). 
3. Som brukerrepresentant til styret i Moss havn oppnevnes Ulf Raab. 
Som varaobservatør velges Jørgen Vogt. 
4. Kommunestyret tar til orientering at sittende styre for Moss kommunale 
pensjonskasse fortsetter gjennom avviklingsperioden. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Som nytt medlem i styret for Moss kommunale eiendomsselskap velges 
2. Som nytt medlem i styret Moss havn velges 
3. Som brukerrepresentant til styret i Moss havn oppnevnes 
4. Kommunestyret tar til orientering at sittende styre for Moss kommunale 

pensjonskasse fortsetter gjennom avviklingsperioden. 

 
 

067/19: Interpellasjoner 
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 

Varaordfører Tor Petter Ekroll (Sp) tiltrådte som møteleder. 

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) besvarte interpellasjon fra representanten  
Finn-Erik Blakstad (V). 
Representanten Niklas Eriksen (Frp) trakk sitt spørsmål til ordfører "Kommunen 
svikter de med behov for BPA". 
Ordfører Hanne Tollerud (Ap) besvarte spørsmål til ordfører fra representanten 
Arild Svenson (Ny Kurs) - Plassering av nytt fergeleie. 

 
 
 
 

 

068/19: Interpellasjoner 
 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Varaordfører Tor Petter Ekroll (Sp) tiltrådte som møteleder. 

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) besvarte interpellasjon fra representanten  
Eirik Tveiten (Rødt) Om ny jernbane gjennom Østfold. Representanten trakk sitt 
forslag til vedtak i interpellasjonen. 
 
Ordfører Hanne Tollerud (Ap) besvarte spørsmål til ordfører fra representanten Niklas 
Eriksen (Frp) - Deltakelse i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. 



Representanten ønsket spørsmålet behandlet som egen sak i kommunestyremøtet. 
Ved votering over forslaget fikk dette 9 stemmer (Frp, Ny Kurs) og falt. 
 
Representanten Finn-Erik Blakstad (V) trakk sin interpellasjon - RV19 gjennom 
Rygges kulturlandskap. 

 
 
 

 

069/19: Moss Havn KF - Budsjettforslag for 2020 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Arild Svenson (Ny Kurs) fremmet følgende forslag: 
Budsjett for Moss Havn godkjennes med følgende endringer; Alle investeringer 
trekkes ut av investeringsprogrammet inntil Moss Havn har fremlagt planer for 
hvordan investeringene vil påvirke Statens vegvesens planer for RV19 og havnas 
driftsforutsetninger og markedspotensial. 
 
Representanten Shakeel Rehman (Ap) fremmet forslag til følgende tillegg: 
...med de endringer som fremkommer i sak 50/19 Budsjett og økonomiplan Moss 
kommune. 
 
Votering: 
Representanten Svensons forslag fikk 11 stemmer (Ny Kurs, Frp, V) og falt. 

Styrets innstilling med tilleggsforslag fra representanten Rehman ble vedtatt med 40 
mot 9 stemmer (Ny Kurs, Frp). 

 
KST- 069/19 Vedtak: 
Moss havn KFs aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2020 vedtas med de 
endringer som fremkommer i sak 50/19 Budsjett og økonomiplan Moss kommune. 
Budsjettrammen gir Moss Havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering 
av fremlagte investeringstiltak. 
Virksomhetens investeringer i 2020 blir finansiert gjennom egenkapital, lån og 
eventuelle tilskudd det kan søkes på. 
Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2020, og virksomhetens 
økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale 
eksisterende låneportefølje. 
Moss Havn KFs økonomi- og investeringsplan for 2020 -2023 vedtas. 
 
 
Styrets innstilling til kommunestyret 
Moss havn KFs aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2020 vedtas. 
Budsjettrammen gir Moss Havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering 
av fremlagte investeringstiltak. 
Virksomhetens investeringer i 2020 blir finansiert gjennom egenkapital, lån og 
eventuelle tilskudd det kan søkes på. 
Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2020, og virksomhetens 
økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale 
eksisterende låneportefølje. 
Moss Havn KFs økonomi- og investeringsplan for 2020 -2023 vedtas. 



 
 

070/19: Overføring av aksjer fra Østfold fylkeskommune til  
kommunene i Østfold 

 
 

11.12.2019 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) fratrådte etter behandling av sak 070/19.  
Ingen vararepresentant tiltrådte i hans sted. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 48 mot 1 stemme (Sindre Westerlund 
Mork (V)). 
 
Representanten fratrådte møtet etter behandling av sak 070/19. 

 
KST- 070/19 Vedtak: 
Vedlagt avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om 
overdragelse av aksjer i Øsfold Energi AS tiltredes. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedlagt avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om 
overdragelse av aksjer i Øsfold Energi AS tiltredes. 
 

 
 


