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Utfordringer i arbeidet med budsjett og økonomiplan

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Husk ! PRINSIPPER I ØKONOMIPLAN 



• 5,9 milliarder kroner til kommunene.
• 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd.
• 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.

• I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet 
til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og 
arbeidstagere.

• 950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke 
tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i 
tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.

• Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten 
til videregående opplæring.

Korona kompensasjon for 1. halvår 2021



Utgangspunkt for økonomiplanen

• Økonomisk utfordring på kr 200 mill.

• Utgangspunktet for økonomiplan er nedjustert med for høyt anslag tilknyttet pensjon og lønnsvekst i 2020

• Tatt ut engangstiltak i 2020, dvs. tiltak som utløper fra 2021

• Statsbudsjettets føringer er lagt til grunn – med tilhørende høy skatterisiko

• Lengre nedbetalingstid på lån, dvs. iht. kommunelovens bestemmelser

• Bruk av premiefond i KLP tilsvarende anslag på premieavviksinntekter

• Lav lånerente, dvs. 1 prosent i 2021 og deretter en økning på 0,2 prosent per år til 1,6 prosent i 2024

• Økonomiske utfordringer tilknyttet korona er i liten grad tatt med i økonomiplanen

«Strikken er strukket så langt det går»



Utgiftsutjevning 2021
Kriterier Beløp
Demografiske kriterier
0-15 år - 60 000
16-66 år - 7 000
67 år + 56 000
Sum demografiske kriterier - 11 000

Geografiske kriterier - 71 000

Sosiale kriterier 57 000

Trekk statlige/private skoler - 45 000
Tilbakeføring samlet trekk 25 000
Sum utgiftsutjevning - 56 000

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Moss kommune har få barn i aldersgruppen 0-15 år og skal da kunne ha lavere kostnader til f.eks. skole og barnehage. Herav er trekket 0-5 år kr 46 mill. NB. Barnehagestruktur.Moss har en høy andel eldre og får derfor også tilført ekstra midler tilknyttet denne gruppen – se kriteriet 67 år +.Moss kommune skal også ha stordriftsfordeler tilknyttet hjemmetjenester, skole, barnehage og andre tjenester grunnet korte avstander, jfr. geografiske kriterier. Moss vil ha høyere kostnader til NAV, helse og andre tjenester – se sosiale kriterier.Moss får trekk på kr 45 mill. da Moss har mange barn i private skoler. Dette er en sats per barn.Tilbakeføring hadde vi fått uavhengig av trekket. 



Folkehelse og levekår

Folkehelsebarometeret viser at Moss har betydelige utfordringer. Her utdrag fra 
oppvekstbarometeret.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her vises



Demografi

I følge disse prognosene vil antatt befolkning ved inngangen av 2025 være omtrent 52 400 innbyggere, ca. 
1% årlig vekst.

Det planlegges for en utbyggingstakt på minst 250 boliger i året. De fleste vil bosette seg i eller nært 
sentrum, på Verket og på Høyda. Områdesentrene Kambo og Halmstad er også vekstområder.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tallene her underbygger planer og vurderinger tilknyttet barnehagestruktur og skolestruktur. Statistikk over tid (fra SSB) viser også synkende barnetall. 



Statsbudsjettet 2021 – konsekvenser for Moss kommune

• Redusert lønns- og prisvekst i 2020 er overvurdert med 2,2 mrd. på landsbasis og ca. kr 
18-20 mill. for Moss kommune

• Skattevekst på 7% fra justert anslag 2020 til 2021 og 5,6% fra statsbudsjett 2020 (før 
korona) til 2021

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Moss kommune er en lavinntektskommune, dvs. at skatteinntektene per innbygger er relativt mye lavere enn for landsgjennomsnittet, dvs. 87,5%. Skatteinntekter per innbygger på nivå med landsgjennomsnittet ville gitt Moss kommune økte inntekter på kr 64 mill



Frie inntekter
Skatteinntekter
Eiendomsskatt

Rammetilskudd

Øremerkede 
tilskudd

Egenbetalinger 
og gebyrer

«Bundne» inntekter

Fra innb.

Fra staten

Kommunesektorens inntekter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kort fortalt; de sikre inntektene går ned (ramme), mens de usikre går opp i forslaget (Skatteinntekter)



Statsbudsjettet 2021 – konsekvenser for Moss kommune

Inntektsbildet i revidert budsjett 
preges av kompensasjoner knyttet til 
pandemien.



