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2020 – det uforutsigelige året
(som endte godt)

Hans Reidar Ness
Kommunedirektør



Ukjent territorie – for oss alle!



Hva skjedde??



Budsjett 2020

2020:

Økning tjenesteområder lagt inn i budsjett 2020 ca. 107 mill. 

Finansiert: 

Bruk av tidligere års oppsparte midler 55 mill. 

Effektivisering og omstilling – ikke identifisert 25 mill. 

Engangstilskudd ny kommune ifm. omstilling 27 mill. 

Sum 107 mill



Hvordan kan det være behov for å spare 260 mill fremover?

Økninger lagt inn i budsjett 2020 107 mill

Ytterligere varslet aktivitetsøkning gjennom 2020 68 mill

Fellesposter – annet:
– Reduserte skatteinntekter (korona) 50 mill.
– Avdrag og renter på lån (investeringer) 7 mill.
– Lønnsharmonisering 10 mill.
– Lønns- og prisvekst 12 mill.
– Husleier 2 mill.

SUM 256 mill.
Ved å justere for økt avdragstid, lavere renter og reduserte avsetninger til pensjon, 

er behovet innsparing redusert til 200 mill. – men dette er midlertidig (3-4 år)



Tiltak 2021 2022 2023

Identifiserte tiltak per 5.8 
kategori 1 og 2

60 851 76 871 89 131

Identifiserte tiltak per 14.9 
kategori 3 og 4 37 790 61 670 69 993

Totalsum 98 641 138 541 159 124

Status besparelser i kr. identifiserte og foreslåtte tiltak alle kategorier 



Hva skjedde??

Hva skjedde??





Tertialrapport 2 kontra 1 – anslag per 14.10.20
Felles Endring
Skatteinntekter, inklusive inntektsutjevning 11 000
Rammetilskudd 6 200
Rente- og avdragskompensasjon -1 000
Integreringstilskudd og vertskommunetilskudd - 6 800
Effektivisering og omstilling (budsjettert sentral) -5 000
Tap på fordringer - 2 000
Arbeidsgiveravgift (koronatiltak med redusert sats) 3 500
Redusert lønns- og prisvekst (koronatiltak) -7 000
Pensjon 50 000
MKE – anslåtte økte overføringer - 1000
Kalkulatoriske renter (selvkost) - 3 400
Netto renteinntekter-/utgifter - 500
Utbytte Østfold energi 4 160 
SUM 48 160

Tallene under viser positive/negative avvik ift. revidert budsjett

• Skatteinntekter anslås nå å bli noe høyere enn ifm. kommuneproposisjon – fra minus kr 69 mill. til minus kr 58 mill. 
• Rammetilskudd har i all hovedsak økt grunnet regelendring tilknyttet skatt
• Arbeidsgiveravgiften ble redusert fra 14,1 til 10,1% for 3 termin. Positiv effekt ble 3,5 mill. bedre enn anslått
• I kommuneprp. ble det anslått en lønnsvekst på 0%. Denne ble ca. 0,4%. Negativ effekt ble kr 7 mill. 
• Kalkulatoriske renter anslås å bli kr 3,4 mill. lavere grunnet redusert rente. 



Resultat 2020

Netto driftsresultat ble + 73,5 mill.

Herav avsetninger til bundne fond 33,8 mill.

Resultat justert for avsetninger (netto inntekter til bruk i 2021) + 39,7 mill. 

Budsjettavvik i forhold til 2. tertial rapport 106,4 mill.

Hva skyldes denne endringen fra 2. tertial – revidert budsjett?



Stabene +  5,0 mill.
Oppvekst og utdanning +  6,9 mill. 
Helse og mestring + 18,4 mill. 
Kultur, aktivitet og inkludering + 16,9 mill.
Plan, miljø og teknikk + 14,5 mill. 
Fellesområder +   2,4 mill.
SUM + 64,1 mill. 

Mindreforbruk ift revidert budsjett, men ca 96 millioner kroner i varslet i aktivitetsøkning gjennom 2020.

Resultat 2020 ift. revidert budsjett 2. tertial (forts)



Resultat 2020 ift. revidert budsjett 2. tertial

Hva er avvikene for 2020, ift. revidert budsjett som vi i liten grad tar med oss inn i 2021:

Økt rammetilskudd – hvorav 30 mill. i ekstramidler nov./des. * + 32,8 mill.

