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Introduksjon

Introduksjon
ved administrerende direktør

MOVAR leverer kommunaltekniske tjenester innen vann, avløp,

renovasjon, brann og redning til sine eierkommuner. Regionen vi
opererer i kjennetegnes av kraftig vekst i innbyggertall.
MOVAR gir tilgang på nok rent drikkevann, som er en forutsetning
for at mennesker kan bo og leve også i vår region. Via en fremtidsrettet og tilfredsstillende behandling av avløpsvannet vil strender og
hav være attraktive områder for rekreasjon og turisme. Videre kan vi
bidra til å sette næringsstoffene i kretsløp og utnytte energien som
kommer fra avløpsvannet.
Klima Østfold har pekt på behovet for å kutte klimagassutslippene
dramatisk hvis Østfold skal bidra til FNs 1,5 graders mål. MOVAR kan,
blant annet innenfor renovasjon og avfall, være kommunenes verktøy
i dette arbeidet.
Som offentlig selskap og bestiller skal vi bidra til anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst for ansatte i de selskapene vi bestiller
tjenester fra. Et brannvesen som jobber aktivt med å forebygge, og
som har kompetanse og kapasitet til å løse oppdragene innenfor
brann og redning, er en forutsetning for bærekraftige byer og samfunn.
Gjennom denne strategien ønsker vi
være mer enn bare ingeniørfag, teknikk,
maskiner og prosesser. Vi setter innbyggernes behov i sentrum, og ønsker å
bidra til at innbyggeren får en enklere,
tryggere og mer miljøvennlig hverdag.
Sammen kan vi gjøre dette mulig!
Johnny Sundby
Adm. Direktør
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Mål og strategier
Visjon Selskapets visjon er:

“fremtidsrettede løsninger i
miljøets og samfunnets tjeneste”
Verdier MOVARs virksomhet skal preges av følgende verdier:

Åpen / Tilgjengelig / Troverdig
Åpen: MOVAR bygger tillit hos innbyggere, eierkommuner, besøkende og andre fordi vi kommuniserer åpent og ærlig.
Vårt bærende prinsipp er åpenhet der det ikke er regulatoriske eller forretningsmessige krav til hinder for offentlighet.
Internt skal det være takhøyde for meningsbrytninger og for at alle kan si det de mener, innenfor vårt etiske reglement
og juridiske bestemmelser, uten risiko for represalier.
Tilgjengelig: MOVARs tjenester og organisasjon skal oppleves som tilgjengelig. Vi skal arbeide aktivt for å øke
tilgjengeligheten på alle områder, og sikre tilpasset tilgjengelighet avhengig av tjeneste, brukerbehov og brukergruppe.
Vårt tilgjengelighetsbegrep omfatter åpningstider og responstider, men også tilgjengelighet på informasjon og faglige
råd i alle relevante kanaler og plattformer.
Troverdig: MOVAR skal være kjent for sin kompetanse og troverdighet. Et råd fra MOVAR er basert på tung, faglig kompetanse og vi leverer og gjør det vi har lovet. Det skal aldri være grunnlag for å stille spørsmål ved MOVARs dyktighet og
integritet. En avtale med MOVAR eller en MOVAR-ansatt er bindende for oss og vi holder det vi lover.

Selskapet misjon
Selskapet skal dekke innbyggere og brukeres behov for tilstrekkelig og trygt drikkevann, samt innsamling av avfall
og slam. Selskapet skal også ivareta kommunenes ansvar og innbyggernes behov for brann og redningstjenester.
Selskapet skal balansere en tredelt bunnlinje basert på hensynet til økonomi, miljø og samfunn (samfunnsansvarlig
forretningsdrift).
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Satsningsområder

Satsingsområder
MOVARs strategi og handlingsplaner bygger på fem satsningsområder:

Innbygger og bruker / Organisasjon /
Samfunnsansvar / Bærekraft / Innovasjon

6.

Innbygger og bruker

Virkemidler

Vi skaper en tryggere, enklere og mer miljøvennlig hverdag. Ikke bare for fastboende og innbyggere,
men for alle som er i regionen til enhver tid. MOVAR
leverer trygge og stabile tjenester innen vann, avløp,
renovasjon og brann og redningstjenester. Vi jobber
aktivt med forebygging for å sikre god utvikling og tilpasser tjenestene for å gjøre det så enkelt som mulig
for innbyggerne. Vi planlegger for å håndtere uønskede
hendelser.