Statsbudsjettet 2021 – konsekvenser for Moss kommune

• Redusert lønns- og prisvekst i 2020 er overvurdert med 2,2 mrd. på landsbasis og ca. kr 
18-20 mill. for Moss kommune

• Skattevekst på 7% fra justert anslag 2020 til 2021 og 5,6% fra statsbudsjett 2020 (før 
korona) til 2021

• Skatterisikoen anslås å være kr 40 til 50 mill. for Moss kommune

• Oppgaveendringer anslås å ha negativ effekt for Moss kommune på kr 4,3 mill.

• Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester anslås å ha negativ effekt for Moss 
kommune på kr 4,1 mill. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppgaveendringer – herav overføring av kemner til Skatteetaten kr 3 mill. og tilskudd til tros og livssynssamfunn kr 1,3 mill. Her vil jeg gjerne utdype litt om utviklingen i innslagspunktet for ressurskrevende tjenester (neste plansje)



Toppfinansieringsordningen – gunstig for kommunesektoren
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Toppfinansieringen har uten tvil vært gunstig for kommune NorgeMen behovet har også økt kraftig og toppfinansieringen stopper ved 67 år



Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester har reelt økt med 200 000 
kroner pr bruker, kommunene må dekke 80 pst
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Innslagspunkt ressurskrevende tjenester

Faktisk endring innslagspunkt Innslagspunkt kun med lønnsvekst

Samlet
Herav økt 

innslagspunkt 2020
Oslo -151 -32
Viken -292 -62
Innlandet -136 -29
Vestfold og Telemark -129 -27
Agder -75 -16
Rogaland -118 -25
Vestland -161 -34
Møre og Romsdal -77 -16
Trøndelag -109 -23
Nordland -76 -16
Troms og Finnmark -91 -19
Samlet -1 416 -300
I tillegg kommer tap for brukere som ikke lenger når opp til
innslagspunktet

Anslag effekt økt kommunal 
egenfinansiering, mill. kroner

30 mill. kroner i skjønnsbevilgning til 
kommuner med høye utgifter per innbygger 
i toppfinansieringsordningen

Kilde: Salderte budsjetter 2014-2020, statsbudsjettet 2021/KS

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Effekten er 300 millioner kroner i svekket kommunal økonomi denne gangen – men vel 1,4 mrd kroner samlet siden 2016. 



Økonomiplanens profil og utfordringer

• Negativt/lavt netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

• Flere av innsparingstiltakene blir krevende å gjennomføre parallelt med en 
pågående pandemi

• Aktivitetsøkning innenfor spesielt helse og mestring

• Risiko knyttet til forventede skatteinntekter

• Akkumulert skyldig premieavvik som reduseres betraktelig (til kr 30 mill. )

MEN….

• Høy investeringstakt

• Disposisjonsfond reduseres i liten grad i planperioden



Utvikling i netto driftsresultat

2021 2022 2023 2024
Netto driftsresultat -0,9 % 0,1 % 0,7 % 0,7 %
Mål - minimum 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Mål - ønsket 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 %

Netto driftsresultat i Moss (bykassa) i 2019 - 1,1 prosent
Netto driftsresultat i Rygge i 2019 - 1,7 prosent

Allerede i 2019 begynte en positiv trend å snu

Dersom langsiktig mål om netto driftsresultat på 1,75% i 2024 må 
inntektene økes/kostnadene reduseres tilsvarende kr 40 mill. i 2024. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tallene har forandret seg noe i løpet av økonomikonferanseneDette er ift. handlingsregler vedtatt i fellesnemnda. De er relativt fornuftige – bør kanskje oppdateres/presiseres noe. Vi er pålagt å ha handlingsregler.



Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet reduseres i 2020 med kr 56 mill til 188 mill, og 
deretter med 33 millioner i 2021.

I 2024 er disposisjonsfondet litt over målet på 5 prosent. For å oppnå 7 
prosent må disposisjonsfondet i 2024 økes til kr 270 mill., dvs. med kr 
62 mill. totalt i økonomiplanperioden.

