MOVAR IKS

STYREMØTE NR. 6

2018

Torsdag 27. september 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets
administrasjonslokaler på Huggenes.
8 medlemmer til stede av 8:
Av medlemmene møtte:

Nils-Anders Søyland, nestleder
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Aud Helen Wernberg Øyen
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik

Forfall medlemmer:

Ketil Reed Aasgaard, leder

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Inger-Lise Skartlien, Leder av representantskapet
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS/MIB
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkallingen eller til sakslisten.
Protokollen fra møte 31. august ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2018
BEHANDLINGSRUTINE FOR VARSLING I MOVAR IKS
UTSATT SAK
Direktørens forslag til vedtak:
Styret vedtar behandlingsrutine ved innkomne varsler i MOVAR IKS.
Behandling:
Rutinen har vært tatt opp i AMU møte og blitt gjennomgått der. I fremlagt rutine var innspill
fra Fagforbundet hensyntatt.
Det ble fra styremedlem Hege Solberg Sandtrø påpekt at det er BDO som er ekstern
varslingsmottaker. Habilitet er i denne forbindelse blitt diskutert og BDO har konkludert med
at det i denne sammenheng ikke vil oppstå noe habilitetsproblem.

Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret vedtar behandlingsrutine ved innkomne varsler i MOVAR IKS.

STYRESAK NR. 10/2018
BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022
Direktørens forslag til vedtak:
Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt
økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i
økonomiplanen.
Behandling:
Adm. direktør presenterte budsjettet for 2019 med økonomiplanen for 2019-2021, dette
både overordnet og for hvert sektorområde. Direktøren svarte ut spørsmål underveis.
Styrets nestleder påpekte en unøyaktig formulering rundt bortfall av leieinntekter (side 3 i
budsjettet, avsnitt 5):
«I 2018 flyttet Alarmsentralen Brann Øst ut av brannstasjonen på Tykkemyr og det blir
bortfall av leieinntekter. Imidlertid vil man oppebære disse da det prosjekteres å bygge ut et
nytt administrasjonsbygg for hele MOVAR på Tykkemyr.»
Administrasjonen presiserer og formulerer om denne setningen før saken sendes til
representantskapet.
For øvrig var det ingen innsigelser til saken.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt
økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i
økonomiplanen.

O-SAK NR. 24/2018
DIREKTØRENS ORIENTERING
Adm. direktør oppdaterte styret om:
- Status styresaker.
- Status prosjekter i arbeid. Dette legges også ut på Admincontrol.
- Etablering av ny brannstasjoner i Vestby og i Rygge.
- Status nytt kontorbygg på Tykkemyr.
- Interesse for nye avfallsløsninger og status ØAS.
Under punktet «Etablering av nye brannstasjoner», settes frist for tilbakemelding fra
Forsvaret til 1.11., før man må starte planlegging av en egen brannstasjon i Rygge.

O-SAK NR. 25/2018
ORIENTERING OM INFORMASJONSSIKKERHET KNYTTET TIL FAGSYSTEMET YSI PA FRA
NORCONSULT INFORMASJONSSENTER AS
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Administrerende direktør redegjorde for hendelsen.
Administrasjonen fikk honnør fra styremedlemmene for håndtering av saken i etterkant.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

EVENTUELT
Årets lønnsforhandlinger, og styrets engasjement i dette, ble diskutert i styret. Det ble av HR
sjefen meddelt at MOVAR arbeider med en HR- strategi som et ledd i bedriftens strategiplan.
Det ble enighet i styret om at selskapets lønnspolitikk legges frem, som en del av selskapets
HR- strategi, når dette foreligger.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:07.
Neste styremøte holdes på Fuglevik.

Nils-Anders Søyland
Leder

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Bjørn Amundsen

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

04.10.2018

DIREKTØRENS ORIENTERING 27.9.2018
Johnny Sundby, Adm. Direktør MOVAR IKS

STATUS STYRESAKER:
Nummer

Tittel

Oppsummert vedtak

Status

Ansvar/frist

S-sak 12/15

Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering

Dialog med Vestby kommune for
å finne løsninger som totalt sett
er bedre enn dagens.

Diskutert i budsjettmøte med
Rådmann i Vestby.