Skatteinntekter + 10,8 mill.

Inntektsutjevning - 14,4 mill.

Eiendomsskatt +   9,5 mill. 

Diverse tilskudd - 3,6 mill. 

Finans +   5,4 mill. 

Sum + 40,5 mill.

Økning eiendomsskatt er allerede lagt inn i 2021. 

* Koronaregnskap 2020



Resultat 2020 ift. revidert budsjett 2. tertial (forts)

Avvikene i 2020 relaterer seg i all hovedsak til følgende forhold:

• Engangsinntekter korona-tilskudd, lavere netto finansutgifter o.l. 

• Tidligere effekter av vedtatte innsparingstiltak, enn først antatt. Altså er flere av 
innsparingene allerede lagt inn i budsjett for 2021. 

• Ansettelses- og innkjøpsbegrensninger, herav er flere stillinger holdt midlertidig vakante

• Lavere pensjonskostnader Statens pensjonskasse for 2021

• For konservative prognoser



• Utfordringen kan bli mindre, men også større.

• Hovedutfordringen er - hva blir de langsiktige konsekvensene av korona og hva kompenseres 
evt. gjennom statsbudsjettet?

• Vi har kjøpt oss tid, men samtidig må vi sikre videreutvikling og omstillingsevne.

Hva betyr dette for 2021 og fremover?
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Kommuneproposisjon
Konsekvenser for Moss kommune

Dato for behandling i Stortinget 15.06.21 (foreløpig)

Stine Kihl
Økonomisjef



Andel til Moss kommune er foreløpige anslag. 

I tillegg er det bevilget kr 1,0 mrd. til næringslivet – hvorav kr 0,5 mrd. fordeles før sommeren og 0,5 mrd. 
etter sommeren, dersom det fortsatt er behov som følge av lokale eller regionale smitteverntiltak. 

Endringer i 2021

Koronakompensasjoner Nasjonalt Moss
Innbyggertilskudd 1,00 mrd. kr 9,0 mill. kr
Skjønnsmidler (fordeles av Statsforvalter, iht. rapportering og smitte) 1,50 mrd. kr 15,0 mill. kr
Vaksinasjon 0,76 mrd. kr 7,0 mill. kr
Massetesting 0,10 mrd. kr ? mill. kr
Karantenehotell – antakelig lite til Moss 1,15 mrd. kr ? mill. kr
Psykisk helse og sårbare grupper – øremerket tilskudd 0,08 mrd. kr ? mill. kr
Totalt 4,59 mrd. kr 31 mill. kr 



Andre forhold Nasjonalt Moss
Anslag på skatt – oppjustert 3,2 mrd. kr 30 mill. kr
Deflator (lønns- og prisvekst) – herav; Fra 2,7% til 2,7%

- Lønnsvekst Fra 2,2% til 2,7%
- Prisvekst Fra 3,5% til 2,8%

Fastleger – kompensasjon basistilskudd under knekkpunkt (halvår) 75 mill. kr 0,7 mill. kr

Endringer i 2021

Skatteinntekter:
• Skatteinngangen per mars ligger 9,2 prosent over samme periode i 2020.
• Grunnet korona er tallene fortsatt usikre og foreslås vurdert og eventuelt justert først i 2. tertialrapport

Lønns- og prisvekst
• Lønnsforhandlinger er ikke avsluttet og konsekvenser foreslås vurdert og evt. justert i 2. tertialrapport

Basistilskudd fastleger
Satsen under knekkpunkt foreslås økt fra 577 kroner til 610 kroner per capita. 
Satsen over knekkpunkt videreføres på 499 kroner per capita



Nasjonalt Moss
Realvekst, dvs. vekst utover lønns- og prisvekst 1,6 mrd.-2,0 mrd. 15-19 mill. kr
Herav fordelt;

- Demografiendringer (aktivitetsendringer) 0,9 mrd. 9 mill. kr
- Pensjon 0,6 mrd. 6 mill. kr
- «Frie midler» 0,1 mrd.- 0,5 mrd. 0-4 mill. kr