Ved å bruke av premiefond tilsvarende anslag premieavviksinntekter vil 
skyldig akkumulert premieavvik reduseres fra kr 197 mill. i 2020 til 
kr 30 mill. i 2024. 

2021 2022 2023 2024
Disposisjonsfond 4,0 % 4,1 % 4,7 % 5,4 %
Mål - minimum 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
Mål - ønsket 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %
Disposisjonsfond - prognose (mill. kr.) 155 158 182 208

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tallene for disp.fond og netto driftsresultat er ekskl. foretakene.Viktig å gjenta her at dette forutsetter gjennomføring av foreslått kutt i forslaget. Er ikke en pute jeg hadde sovet godt på gitt tidligere kommentarer rundt omstillingstid og skatteinngangDet foreslås ikke økning i eiendomsskatten grunnet usikkerheten knyttet til koronakompensasjon. 6. nov 2021 og 20. nov 2020.



Klimabudsjett

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utviklingen av utslipp er preget av stagnasjon. Det er først og fremst sjøfart og industri som viser vekst de siste årene (veitrafikk har en betydelig økning fra 2017 til 2018, men det ser ut til 2017 er unntaksåret. Gjennom serien har veitrafikken redusert betydelig).Rockwools overgang til elektrifisert ovn og elektrifisering av fergene vil være viktig bidragsytere.  Det gjenstår fortsatt mye arbeid ikke minst gjennom reduksjon i veitrafikken ved bedre tilrettelegging for sykkel og gange.Industri 26,7%Sjøfart 23,3%Veitrafikk 26%



Klimatiltak i planperioden

•Gangtiltak - nå målet om gangeandel på 25% i 2030

•Sykkeltiltak - nå målet om 8% sykkelandel i 2023 og 20 % i 2028

•To omsorgsboliger bygges med BREEAM standard

•Redusere utslipp fra tjenestereiser med 50%

•Utskiftning av kommunens egne biler innen 2024

•Grønn Havn prosjektet - redusere strømforbruk i kontorbygg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gangetiltak og sykkeltiltak krever investeringer og tilretteleggingBREEAM: Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.Reduksjon av utslipp fra tjenestereiser er tenkt gjennom bevisstgjøring, men vil nok hjelpes av pandemien/digitale løsningerUtslippsfrie persontjenestebiler i hovedsak



Ny og mer effektiv organisasjon i støpeskjeen



Brutto driftsramme fordelt på områdene – kr 3 796 mill (eks finans)



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Kommunalområde oppvekst og utdanning



Kommunalområde oppvekst og utdanning (OU)

2021 2022 2023 2024
Inngangsverdi for økonomiplan 2021-2024 1 036 740 1 036 740 1 036 740 1 036 740
Driftskonsekvenser av investeringer 0 0 0 0
Innsparingstiltak -15 690 -26 885 -35 405 -40 055
Nye tiltak 1 000 0 0 0
Aktivitetsendringer 3 900 4 900 4 900 4 900
Konsekvensjusteringer 18 700 18 700 18 700 18 700
Endringer iht. statlige føringer 1 442 1 702 1 702 1 702
Ramme 2021-2024 1 046 092 1 035 157 1 026 637 1 021 987

Innsparingstiltak i % av inngangsverdi -1,5% -2,6% -3,4% -3,9%

Brukernavn
Presentasjonsnotater
OU er det området med minst andel kutt i %Men – regulert driftsmiljø med krav og normerDet vil komme ytterligere vurderinger i arbeidet med reduksjon av ett kommunalområde



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 OU

• Helhetlig fokus på å dekke den enkeltes behov

• Tidlig innsats gjennom tverrfaglig samhandling mellom enheter og kommunalområder og 
eksterne samarbeidspartnere.

• Tjenestetilbud for barn og unge med utfordringer knyttet til psykisk helse

• Lavterskeltilbud til familier som av ulike årsaker trenger og ønsker hjelp til å mestre egen 
livssituasjon

• Forberede og implementere barnevernsreformen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Barnevernreformen:fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjemøkte egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.styring og kontroll over barnevernets ressurser mot barn med størst hjelpebehovvidereutvikle samhandling med interne og eksterne samarbeidspartneresikre kvalitet og effekt av barneverntjenestens arbeidvidereutvikle bruk av familieråd og nettverk i tiltaksarbeidet



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 OU (forts.)