Avventer Vestby kommune 2018?

Notat oversendt Vestby
kommune, men tilbakemelding
om at de ønsker å avvente.
S-sak 10/17 og S-sak 3/18

S-sak 6/18

S-sak 7-18

Fremtidig avløpsløsninger

Evaluering av bereskapsøvelse

Revidert styreinstruks

Søke utsettelse/harmonisering av
krav FRA/KRA. KRA overføres til
FRA. Søke å finne løsninger på
slam.

Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18

Adm. innarbeider
sektorovergripende hendelser
som en del av dagens
beredskapsplaner.

Ikke påbegynt. Tas revisjon av
beredskapsplanene.

Forventet oppstart høst 2018

Styret ønsker å få fremlagt en sak
om mulig fullmakt for Adm./styret
ved krise-/beredskapssituasjoner.

Tenkes presentert i styremøtet i
sept. eller November.

Adm. Høst 2018

- Ta inn stedfortreder ved forfall
fra styreleder eller nestleder
ved årssamtale Adm. Direktør.

Sees i sammenheng med sak 6-18

Adm. Høst 2018

Fremmes på nytt I møte 6 med
enkelte justeringer.
Implementering genstår.

Adm. Høst/vinter 2018

Milepælsplanen følges opp I
prosjektet.

ADM fortløpende.

- Styrets fullmakt ved kriser (se
sak 6-18)
S-sak 9-18

Behandlingsrutiner for innkomne varsler

Saken utsettes grunnet
manglende vedlegg
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PROSJEKTER I ARBEID
• Vi har pt. følgende
investeringsprosjekter i arbeid.

Prosjekt 528 – Utvidelse av deponiet etappe III

STATUS NYE BRANNSTASJONER:
• For Såner/Vestby brannstasjon er
reguleringsplanarbeidet i rute.
• Vi svarer ut krav fra Vestby kommunene, bl.a.
en plan for jordflytting.
• Potensiell ferdigstillelse seint 2020, eller tidlig
2021.

• For Rygge er sitasjonen at vi fortsatt
mangler avklaring fra Forsvaret.
• Purret gjentatte ganger på kontaktperson i
Forsvarsdep. etter ferien.
• Ordfører Skartlien og Rafshol forsøker politisk
dialog med Forsvaret.
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STATUS NYTT KONTORBYGG TYKKEMYR:
• Mer et endrings- og kultur-prosjekt enn et
flytteprosjekt.
• Gjennomført et grundig arbeid med en
sammensatt brukergruppe (representanter for de
som skal flytte) under ledelse av HR- og
kommunikasjonssjef.
• Ledergruppen fungerer som styringsgruppe for
prosjektet.
• Vi vurdere en delvis aktivitetsbasert
kontorløsning, som kombinerer åpne
arbeidsplasser, stillerom, prosjektrom,
tradisjonelle møterom og uformelle møteplasser.
• Verket arkitekter og Rambøll utgjør sammen med
Frøydis Oraug fra WSP (Prosjektleder) og
representanter fra MOVAR prosjektgruppen.

INTERESSE FOR NYE AVFALLSLØSNINGER, OG STATUS ØAS:
• Vestby kommune skal gjennomføre et
forprosjekt for renovasjonsløsning ifm ny
sentrumsplan, hvor Avfallssug skal
vurderes (Oppstartsmøte 11.10.).
• Signaler om at Moss kommune også
ønsker å vurdere avfallssug for sine
sentrumsområder (Møte 12.10.).
• Status ØAS:
• Foregår forhandling om tomt med FREVAR.
• ++ Tilbud fra Grønt Punkt kan gjøre det
unødvendig å sortere plast i ulike fraksjoner
på ØAS.
• --- Kan bli pålagt matinnsamling i egen dunk
framfor i pose (Miljødirektoratet vurderer nå
tolkningen av EU-krav).
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BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 20192022

1
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HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST:
• Redusert MIBs investeringer i perioden noe,
for å sikre at vi kommer innenfor rammene
fra 2016 med full implementering i 20202021.
• Budsjettet fremskrevet ut planperioden, og
selve dokumentet ferdigstilt.
• Økonomisjef og direktør gjennomført møter
med samtlige rådmenn.

FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET VANN:
• Vannmengden har vært relativt stabile,
men det ser ut til å bli en økning i 2018.
• Vannmengden budsjetteres til ca. 7,2
mill. m3 for 2019.
• Vannverket har over tid levert bedre enn
budsjettert, noe som har gitt store
selvkostfond.
• Totale kostnader vil bli budsjettert med
en økning på ca. 8,5%, som i hovedsak
skyldes avskrivninger og renter (økes til
2,5%).
• Pris pr. kubikk foreslått økt fra 4,9 til 5,20
pr. m3.
• Det budsjetteres med et underskudd på
ca. 4 mill. for reduksjon av selvkostfond
og alder på disse.
• Vannprisen forventes å stige i perioden
som følge av reduserte selvkostfond og
økte kapitalkostnader (nye investeringer
og økt rente).
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Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover - vannforsyning
216 – Sikkerhet i vannforsyningen – Avsluttes i 2019
240 – Etablering av vannledning nord – Uendret ramme. Prosjektet forskyves.
245 – Reservekraft – Ny, men basert på tidligere ROS-analyse
246 – Kjemikaliedosering – Omlegging til flytende kjemikalium (konkurranse)

1,9 mill. kr
135 mill. kr
33 mill. kr
0,5 mill. kr.

240 - Etablering av vannledningen nordover har, er som styret er kjent med forsinket
grunnet reguleringsplan og krevende grunnforhold. I følge rådgiver vil prosjektet med ny
trasè kunne gjennomføres innenfor 135 mill.
245 – Etter pålegg fra Mattilsynet ble det gjennomført en ROS-analyse omkring bortfall av
strømforsyning. Konklusjonen er at vannverket ikke vil kunne levere ved et langvarig
regionalt strømbortfall. Administrasjonen fremmer forslag om etablering av et
reservekraftanlegg, som gir en økt sikkerhet.

FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET AVLØP:
• Vi opplever store variasjon i avløpsmengdene som
tilføres anleggene (se graf).
• Variasjonene i mengde har gjort at selvkostfondene er
redusert raskere enn forventet, og vi forventer et
underskudd på selvkostfondet på ca. 2-3 mill. ved
utløpet av 2018.
• Totale driftskostnader øker med ca. 4,9 %, noe som
bl.a. skyldes økte slam og vedlikeholdskostnader.
• For å veie opp for redusert avløpsmengde samt
reduserte selvkostfond, foreslås avløpsprisen øket fra
6,70 til 7,40.
• Resultatet gir da et overskudd på drøye 1,2 mill., som
kan redusere underskuddet på selvkostfondet.
• Vi har startet undersøkelser i forhold til alternativ
inntektsmodell, men dette krever endring av
selskapsavtalen.
• Avløpsprisen vil forventes å stige, særlig mot slutten
av perioden som følge økte kapitalkostnader.
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Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover - avløpsbehandling
315 – Rehabilitering av utlasting – Ny
410 – Oppgradere fasade råtnetank – Ny
420 – Oppgradering av Fuglevik RA – Står inntil forprosjekt er gj.ført
430 – Etablering av overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA – Se over
457 – Anlegg for gjenbruk av avløpsvann – Ny

1,5 mill. kr
0,5 mill. kr
235 mill. kr
98 mill. kr
0,25 mill. kr

315 – Dagens slamsilo fungerer dårlig, og det krever masse tid for å få lastet ned. Dette er til hinder for
en effektiv organisering av arbeidet. Videre medfører dagens praksis nedlasting i små dump-containere,
transport til Solgård, og omlastning til større container og transport til Holmestrand. Ved å bygge om til
teleskopnedlastning og Micodan-container, så går nedlastning mer automatisk og kontinuerlig, og
containeren kan transporteres direkte til Holmestand uten omlastning. Avskrives i anleggets rest-levetid.
410 - Fasaden på råtnetanken er preget av tidens tann, og fremstår skjemmende for anlegget og
området.
420 -430 Oppgradering og overføring til Fuglevik RA blir stående i budsjettet uendret i påvente av
forprosjekt, som etter planen skal gjennomføres 2020. Dette vil gi en mer eksakt kalkyle.
457 – På natt og perioder ved lav tilrenning stanses innløpspumpene på anlegget. Dette gjør det umulig
å bruke renset avløpsvann til spyling av foravvanner og sandvasker. Ved å bygge om, så kan vi tappe ned
sedimenteringsbassenget, og dermed spare mye drikkevann. Som kjent sliter Råde tidvis med
vannforsyningen til Saltnes, så dette tiltaket vil også kunne ha positiv effekt på kapasiteten i nettet.

FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET RENOVASJON:
• Renovasjonsområdet preges i 2019 av at
tiden med store selvkostfond er slutt.
Dermed må inntekter og kostnader
nærme seg balanse for flere av
kommunene.
• Videre preges området av at man er i
gang og skal gjennomføre flere store
prosjekter.
• Totale driftskostnader innen
Husholdningsrenovasjon (Avd. 55) øker
med ca. 3,6%, inkl. renteøkning.
• Økningen i gebyret er for flere av
kommunene over kostnadsøkningen i %
pga selvkostfondene.
• For slamrenovasjon er situasjonen
motsatt. Her går gebyrene ned som
følge av selvkostfondene og prisnivå i
nytt anbud.
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Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover – Renovasjon
521 – Varebil (2020) –Uendret.
0,4 mill.
529 – Utvidelse av deponi (2020) – Uendret.
10 mill.
530 – Etablering system for håndtering av overvann 2019/2020 – Endret fremdrift 2,1 mill.
531 – Ny utvidet gjenvinningsstasjon – Endret fremdrift.
37 mill.
532 – Utvikling nytt tomteområde og ny utslippstillatelse (2019/2020) – Nytt
1,5 mill.
541 – Utvidelse av sigevannsdammen (2020/2021) – Uendret.
2,8 mill.
545 – Vogntogvekt til deponiet (2019) – Nytt
2,0 mill.
547 – Automatisk temperaturmåling hageavfallskompost (2019) – Nytt
0,25 mill.
548 – Etablering pumpeledning (2019/2020) – Nytt
2,0 mill.
549 – Hjullaster (2021) – Nytt
2,5 mill.
532 – Det må lages en plan for utvikling av nytt tomteområde til deponi, og i den forbindelse søkes om ny
utslippstillatelse. Plan for uttak av masser er også en del av denne planen.
545 – Avlaste dagens vekt, som primært skal betjene gjenvinningsstasjonen, slik at faste kunder til deponi kan veie inn
over egen vekt, lokalisert ved egen port som leder til deponiet.
547 – System for å overvåke og dermed strukturere kompostering av hage- og parkavfallet, som vi mottar i betydelige
mengder, og som er et etterspurt produkt ved salg. Båndlegger imidlertid store arealer.
548 – For å kunne ta høyde for 200-årsflom, og samtidig utvikle nytt deponiområde, er vi avhengig av å få sigevannet
ut. Det er kapasitetsutfordringer i Moss kommunes avløpsnett mot Kambo. Ifm ny vannledning ser vi på muligheten for
å legge en pumpeledning motsatt vei, og mot Fuglevik RA.
549 – Det er ønske om en ekstra hjullaster for å kunne håndtere massene på deponiet.

FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET MIB TJENESTEBIDRAG – (BEREDSKAP OG TILSYN):
• Vi forholder oss til estimatene gitt ved vedtak om ny
brannordning i 2016 i forhold til tjenestebidraget (Berdskap og
tilsyn), som var basert på 2015-tall uten pris og lønnsvekst.
Moss
Rygge
Råde
Vestby
Våler

2016
28 480
6 585
3 129
7 330
1 951
47 475

2017
29 031
7 824
3 603
8 699
2 316
51 473

2018
27 230
8 545
3 758
9 471
2 471
51 475

2019
29 616
10 813
4 626
11 895
3 124
60 074

2020
29 419
12 489
5 214
13 712
3 541
64 375

• SSB har estimert 8,5% vekst i konsumprisindeks fra 2015 til
juni 2018, 3,0% siste 12 mnd. Derfor legger vi 3% til grunn pr.
år.