Økt skatteanslag i 2021 videreført inn i 2022 30 mill. kr

Konsekvenser for 2022

Usikkerhet fra 2022 og utover:
• Barnevernsreform og økonomiske konsekvenser?
• Størrelsen på demografikostnadene – herav spesielt fra 2023 hvor det er anslått en stor økning?
• Ligger det øremerkinger/føringer i de «frie midlene»?
• Langtidskonsekvenser av korona? 
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1. tertialrapport 2021

Stine Kihl
Økonomisjef



Korona:

1) Anslag: Tilskudd er ikke viderefordelt fra Statsforvalter

Økonomiske avvik 1. tertialrapport

Tilskudd/overføringer Beløp
Merutgifter-/mindreinntekter korona – herav også TISK-strategien 40,6 mill. kr
Økt skjønnsramme til kommuner med store lokale smitteutbrudd og høye korona-kostnader 1) 13,8 mill. kr
Smittevern – kontroll med næringslivet, arrangement o.l. 1,5 mill. kr
Vaksinering 4,6 mill. kr
Endringer iht. kommuneproposisjon - anslag:
Merutgifter-/mindreinntekter korona – økt innbyggertilskudd 9,0 mill. kr 
Økt skjønnsramme til kommuner med store lokale smitteutbrudd og herav høye korona-kostnader 15,0 mill. kr 
Vaksinering 7,0 mill. kr 
SUM 91,5 mill. kr 



Korona:

I prognosen over er det beregnet netto merutgifter til vaksinering til og med 30. september og de andre områdene til og med 31. august.

1) Kommunedirektør foreslår i 2021 – på grunn av korona - å tildele kr 0,7 mill. til uteområder, herav beplantning og 
sommervedlikehold i sentrum, på badestrender og i parker. Gir flere sommerjobber

Restmidler kr 43,3 mill. bør avsettes sentral post øremerket korona

Økonomiske avvik 1. tertialrapport

Netto merutgifter/mindreinntekter Moss kommune Beløp
Stab: Smittevern, TISK, politikergodtgjørelser tilknyttet korona 3,5 mill. kr 
Vaksinering 19,0 mill. kr 
Netto merutgifter idrett 0,3 mill. kr  
Skoler og barnehager 3,3 mill. kr
Generasjon M (f-sak 051/21) 0,2 mill. kr
TISK, legevakt, koronalegevakt, ekstrabemanning i institusjon, hjemmetj. o.l. 18,7 mill. kr
Parkeringsinntekter 2,2 mill. kr 
PMT: TISK - omdisponering av ressurser 0,3 mill. kr 
PMT: Trivselstiltak tilknyttet sentrumsområder, parker og badestrender 1) 0,7 mill. kr 
SUM 48,2 mill. kr 



Korona – annet:

• Skjønnsmidler er foreløpig beregnet – trinn 1 tildeles i juni

• I kommuneproposisjon er det anslått skatteøkning utover statsbudsjettet, men det er fortsatt stor usikkerhet 

• Kommunal- og stabsområder løser ikke i 2021 så mye av koronakostnadene internt

Andre økonomiske avvik 1. tertialrapport:

Økonomiske avvik 1. tertialrapport

Sentrale poster Beløp
Pensjonskostnader KLP og SPK 30,0 mill. kr 
Integreringstilskudd 2,0 mill. kr
Vertskommunetilskudd 1,3 mill. kr
Rente- og avdragskompensasjon - 4,2 mill. kr
Renteinntekter- og utgifter 9,1 mill. kr
Kalkulatoriske renter selvkost 2,5 mill. kr
SUM 40,7 mill. kr 



Andre økonomiske avvik 1. tertialrapport (ikke korona):

Økonomiske avvik 1. tertialrapport

Kommunal- og stabsområder Beløp
Fair Play Østfold (k-sak 048/21) - 0,15 mill. kr
Kvikkleire – kan bli høyere - 0,50 mill. kr
Tigerplassen – økte kostnader - 1,35 mill. kr
Skøytebanen - 0,30 mill. kr
Godtgjørelser folkevalgte – merforbruk - 0,80 mill. kr
Ny medievaktordning og endret grunnlag gebyr for vigsler - 0,20 mill. kr 
Styrking PPT - 1,00 mill. kr
Sykehjem og omsorgsboliger – forsinkelser i innsparing, herav kr 4 mill. av totalt 10,6 mill. - 4,00 mill. kr
Aktivitetsøkning helse og mestring - 1,30 mill. kr
Hjemmetjenester - besparelse + 2,50 mill. kr
Samhandling, sykehjem og hjemmetjenester – inndekning av koronautgifter + 3,40 mill. kr 
Biler – økt forsikring og car-admin - 0,88 mill. kr
Totalt – netto økning - 4,58 mill. kr  



Flytting av gjeld tilknyttet anleggsmidler fra gamle Rygge kommune til MKEiendom KF

• Anleggsmidler tilknyttet bygg/eiendommer fra gamle Rygge ble overført MKEiendom i 2020, kr 931 mill. 