• Effektiv drift av skolene med et godt og likeverdig tilbud til kommunens elever

• Sikre at alle barn har et lærings- og oppvekstmiljø som er mobbefritt og inkluderende der de 
får utviklet ferdigheter og realisert sitt potensiale

• Alle barnehager får økt kompetanse og utvikler lokale støttesystemer for tidlig innsats

• Utrede skole- og barnehagestruktur

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er overkapasitet i skolene på elevplasser 



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Kommunalområde kultur, aktivitet og inkludering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kai er som PMT ikke de største områdene, men begge har et fragmentert og mangfoldig tilbud.



Kommunalområde kultur, aktivitet og inkludering (KAI)

2021 2022 2023 2024
Inngangsverdi for økonomiplan 2021-2024 363 631 363 631 363 631 363 631
Driftskonsekvenser av investeringer 0 0 0 150
Innsparingstiltak -22 095 -25 035 -25 535 -25 535
Nye tiltak 2 900 2 900 2 900 2 900
Aktivitetsendringer 9 519 8 051 6 973 6 368
Konsekvensjusteringer 0 0 0 0
Endringer iht. statlige føringer -2 408 -2 408 -2 408 -2 408
Ramme 2021-2024 351 547 347 139 345 561 345 106 

Innsparingstiltak i % av inngangsverdi -6,1% -6,9% -7,0% -7,0%



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 KAI

• Satse videre på profesjonelle og lokale aktører for å tilby et spennende og 
innholdsrik kulturprogram 

• Utrede en fremtidig løsning for lokaler til biblioteket

• Utvikle det boligsosiale arbeidet i tråd med kommuneplanens mål: "I Moss har alle 
mulighet til å leve og bo selvstendig"

• Utvikle et fremtidsrettet aktivitetssenter med tilbud til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kultur: 2020 har vært et spesielt krevende år for kulturlivet. Vi har prioritert å beskytte kulturtilbud rettet mot barn og ungeBoligsosial: Kommunen har mange store barnefamilier og ligger, ifølge folkehelseprofilen, over snittet i Viken og landet for øvrig både i trangboddhet og barnefattigdom. Det er en nasjonal satsing at 60% av startlånsmidlene skal benyttes til barnefamilierDet foreslås å jobbe videre med å slå sammen Løvstad, Melløs og Lyngrabben til et moderne aktivitetssenter. Det jobbes gjennom et prosjektarbeid som har pågått over et år og hvor ansatte, brukere og pårørende har vært involvert



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 KAI (forts.)

• Gjennom økt inkludering redusere utenforskap med særlig fokus på unge

• Legge til rette for et styrket idrettsarbeid som skal gi økt deltagelse, spesielt blant 
barn og unge

• Motvirke utenforskap og fremme inkludering gjennom aktivitet og arbeid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kjernen i KAI som må ivaretas i den nye organisasjonen



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Kommunalområde helse og mestring



Kommunalområde helse og mestring HM

2021 2022 2023 2024
Inngangsverdi for økonomiplan 2021-2024 1 013 851 1 013 851 1 013 851 1 013 851
Driftskonsekvenser av investeringer 0 3 800 3 800 11 000
Innsparingstiltak -34 200 -51 250 -53 750 -53 750
Nye tiltak 3 622 4 222 4 222 3 622
Aktivitetsendringer 42 971 42 471 42 471 42 471
Konsekvensjusteringer 7 694 7 794 7 894 7 894
Endringer iht. statlige føringer 5 855 5 855 5 855 5 855
Ramme 2021-2024 1 039 793 1 026 743 1 024 343 1 030 943

Innsparingstiltak i % av inngangsverdi -3,4% -5,1% -5,3% -5,3%



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 HM

• Gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, med fokus på selvstendighet og 
mestring

• Godt samarbeid med brukere og deres pårørende

• Gode rutiner for å vurdere hvordan dekke behov hos innbyggere med fokus på 
hva som er viktig for den enkelte

• Digitalisering

• Heltidskultur

• Kvalitetsreformen - Leve hele livet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En aldrende befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i befolkningenI årene som kommer må det jobbes med innovative løsninger som både gir brukerne trygghet og større grad av selvhjulpenhet.Det må samtidig sikres at løsningene frigir tid slik at brukerne opplever nærhet til hjelperne og en god samhandling mellom tjenestene. Kvalitetsreformen Leve hele livet skal bidra til et aldersvennlig samfunn med fokus på aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 HM (forts.)