• Vi har en aktiv dialog med innbyggere og brukere
for å tydeliggjøre vårt felles ansvar for trygghet,
sikkerhet, miljø og klima
• Vi jobber aktivt med teknologi og kontinuerlig
forbedring for å automatisere og forenkle
tjenestene i møte med brukerne
• Vi utvikler våre tjenester for at innbyggere og
brukere skal kunne redusere sitt miljøavtrykk
og oppleve trygghet
• Vi kommuniserer i former som er tilpasset de ulike
målgruppene

Organisasjon

Virkemidler

Gjennom godt lederskap skaper vi engasjerte og dyktige medarbeidere og legger til rette for at ansatte
og ledelse kan utvikle god kultur, tilhørighet og kompetanse. Våre medarbeidere blir sett, hørt og verdsatt.
Gjennom dette utvikles lojalitet og stolthet og et godt
arbeidsmiljø med stor takhøyde og medarbeiderskap.

• Vi skaper plattformer for samarbeid og kunnskapsdeling og trekker ansatte med i utvikling av og
forbedring av tjenester
• Vi utvikler og rekrutter kompetanse nødvendig for
å møte morgendagens forventninger, behov
og krav. Spesielt gjelder dette kunnskap om
teknologi, digitalisering og bærekraft
• Vi samarbeider og deler med andre i våre bransjer
for å lære og for å vurdere våre egne prestasjoner
• Vår organisasjon skal speile mangfoldet i samfunnet
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Samfunnsansvar

Virkemidler

Vi skaper gode og kostnadseffektive løsninger for
lokalsamfunnet og skalerer i tråd med at regionen
vokser og balanserer kostnad og kvalitet. Vi bygger
beredskap og kritisk infrastruktur til beste for hele
regionen. Regulatoriske krav ligger alltid som en forutsetning.

• Vi effektiviserer egen drift gjennom automatisering
og bruk av fremtidsrettede løsninger
• Ved utvikling av tjenester og infrastruktur ivaretas
langsiktig perspektiv for å møte befolkningsutvikling, regulatoriske krav og effektiv utnyttelse
av ressurser og midler
• Vi er en aktiv høringsinstans i kommunenes planog reguleringsprosesser
• Vi arbeider forebyggende på alle områder for å
hindre uønskede hendelser og øke samfunnets
sikkerhet og trygghet

Bærekraft

Virkemidler

Vi skaper bærekraftige løsninger og driver samfunnsansvarlig forretningsdrift som balanserer en
tredelt bunnlinje. MOVAR er en aktiv bidragsyter i
sirkulær økonomi.

Virkemidler

Bærekraft

Virkemidler

Vi skaper morgendagens løsninger. Vi utvikler,
forbedrer og effektiviserer våre løsninger og tenker
langsiktig til beste for alle som oppholder seg i vår region. Vi tar i bruk moderne teknologi og digitalisering
for å forbedre, forenkle og effektivisere tjenestene.

• Vi avsetter ressurser til utvikling og skal til enhver
tid ha pågående forbedringsprosjekter
• Vi iverksetter tiltak for å utvikle en kultur for
kontinuerlig forbedring
• Vi er villige til å ta og styre risiko for å skape innovasjon
• Vi styrker innovasjon gjennom samarbeid med
utdanningsinstitusjoner

• Vi fører miljøregnskap for egen virksomhet og har
som ambisjon å redusere miljøavtrykket
• Vi vektlegger livssyklus og sirkulærøkonomi ved
utvikling av selskapet og tjenestene
• Vi er en del av noe større og er med i samarbeids
prosjekter om bærekraft der samarbeid skaper effekt

movar.no

7.

Handlingsplan vann og avløp

Handlingsplan vann og avløp
Satsingsområde
Innbygger og
bruker

Organisasjon

Målsetting
Skape en bedre
forståelse for vårt
oppdrag innen
vannproduksjon
og avløpsrensing

En øket kompetanse blant våre
ansatte for å sikre
bærekraftig drift,
god beredskap
og leveranse av
fremtidsrettede
løsninger.
Bredere involvering i VA-sektoren
blant våre ansatte

Samfunnsansvar

8.