• I 1. tertialrapport flyttes også andel av gjeld og renter og avdrag tilknyttet gjeld

Prinsipp som er lagt til grunn er:

• Gjeldsgrad per 31.12.19 i gamle Rygge kommune (73,5%)

Gjeldsgraden i Rygge tilsvarte samme nivå som i MKEiendom KF – før ny kommune

Dette betyr følgende endringer i 2021:

• Langsiktig gjeld som overføres til MKEiendom KF - kr 659 mill. 

• Budsjett tilknyttet avdrag som overføres til MKEiendom KF - kr 28 mill. 

• Budsjett tilknyttet renter som overføres til MKEiendom KF - kr 8 mill. 

Økonomiske avvik 1. tertialrapport



Oppsummert - korona:
Tildelte korona-midler (foreløpig anslag) kr 91,5 mill.
Bruk av korona-midler (foreløpig anslag) kr 48,2 mill.
Ubrukte korona-midler avsettes sentralt kr 43,3 mill. 

Oppsummert – endringer i statsbudsjettet:
Endret pensjonspåslag og kapitaltilskudd private barnehager (økte utgifter) - kr  2,84 mill. 
Reversert skjermingsordning egenandeler (reduserte utgifter) + kr 0,54 mill. 
Økt rammetilskudd, iht. endret statsbudsjett (økte inntekter) + kr  2,30 mill. 
Netto endring kr  0,00 mill.

Endring i bruk av disposisjonsfond:
Budsjettert bruk av disposisjonsfond 2021 kr 53,3 mill.
Netto mindreforbruk sentrale poster kr 40,7 mill. 
Netto merforbruk kommunal- og stabsområder (annet) kr   4,6 mill. 
Bruk av disposisjonsfond 2021 1) kr 17,2 mill.

1) Anslåtte merinntekter skatt er ikke tatt inn, ca. kr 30 mill.  

Økonomiske avvik 1. tertialrapport



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Økonomiplan 2022-2025

Stine Kihl
Økonomisjef



Utgangspunkt – vedtatt økonomiplan 2021-2024:

Innsparingene gjelder i all hovedsak:

• Redusert bemanning kommunal- og stabsområder

• Strukturendringer innenfor skole, barnehage og dagsenter

• Reduserte tilskudd, arrangement, aktiviteter, forskjønning o.l. 

Økonomi – utfordringsbildet 2022-2025

2021 2022 2023 2024
Avsetning (+)/bruk (-) disposisjonsfond -53 3 24 26
Tallene forutsetter gjennomføring av følgende innsparingstiltak:
Kommunedirektør med stab 13 17 19 19
Kultur, oppvekst og aktivitet 24 35 44 47
Helse og mestring 29 36 36 36
Plan, miljø og teknikk 7 9 9 9
Redusert vedlikehold MKEiendom KF 10 0 0 0
Minimumsavdrag – lengre nedbetalingstid langsiktig gjeld 33 35 35 35
Effektivisering og omstilling – ikke identifisert 0 33 45 59
Sum innsparinger 116 165 188 205



I gjeldende økonomiplan ligger følgende forutsetninger:

• Ingen aktivitetsøkning – aktivitetsnivå er per 2. tertial 2020, for hele økonomiplanperioden

• Ingen skatterisiko, dvs. ikke risikojustert ift. eventuelle konkurser og økt arbeidsledighet

• Ingen økte budsjettrammer i tilknytning til langtidskonsekvenser av korona – herav;
‒ Økt arbeidsledighet
‒ Psykisk helse
‒ Barn og unge
‒ Varige helsemessige utfordringer av korona

• Forlenget nedbetalingstid på lån og herav økt gjeldsgrad. Denne bør reverseres gradvis utover i planperiode

• Lave renteutgifter er lagt flatt i økonomiplanperioden – må økes

• Økte driftsutgifter tilknyttet nye investeringer – helårseffekt fra og med 2025

Økonomi – utfordringsbildet 2022-2025



Potensielle utfordringer i økonomiplanperioden:

• Ny barnevernsreform og økonomiske konsekvenser ?