Budsjettforslag 2019:

Moss
Rygge
Råde
Vestby
Våler
SUM

2018
29 755 000
9 337 000
4 106 000
10 349 000
2 700 000
56 247 000

2019
33 333 000
12 170 000
5 207 000
13 388 000
3 516 000
67 614 000

2020
34 105 000
14 478 000
6 044 000
15 896 000
4 105 000
74 628 000

2018
Moss
Rygge
Råde
Vestby
Våler
SUM

28 447 000
8 927 000
3 925 000
9 895 000
2 581 000
53 775 000

2019
30 583 255
11 166 300
4 776 695
12 282 930
3 225 820
62 035 000

2020
29 903 795
12 694 390
5 300 235
13 937 655
3 598 925
65 435 000

2021
30 726 395
13 043 590
5 446 035
14 321 055
3 697 925
67 235 000

2022
31 091 995
13 198 790
5 510 835
14 491 455
3 741 925
68 035 000
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Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover – MIB
620 – Ny brannstasjon Vestby kommune – Oppdatert kostnadskalkyle –
621 – Ny brannstasjon Rygge kommune – Uendret –
682 – Container skogbrannmateriell – Ny 683 – Høydeberedskap (2020) – Ny 706 – Feierbil F-3 – Uendret -

40 mill.
30 mill.
0,75 mill.
8 mill.
0,3 mill.

620 – Ny brannstasjon Vestby – Kalkylen er oppdatert i forhold til byggeindeks, samt forventede kostnader knyttet til tomt,
reguleringsplan og tiltak mhp jordflytting.
682 – Skogbrannmateriell som plasseres i container, som også har plass for UTV. Container kjøres ut med kroklift-bil som normalt
transporterer tank.
683 – Dagens lift/høydeberedskap er nedskrevet i 2020. Det er stadig utfordringer med denne bilen, som utgjør eneste
høydeberedskap i regionen. En bekymring i så måte er at stadig flere bygg etableres med preakseptert løsning, hvor MIBs
høydeberedskap skal fungere som redningsvei. Investering tas i 2020.
706 – Feierbil som skiftes etter 10 års bruk i 2019.

FEIING:
• Kostnadene øker som følge av 1 ekstra stilling.
• Kan bli behov for mer, når vi får oversikt over de 4-4 500
hyttene som nå skal inn som grunnlag for feiing og tilsyn.
• Budsjett i balanse i 2020 grunnet selvkostfond.
Moss
Rygge
Råde
Vestby
Våler
SUM

2018
budsjett 2019
2 906 000
3 182 417
1 831 000
2 063 673
1 025 000
1 120 785
1 924 000
2 147 349
714 000
820 775
8 400 000
9 335 000

budsjett 2020
3 421 056
2 218 421
1 204 829
2 308 372
882 322
10 035 000

budsjett 2021 budsjett 2022
3 421 056
3 421 056
2 218 421
2 218 421
1 204 829
1 204 829
2 308 372
2 308 372
882 322
882 322
10 035 000
10 035 000

6

04.10.2018

Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover – ADM
100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Oppdatert kalkyle 105 – Digitalisering, fakturering, CRM m.m. – Ny 106 – Serveroppgradering, flytting og bildearkiv – NY –

30 mill.
0,9 mill.
0,5 mill.

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Kalkylen er oppdatert basert på indeks, samt kostnader til innleid prosjektleder.
105 – Forenkling og forbedring av arbeidsflyt, særlig knyttet til renovasjonskundene.
106 – Oppgradering av 3 av våre VM-Vare servere med nye Gridkort, samt lagringsløsning for bilder og video som holder orden på
rettigheter i tråd med GDPR.

LIKVIDITET
• Selskapet skal etter planen ha en tilfredsstillende, men stram,
likviditet ved inngangen til 2019.
• 2019 virker dessuten å være brekkpunktet i forhold til likviditeten
uten selvkostfond.
• Det er fortsatt fokus på nedregulering av selvkostfond på enkelte
områder.
• Den reelle likviditeten i perioden påvirkes positivt av de store
låneopptakene som skal foretas, i tillegg til at likviditeten styrkes.
• For å sikre selskapet en tilfredsstillende likviditet over tid, er man
fortsatt avhengig av bidrag/utbytte fra næringsvirksomheten.

7