• Sikre en fremtidsrettet og bærekraftig drift basert på god strategisk planlegging

• God budsjettstyring

• Rekruttering og kompetanseutvikling

• Fortsatt gode tiltak og beredskap under koronapandemien

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Øvrige fokusområder knyttet til interne prioriteter



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Kommunalområde plan, miljø og teknikk



Kommunalområde plan, miljø og teknikk (PMT)

2021 2022 2023 2024
Inngangsverdi for økonomiplan 2021-2024 117 067 117 067 117 067 117 067
Driftskonsekvenser av investeringer 0 0 0 0
Innsparingstiltak -6 981 -9 436 -9 314 -9 314
Nye tiltak 300 0 0 0
Aktivitetsendringer 300 300 300 300
Konsekvensjusteringer 3 031 2 060 2 089 2 120
Endringer iht. statlige føringer 0 0 0 0
Ramme 2021-2024 113 716 109 990 110 142 110 172 

Innsparingstiltak i % av inngangsverdi -6,0% -8,1% -8,0% -8,0%



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 PMT
• Sikre at plan- og utviklingsoppgaver som følger opp kommunens visjon og ny 

kommuneplan.

• Sikre en forutsigbar og effektiv detaljplan- og byggesaksbehandling.

• Sikre god medvirkning i planprosesser og samarbeidsprosjekter. 

• Sikre bærekraftig forvaltning av natur og miljø og videreutvikling av gode 
møteplasser

• Sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper på kommunens veier.

• Fortsette å levere godt og nok drikkevann og gode avløps- og renovasjonsløsninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med gode møteplasser menes her steder hvor mennesker kan møtes, slå av en prat, hvile seg, eller bare ha det hyggelig sammen. Dette er viktig for et aktivt byliv, det kan være parker etc.Drikkevann og avløp tas kanskje ofte for gitt i et land som Norge



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 PMT (forts.)

Konkrete tiltak i perioden:
- Oppfølging av planstrategien (2020-2024)

- Nye hovedplaner for vann og avløp og oppdatert status på kommunens tekniske infrastruktur

- Styrke planfasen av byggeprosjekter og utvikle verktøy for innbyggerdialog

- Digitalisere søknadsprosesser utvikle samordningsrutiner («ett svar»)

- Ivareta vannsikkerhet og etablere/ utvikle nødvannsamarbeid

- Plan for overvannshåndtering og klimakonsekvenser

- Jobbe systematisk for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

- Fortsatt fokus på utbygging av infrastrukturen for gående og syklende

- Verne om og sikre naturmangfoldet, kulturmiljøer og jobbe for et aktivt og levende landbruk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
PLANPERIODEN



Fokus- og satsningsområder 2021-2024 PMT (forts.)

Konkrete tiltak i 2021:

• Faglig forsvarlig og realistisk investeringsnivå på vann og avløp

• Fortsatt prioritere utbyggingsplaner som genererer arbeidsplasser og fremmer 
sentrumsutvikling

• Prioritere samfunnskritisk drift og kjernevirksomhet

• Sertifisere for Trafikksikker kommune

• Ferdigstille parkeringsstrategien

• Detaljregulere Tigerplassen

• Ferdigstille flere temaplaner og kommunedelplan

Brukernavn
Presentasjonsnotater
2021 SPESIFIKT!



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Kommunedirektør med stab



Kommunedirektør med stab

2021 2022 2023 2024
Inngangsverdi for økonomiplan 2021-2024 255 974 255 974 255 974 255 974
Driftskonsekvenser av investeringer 251 101 -224 201
Innsparingstiltak -14 312 -17 750 -20 340 -20 340
Nye tiltak 0 0 0 0
Aktivitetsendringer 750 0 0 0
Konsekvensjusteringer 1 882 -368 1 582 -368
Endringer iht. statlige føringer -982 -625 -625 -625
Ramme 2021-2024 243 563 237 332 236 367 234 842 

Innsparingstiltak i % av inngangsverdi -5,6% -6,9% -7,9% -7,9%



Fokus- og satsningsområder staber 2021-2024 

• Bidra med å utvikle en åpen, tilgjengelig og transparent kommune. 
Tilgjengeliggjøre og øke servicegraden ved henvendelser, herunder utvikle 
førstelinje informasjonsarbeid, samt arena for medvirkning og 
innbyggerinvolvering.