• Økte driftsutgifter tilknyttet nye investeringer og vedlikeholdsetterslep  – utover det som allerede er vedtatt ?

• Demografikostnadene vil øke sterkt fra og med 2023, jfr. kommuneproposisjon. Vil disse bli kompensert?

• Implementering av vedtatte planer og satsinger?

Mulige positive forhold:

• Reduserte pensjonskostnader i 2020 og 2021 som helt eller delvis vil bli videreført inn i 2022 og utover

• Foreløpig gode skatteanslag, jfr. kommuneproposisjon

Økonomi – utfordringsbildet 2022-2025



Potensielle utfordringer i økonomiplanperioden:

I tillegg er lønns- og prisvekst normalt ca. kr 10 mill. høyere enn inntektsøkninger – per år. 

Økonomi – utfordringsbildet 2022-2025

2022 2023 2024
Avsetning (+)/bruk (-) disposisjonsfond 3 24 26
Anslag endringer:
Realvekst, iht. kommuneproposisjon 17 17 17
Pensjonskostnader, netto etter justert nivå kommuneproposisjon 20 20 20
Økt skatteanslag iht. kommuneproposisjon 30 30 30
Demografiendringer, iht. kommuneproposisjon – reelt? -10 -10 -10
Lønns- og prisvekst utover inntektsøkning -10 -10 -10
Anslått renteøkning – tilbakeført reduksjon i 2021 – høyere/lavere? -13 -12 -12
Reversering av minimumsavdrag – forslag til gradvis reversering -15 -25 -35
Styrking PPT -1 -1 -1
Barnevernsreform? ? ? ?
Økte driftsutgifter tilknyttet nye investeringer, økt arealbehov og evt. vedlikeholdsetterslep? ? ? ?
Implementering av vedtatte planer og satsinger? ? ? ?
Avsetning (+)/bruk (-) disposisjonsfond 21 33 25



Ovennevnte er avhengig av at;

• allerede vedtatte innsparingstiltak gjennomføres som planlagt

• demografikostnader ikke blir høyere enn anslagene i kommuneproposisjon kr 10 mill.

Annet:

• Hvordan vil et ordinært driftsår være? Moss kommune har kun erfaring fra en pandemisituasjon

• Helårskonsekvenser av nye tiltak fra 2025 – herav spesielt ny svømmehall som gir kr 9-10 mill. i økte kostnader

Økonomi – utfordringsbildet 2022-2025
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Analyse og kartlegging

Morten Dyrkorn     - Enhet Økonomi
Agnethe Weisæth  - Enhet Samfunnsutvikling









Vedvarende lavinntekt, 0 – 17 år



Psykisk helse2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Hele landet0-74 år 149,0 152,0 154,0 157,0

15-24 år 143,0 149,0 156,0 163,0
45-74 år 178,0 179,0 178,0 178,0

Viken 0-74 år 150,0 152,0 154,0 157,0
15-24 år 143,0 149,0 155,0 162,0
45-74 år 177,0 178,0 177,0 178,0

Moss 0-74 år 173,0 176,0 178,0 184,0
15-24 år 173,0 176,0 185,0 192,0
45-74 år 203,0 203,0 202,0 206,0



Gjennomføring av videregående opplæring



Andel som hverken er i utdanning 
eller arbeid  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hele landet 16-25 år 12,0 14,0 13,0 13,0 12,0 12,0

26-66 år 20,0 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0
Viken 16-25 år 13,0 14,0 13,0 13,0 12,0 11,0

26-66 år 21,0 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0
Moss 16-25 år 15,0 17,0 15,0 16,0 14,0 14,0

26-66 år 26,0 28,0 28,0 27,0 26,0 26,0



Strategiske grep på 
bakgrunn av det vi vet.  





Hvordan tolke 
tallene?