Vi er forberedt for
fremtidige behov
for vannproduksjon og avløpsrensing

Måleindikator
- Spørreundersøkelser
- Antall besøk/
klikk/ respons

Tiltak
1) Utarbeide informativt budskap på
produkter og artikler som kan deles ut
til besøkende og på arrangementer osv

Tidsperspektiv
1) Fortløpende

2) Fra og med
2) Delta på arrangementer som skole
2020, to til fire
start, sportsarrangementer og lignende
ganger i året

- Kurs og
kompetanseoversikt
- Driftsresultater,
herunder
økonomi, avvik
og hendelser

- Interne spørreundersøkelser

- Investeringer
- Antall driftsavvik
og avvik i forhold
til tillatelser
- Antall anlegg
som bygges
- Antall kampanjer
- Antall møter

3) Bedre formidling av driftsresultater
og data, inkludert opplysende og
forklarende budskap

3) Få på plass
løsning for
dynamiske
sider (gurusoft) ila 2020.

4) Utvikle sektorens kompetanse
gjennom deltakelse på faglige
samlinger og konferanser og
gjennom besøk og befaringer hos
andre

4) Fortløpende

5) I større grad invitere med arbeidere
fra ulike nivåer i selskapsovergripende
prosjekter

5) Fortløpende

6) Avholde møter med kommunene om
utbyggings- og vekstplaner for å kunne
planlegge investeringer i infrastruktur

6) Årlig

7) Gjennomføre holdningsskapende og
kompetansebyggende kampanje mot
private husholdninger

7) Årlig

8) Gjennomføre holdningsskapende og
kompetansebyggende kampanje mot
næringslivet

8) Årlig
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Satsingsområde
Bærekraft

Målsetting
Redusert bruk av
energi og kjemikalier på våre
driftsanlegg

Måleindikator
- Målinger av
forbruk

Tiltak
9) Etablere energioppfølgingssystem
og miljøregnskap
10) Utarbeide handlingsplan for ENØKtiltak

Tidsperspektiv
9) 2020 (første
hele år med
energimålingsdata). Årlig fra
og med 2020
10) I løpet av 2020

Innovasjon

Robuste løsninger
med opp mot
100% oppetid
på driften i våre
anlegg

- Måling av avvik
og hendelser

Etablere
bærekraftige
løsninger for
behandling og
avsetting av
avløpsslam

- Dokumentasjon,
analyser,
registreringer
etc.

Etablere innovative løsninger som
forbedrer eller
forenkler dagens
tilbud

11) Etablere reservekraft

11) Innen 2022

12) Vektlegge valg av løsninger, som for
eksempel reservesystemer, og utstyr
som bidrar til høyest mulig oppetid

12) Fortløpende

13) Utvikle kunnskap på området gjennom
kursing av egen kapasitet eller ved
rekruttering

13) Fortløpende

14) Utføre mulighetsstudier i forbindelse
med behandling, avsetting og evt.
produktutvikling

14) Ferdigstilles
ila første
kvartal 2020

15) Bygge fremtidens avløpsrenseanlegg
og slambehandlingsanlegg

15) Innen 2026

16) Etablere forsknings- og utviklings
- Dokumentasjon
gruppe (FoU)
og registrering
- Avsatte midler
17) Sette av tid og ressurser, eventuelt
og ressurser
rekruttere for å fokusere på FoU-arbeid
- Aktivitet (antall
møter, rapporter,
18) Oppsøke høgskole- og universitetsseminarer,
miljøer for å få kunnskap om hva som
befaringer etc)
foregår på relevante områder
- Antall nyvinninger
og løsninger
19) Delta i Norsk Vann sitt innovasjonsnettverk

16) Fra 01.01.2020

17) Fra 01.01.2020

18) Fortløpende

19) Fortløpende
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Handlingsplan vann og avløp

Handlingsplan renovasjon
Satsingsområde
Innbygger og
bruker

Organisasjon

Samfunnsansvar

Målsetting
Gode kundeopplevelser

Tiltak

1) Etablere ny fremtidsrettet
- Ventetid/
gjenvinningsstasjon
responstid på
henvendelser
- Solgård Avfalls- 2) Etablere like sorteringsregler hos
husholdningene og gjenvinningsplass –gjennomstasjonene spesielt med tanke på
snittstid som
etablering av ettersorteringsanlegget
brukes ved
levering av avfall
3) Etablere et regionalt selvforklarende
- Brukerunderselvbetjeningssystem på nett og med
søkelser
app for henvendelser som gjelder
renovasjon