• Harmonisering og utvikling av standarder, systemer og prosesser

• Forbedre arbeidsprosesser, herunder tilrettelegge for digitalisering.

• Prioritere lederstøtte (veiledning, opplæring og utvikling).



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Innovasjon



Fokus- og satsningsområder innovasjon 2021-2024 

• Implementering av porteføljestyring for utviklingsprosjekter

• Profesjonalisere kommunen i gjennomføring av prosjekter med fokus på 
prosjektmetodikk

• Utarbeide veikart for digital transformasjon

• Etablere kompetansesenter for tjenestedesign

• Kontakt med eksterne – bl.a næringsliv, frivillige organisasjoner etc.

• Sikre at kommunen deltar aktivt inn i digitaliseringssamarbeidet Digi Viken Øst



Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Investeringer og gjeldsgrad



Investeringer

• Velferdsteknologi og utstyr helse og mestring

• Grindvold hageby 

• Carlsmindevei

• IKT-handlingsplan skole

• Svømmehall – utvidelse

• Rehabilitering av kunstgressbaner og oppgradering av 
idrettsanlegg

• Boliger Kambo og andre boligprosjekter



Investeringer (forts.)

• Tilfluktsrom Rygge

• Diverse prosjekter på Alby gård

• Diverse veiprosjekter, trafikksikkerhetstiltak, gang og 
sykkelveier, samt gatelys

• Bro over Mosseelva

• Rabben – etablering av ny bypark

• Vann- og avløpsinvesteringer

Se forøvrig investeringer under tjenesteområder



Investeringer
2021 2022 2023 2024

Investeringer i varige driftsmidler 368 mill. 353 mill. 477 mill. 342 mill. 
Startlån 210 mill. 210 mill. 210 mill. 210 mill. 

Prognosene tilsier av gjeldsgraden vil øke fra 
ca. 89% i 2020 til ca. 101% i 2024, inkludert 
foretakene.

Ifølge våre økonomiske handlingsregler bør 
ikke gjeldsgraden overstige 85%.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjeldsgraden er inkludert foretakene



Oppsummering

• Fortsatt gode tjenester og offensive satsinger innen alle kommunalområder

• Økonomiske handlingsregler under press – spesielt investeringer

• Et utfordrende budsjett med usikre utsikter for norsk økonomi og kommunenes 
skatteinngang

• Avventende til kortsiktige tiltak knyttet til kompensasjon for ekstraordinære 
kostnader grunnet pandemien – 6. nov for budsjettåret 2021 og 20. nov for 2020





Hvor finner jeg budsjettet? (moss.kommune.no)



Søkeresultat……..



Kontaktinformasjon

• Kommunedirektør Hans Reidar Ness: 
hans.reidar.ness@moss.kommune.no

• Økonomisjef, Stine Kihl:  
stine.kihl@moss.kommune.no

• Direktør organisasjon, Are Hammervold Solvang:  
are.hammervold.solvang@moss.kommune.no

• Direktør innovasjon, Odd Ruud: 
odd.ruud@moss.kommune.no

• Direktør oppvekst og utdanning, Silje Hobbel: 
silje.hobbel@moss.kommune.no

• Direktør kultur, aktivitet og inkludering, Silje Hobbel:
silje.hobbel@moss.kommune.no

• Direktør helse og mestring, Eli Thomassen:
eli.thomassen@moss.kommune.no

• Direktør plan, miljø og teknikk, Torunn Årset:  
torunn.arset@moss.kommune.no

Mediekontakt
Kommunedirektør Hans Reidar Ness
928 96 735

Kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell 
Eliassen 
412 06 596

Kommunikasjonssjef Therese Evensen
476 59 839

mailto:hans.reidar.ness@moss.kommune.no
mailto:stine.kihl@moss.kommune.no
mailto:stine.kihl@moss.kommune.no
mailto:odd.ruud@moss.kommune.no
mailto:silje.hobbel@moss.kommune.no
mailto:silje.hobbel@moss.kommune.no
mailto:eli.thomassen@moss.kommune.no
mailto:torunn.arset@moss.kommune.no


Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Takk for oppmerksomheten!
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