Kommunebarometeret 2021

• Rangering av kommune Norge basert på gitte kriterier
• En journalistisk tilnærming
• Tidsserien har slått sammen gamle kommuner tilbake i tid
• Poengsum og rangering ikke med per nå – kun karakter nå

• Karakterer 1-6 
• ikke med i foreløpig barometer

• Poengsum mot andre kommuner
• Rangering mot andre kommuner

• Ikke justert for økonomisk forutsetninger
• Moss kommune i kostragruppe 11

Ålesund
Bodø
Moss
Sarpsborg
Nordre Follo

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Skien
Arendal



ALLE TALL
Grunnskole

Saksbehandling

Pleie og omsorg Barnevern

Barnehage

Helse Sosialtjeneste

Kultur
Miljø

Vann, avløp,renovasjon ØkonomiKostnadsnivå



Grunnskole

Sosialtjeneste



Hovedtall



Utgiftsbehov
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Utgiftsbehov (2)



 Moss K-gruppe 11 Sarpsborg Horten Asker
Pleie og omsorg 19 365 20 128 20 881 17 220 20 939
Grunnskole 14 000 14 134 13 994 14 609 13 921
Barnehage 9 183 8 856 8 618 8 879 8 768
Adm, styring og fellesutgifter 4 724 4 674 4 502 3 519 7 641
Sosiale tjenester 2 879 2 869 2 788 3 192 2 616
Kommunehelse 3 155 3 216 2 814 3 093 3 409
Barnevern 1 758 1 805 2 015 849 1 677
Kultur og idrett 2 079 2 235 2 031 2 130 2 867
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 655 641 787 881 902
Andre områder 2 987 2 668 2 693 2 166 2 145
-  Brann og ulykkesvern 775 804 783 728 783
-  Kommunale boliger 462 128 867 203 11
-  Samferdsel 828 982 434 403 1 178
-  Næringsforv. og konsesjonskraft 247 91 21 295 -296
-  Kirke 675 663 588 537 469
Totalt 60 784 61 225 61 123 56 538 64 887

Netto driftsresultat 
per område



Felles situasjonsforståelse

• Er kommunens økonomi i balanse? 
• Hvilke statlige føringer kan forventes? 
• Hvordan vil utviklingen i rentenivå påvirke kommunen? 
• Hvordan vil befolkningen og befolkningssammensetningen i kommunen 
utvikle seg de kommende årene? 
• Hvilke deler av kommunens tjenestetilbud kan forvente økt 
etterspørsel? 
• Hvilke deler av kommunens tjenestetilbud kan forvente redusert 
etterspørsel? 
• På hvilke områder vil kostnadene øke i framtiden hvis det ikke tas grep i 
dag? 
• Hvilke alternativer har kommunen for å dekke de identifiserte 
framtidige behov? 
• Hvor ligger usikkerhetene/risikoene, og hvordan håndterer kommunen 
dem?
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Det kommunale plansystemet

Vibeke Rosenlund
Enhetsleder samfunnsutvikling



Kommuneloven  § 14-4
Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan 
langsiktige utfordringer, mål og 
strategier i kommunale planer 
skal følges opp.

Økonomiplanen skal vise:
• kommunestyrets prioriteringer 

og bevilgninger 
• de målene og premissene som 

økonomiplanen og 
årsbudsjettet bygger på

Økonomiplanen kan inngå i eller 
utgjøre kommuneplanens 
handlingsdel



Planstrategi

• Prioritere plan- og utviklingsoppgaver som følger 
opp kommunens visjon og ny kommuneplan. 

• Plansystemet skal fremme et helhetlig perspektiv, 
herunder tverrfaglighet og samhandling. 

• Planarbeid skal være kunnskapsbasert og bygge på 
bred medvirkning og innbyggerdialog. 

• Helhetlig strategisk plan- og styringssystem

• Konkrete prioriterte planer - gitt år 



Helhetlig strategisk plan- og styringssystem

• Sikre sammenheng mellom ulike planer og mellom de 
langsiktige, overordnede planene og økonomiplanen

• Klimabudsjett og klimaregnskap
• Tiltak utledet av mål, strategier og tiltak i planer skal 

implementeres inn i enhets- og virksomhetsplaner
• Oversikt over hvordan planene følges opp, blant annet 

gjennom rapportering
• Verktøy og metodikk
• Nøkkeltall knyttet til vedtatte samfunnsmål

- og hvordan ligger vi an til å nå FNs bærekraftsmål?