Tidsperspektiv
1) Innen 2023

2) Innen 2023

3) Innen 2021

- Antall deltagelser 4) Delta på relevante arenaer og samlinger
på forskjellige
samlinger
5) Arrangere fellessamlinger/kursdager
Øke kompetansen - Antall personer
med valgte temaer. Ved behov stenge
på relevante kurs
og tilhørigheten på
for publikum
relevante områder - Medarbeiderundersøkelse
basert på kart6) Kommunisere betydningen av
- Interne faglegging av behov
renovasjon som fag
samlinger
nå og for fremtiden

4) Fra og med
2020

7) Avfallstømming ved behov (nivåmåling
på nedgravde løsninger, effektiv rute
håndtering)

7) Fra og med
2021

8) Ettersortering i felles anlegg

8) Fra og med
2023

Heve egen
anseelse i MOVAR

Riktig hente- og
bringetilbud
Velge riktig og
fremtidsrettet
renovasjonsløsning og
erstatte overflatebeholdere
med nedgravde
løsninger der
forholdene ligger
til rette for det
Miljøriktig drift av
deponiet, inkludert hensyn til
økonomi over tid

10.

Måleindikator

- Kundeundersøkelser
- Antall nedgravde
løsninger
- Antall nye ned
gravde beholdere
- Antall innbyggere
som har avfallstømming
etter behov
(nivåmåling)

9) Etablere minst 40 nye nedgravde
beholdere i året
10) Arbeide for etablering av avfallssug
der forholdene ligger til rette for dette

11) Utvikle deponiet og tilbudet om sluttbehandling av avfall fram mot neste
århundreskifte. Sikter mot en gjennomsnittlig avfallsmengde på 50 000 årstonn

5) To til tre
ganger i året

6) Ved alle
anledninger

9) Fra og med
2020
10) Fra og med
2020
11) Fra og med
2020
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Satsingsområde
Bærekraft

Målsetting
Materialgjenvinning i tråd med EU
kravene
Øke andelen ombruk på Solgård
Avfallsplass til
fem vektprosent i
planperioden
Øke materialgjenvinning av
matavfall

Innovasjon

Automatisere/
digitalisere
prosesser der
det er mulig
Utvikle nye eller
endrede avfallsløsninger i samarbeid med
universitet /
høyskole/andre
avfallsaktører
Endringer av drift,
betalings- og
leveringsløsninger
på gjenvinningsstasjonen

Måleindikator

Tiltak

- Måling av material- 12) Gjennomføre prioriterte tiltak i hovedplan for husholdningsrenovasjon
gjenvinning.
- Måle ombruks13) Hente nye avfallstyper hos husandelen
holdningene
- Måling av andelen
matavfall som
samles inn som 14) Registrere mulige ombruksvarer som
kommer til gjenvinningsstasjonene.
restavfallet
Bidra med gjenbruksvarer til frivillige
organisasjoner. Etablere gjenbruksbutikker eller spore til etablering av
gjenbruksbutikker

- Ombruk og
materialgjenvinningsgraden

Tidsperspektiv
12) Fra og med
2020
13) Fra og med
2023
14) Fra og med
2020

15) Etablere et system som muliggjør
materialgjenvinning av matavfall

15) Fra og med
2023

16) Etablere et anlegg for produksjon av
biokull for å omdanne hageavfall, rent
trevirke og slam til biokull

16) Fra og med
2022

17) Innføre forbud mot levering av avfall
i ikke gjennomsiktige sekker på
gjenvinningsstasjonene og salg av
gjennomsiktige avfallssekker

17) Fra og med
2020

18) Etablere systemer som ivaretar flyt
og kombinasjon av bestillinger,
økonomi, kontroll, utførelse av
tjenesten, med høy grad av selvbetjening

18) Fra og med
2021

19) Koble sammen leverings- og betalingsløsninger på gjenvinningsstasjonen
med renovasjonsgebyret.

19) Fra og med
2021

20) Etablere samarbeid for å se på nye
løsninger for avfallsinnsamling eller
avfallshåndtering for å øke andelen
gjenbruk eller gjenvinning.

20) Fra og med
2023

21) Bruke roboter og automatisering

21) Fra og med
2020

Nye produkter og
enklere drift
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Handlingsplan brann og redning
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Handlingsplan brann og redning
Satsingsområde
Innbygger og
bruker

Målsetting

Måleindikator

- BrukerunderInnbyggere skal
søkelse
oppleve tryggere
og mer miljøvennlig - Evaluering av
2020 for baseline
lokalsamfunn
og 2023 for å
måle effekt

Et engasjert lokal- - Redusert antall
branner/ulykker
samfunn innen
forebyggende arbeid - Respons på tiltak
- Årlig evaluering
- Brukerundersøkelser

Organisasjon

En organisasjon
med styrket
kompetanse
på våre fagområder og med en
etablert kultur for
sikkerhet
Godt arbeidsmiljø

Tiltak

Tidsperspektiv

1) Informasjon til innbyggere om miljøvennlig og sikker oppvarming via
sosiale medier og/eller andre kanaler

1) Fortløpende,
minimum to
ganger i året

2) Informere om aktsomhetsplikten til
innbyggere/brukere via sosiale medier
og/eller andre kanaler

2) Fortløpende,
minimum to
ganger i året

3) Gjennomføre risikoanalyser på kritiske
objekter og områder for å sikre god
forebygging

3) Alle kritiske
objekter minimum
hvert fjerde år

4) Synliggjøre konsekvenser av branner/
ulykker med video og bilder og
formidle disse i relevante kanaler

4) Publisere
video/bilde
serie minimum
to ganger i året

5) Dialog med klart språk ovenfor innbyggere og brukere ved å bruke intern
eller ekstern kommunikasjonsekspert

5) Ved kommunikasjon med
innbyggere/
brukere

6) Kontinuerlig holdningsskapende arbeid
- Ingen alvorlige
om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
skader eller
gjennom kurs og oppdateringer i
dødsfall på eget
avdelingsmøter og andre samlinger
personell
- Alle ansatte har
7) Gjøre de riktige tingene på trygg og
utdanning i tråd
sikker måte ved god evaluering og
med forskrifter
erfaringsoverføring
- Alle ansatte
har nødvendige
sertifikater og
utsjekker
- Kvalitativt gode
evalueringer etter
alle øvelser og
hendelser

6) Eget tema
minimum fire
ganger i året,
HMS-kurs årlig

8) Gjennomføre gode og systematiske
- Medarbeidermedarbeidersamtaler
undersøkelser
- Lederevalueringer
9) Systematisk og målrettet arbeid for å
- Lav turnover av
fremme godt arbeidsmiljø
ansatte

8) Årlig

7) Ved hver
hendelse og
øvelse

9) Fortløpende
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Handlingsplan brann og redning

Satsingsområde

Målsetting

Måleindikator

Tiltak

Tidsperspektiv

Samfunnsansvar

Vi er og oppleves
som en pådriver
for å skape gode
løsninger og utvikle lokalsamfunnet (forebygging,
risikoreduserende,
forberedelser)

- Økt deltakelse i
møter og fora som
omhandler bygge
prosesser
- Flere ansatte i MIB
har arbeidsoppgaver basert på
risikoreduserende
tiltak
- Kommunenes
tilfredshet med
deltakelse og
aktivitet
- Tilstrekkelig
materiell i henhold
til gjeldende risiko
og sårbarhetsanalyse og fore
byggende/beredskapsanalyse

10) Delta aktivt i byggeprosesser for å
sikre tilstrekkelige risikoreduserende
tiltak i prosjektene (slokkemannskaper,
sikkerhetsnivå, vann og andre tiltak)

10) Ved alle større
byggeprosjekter

11) Kartlegge behov og status på
materiellpark

11) Årlig

Vi har en organisasjon som er
riktig skalert
med beredskap
og forebyggede
arbeid innen
brann og redning
for best mulig
håndtering av
hendelser

Bærekraft

Ingen skal omkomme i brann i
vårt distrikt
Vi reduserer våre
kjøretøys miljøavtrykk

14.

- Antall omkomne 12) Informasjonsarbeid, kampanjer,
forebyggende aktivitet
i brann i vårt
distrikt
13) Miljøfokus på slokkemidler og
- Kartlegging og
slokkemetoder
måling av bruk
av slokkemidler
og slokkemetoders 14) Miljøfokus i forbindelse med innkjøp
av kjøretøy/Drivlinjer
miljøpåvirkning
- Måling av miljøavtrykket fra
sektorens kjøretøy

12) Fortløpende

13) Ved innkjøp og
bruk

14) Ved innkjøp

Strategisk plan 2020-2023 MOVAR IKS

Satsingsområde
Innovasjon

Målsetting

Måleindikator

Vi jobber med
kontinuerlig
forbedring og
innovasjon til
beste for samfunn
og innbygger

- Intuitive og
brukervennlige
dataløsninger
for selvbetjening
og forvaltning.
- Redusert intern
arbeidsmengde
som konsekvens
av hensiktsmessige data
løsninger og
brukerengasjement.
- Gjennomført
kompetanse
hevende tiltak
relatert til bruk
av digitale
verktøy og
teknologiske
løsninger.
- Deltakelse som
høringsinstans
- Deltakelse i
besluttende fora
- Deltar i utvikling
og gjennom
føring av
kompetanse
hevende tiltak
på tvers av
etater og
geografiske
grenser.