evaluere     planlegge      finansiere   implementere



Mangfoldige Moss
grønnere varmere           skapende 

Klimaplan 
Kommunedelplan

Naturmangfoldsplan

Strategisk næringsplan 
Regional temaplan 

Levekår og livskvalitet 
i et livsløpsperspektiv 

Kommunedelplan

Leve hele livet
Grønnstrukturplan –Kystsoneplan –Parkeringstrategi -Kommunedelplan for bolig -Plan for bedre psykisk helse –Kulturminneplan -Strategisk skoleplan -Eierskapsstrategi
-Humleplan – Friluftskartlegging – Plastsmart kommune – Strategiplan helse og mestring – Demensplan – Kvalitetsplan for barnehager – Innovasjonsstrategi - Kulturplan    



Miljø og klima - Grønnere

Hovedplan VA
Overvannsstrategi

Handlingsplan kvikkleire

Miljø og klimaplaner

Kommuneplan
Klimaplan Plan for naturmangfold     Klimatilpasning

Mål, strategier og tiltak fra miljø- og klimaplanene

Humleplan
Friluftskartlegging

Kystsoneplan
Plastsmart kommune

Klimabudsjett
Fornybart drivstoff
Parkeringsstrategi

Sykkelplan

FNs smartbyprogram

Luftforurensning
Støy
Drikkevannskvalitet
Vannforbruk
Avløpshåndtering
Avfallshåndtering
Energiforbruk publikumsbygg
Andel fornybar energi
Rekreasjonstilbud
Vernede naturområder

Økonomiplan 
budsjett

Handlingsplaner - virksomhetsplaner



• Oppstartsmøte 18. mai 2021

• Avholdes en til to politikersamlinger høsten 2021

• Statsbudsjettet legges fram 13. oktober 2021

• Konsekvenser av statsbudsjettet presenteres i formannskap 26. oktober 2021

• 2. tertialrapport behandles i formannskapet 26. oktober 2021

• Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram 5. november 2021

• Handlings- og økonomiplan behandles i formannskapet 23. november 2021

NB! Valgår – kan medføre vesentlige endringer fra opprinnelig statsbudsjett til endelig statsbudsjett

Prosess økonomiplan 2022-2025



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Handlingsregler

Stine Kihl
Økonomisjef



Hva betyr dette ift. det vi vet per i dag, jfr. justert oversikt økonomiplan

Forslag til handlingsregler

Handlingsregler
Akseptabelt 

resultat
Netto driftsresultat, justert for bundne fond, i % av brutto driftsinntekter 0,75% - 1,75%
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 7%-9%
Egenkapitalfinansering investeringer (ekskl. startlån og selvkost) 30% - 40%
Renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter (all gjeld minus startlån og selvkost) 70% - 75%

Netto driftsresultat 2022 2023 2024 2025
Mål – forslag for neste økonomiplanperiode 0,75% 1,00% 1,50% 1,75%
Netto driftsresultat i mill. kroner 29 39 58 67
Avvik ift. korrigert økonomiplan (økte innt./red.utg.) 8 6 33 52



Forslag til handlingsregler

Disposisjonsfond 2022 2023 2024 2025
Mål – forslag for neste økonomiplanperiode 9% 9% 9% 9%
Disposisjonsfond totalt 350 350 350 350
Høyere disposisjonsfond enn mål på 7-9% kan benyttes til investeringer 42 80 139 206

Egenkapitalfinansiering investeringer 2022 2023 2024 2025
Mål – forslag for neste økonomiplanperiode 30% 30% 40% 40%
Egenkapitalfinansiering 94 118 84 ?
Egenkapitalfinansiering – for lite lagt inn i økonomiplan 47 24 20 ?

For årene 2022 til og med 2024 trenger Moss kommune å ytterligere egenfinansiere kr 91 mill. Dette kan gjøres 
gjennom å;
• selge eiendommer/anlegg
• bruke av investeringsfond (MKEiendom KF) og/eller 
• bruke av disposisjonsfond - se siste linje i tabellen nedenfor

Det samme gjelder ift. å nå målet om renteeksponert gjeld. I tillegg må/bør langsiktig gjeld nedbetales raskere. 

Status disposisjonsfond per 31.12.20 er 8,7%. 



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Avslutning

Hans Reidar Ness
Kommunedirektør
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