Bidra til strukturelle endringer
for norske
brannvesen

Tiltak

Tidsperspektiv

15) Ansvarliggjøre innbyggere og
brukere ved bruk av selvbetjeningsog selvrapporteringsløsninger for
innbyggere og brukere

15) Fortløpende,
men tiltak
iverksettes
fra 2021

16) Digitalisere hele forvaltningskjeden

16) Fortløpende,
men tiltak
iverksettes
fra 2021

17) Digitalisere kommunikasjon med
innbyggerne

17) Fortløpende,
men tiltak
iverksettes
fra 2021

18) Sikre intern kompetanse innen digitale
verktøy og teknologiske løsninger

18) 2020

19) Påvirke endringer av relevante lover/
forskrifter gjennom faglig og annen
påvirkning i høringer og annet

19) Ved alle
relevante
høringer

20) Påvirke beslutningstakere, etater,
oppdragsgiver, utdanningsinstitusjoner
etc. ved aktiv deltakelse i samarbeidsforaer, faglige samlinger og
organisasjoner

20) Løpende, i
henhold til
organisasjonenes
møteplaner

movar.no
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Handlingsplan administrasjon og fellestjenester

Handlingsplan administrasjon
og fellestjenester
Satsingsområde
Innbygger og
bruker

Målsetting
Øket tilgjengelighet og synlighet
i digitale kanaler
for å forenkle
kundeopplevelsen
og styrke omdømmet vårt og
kjennskapen til
oss
Innbyggerne oppfatter MOVAR og
kommunene som
et enhetlig system
for alle MOVARS
tjenester

Organisasjon

16.

Administrasjonen
skal bidra til å
utvikle selskapet
som helhet ved å
støtte avdelingene
Forsterket kultur
for kunnskapsdeling

Måleindikator

Tiltak

- Redusert kostnad 1) Utvide bruk av digitale løsninger
(selvbetjeningsløsninger) hvor relevant
pr. henvendelse
informasjon legges til rette, slik at
- Tilbakemeldinger
valg av riktige løsninger blir enkelt.
fra brukere
Forarbeidet gjøres gjennom å kart- Innbyggertil
legge ulike informasjonskanaler og
fredshet, brukerkontaktflater mot brukerne
undersøkelser og
intern statistikk
2) Samarbeide med kommunene om å
forenkle hverdagen for våre innbyggere, slik at de tar gode miljøvalg
og får en tryggere hverdag

Tidsperspektiv
1) Fortløpende

2) Fortløpende

3) Utarbeide en kommunikasjonsstrategi
som blant annet dekker ovenstående
og som gjelder for alle avdelinger

3) Oppstart januar
2020 med
ferdigstillelse
juni 2020

4) Gjennomføre årlige brukerundersøkelser for å måle kvalitet og
tilfredshet og utvikle tjenesetilbudet

4) Årlig

- Resultat av interne 5) Lage flere arenaer for kunnskapsdeling
og samhandling (samlinger, erfaringsundersøkelser
databaser, kundesystemer)
og utviklings
samtaler
6) I større grad involvere ansatte i
utviklingsarbeid

5) Fortløpende

6) Fortløpende

7) Jobbe aktivt med lederutvikling- og
evaluering for å skape gode rollemodeller og bygge kultur for innovasjon
og engasjement.

7) Gjennom utviklingsamtaler.

8) Årlig kartlegging av kompetansebehovet i alle avdelinger og utvikle og
rekruttere i tråd med eksisterende og
fremtidige behov

8) Gjennom utviklingsamtaler og seniorsamtaler. Oppstart
2020. Kontinuerlig
prosess

9) Gjennomføre medarbeiderundersøkelser

9) Årlig

(Påbegynt vår 2019).

Videreføres årlig

Strategisk plan 2020-2023 MOVAR IKS

Satsingsområde
Samfunnsansvar

Bærekraft

Innovasjon

Målsetting
Ta ut økonomiske
gevinster og
forbedre kvalitet
gjennom
optimalisering
og kontinuerlig
forbedring

Vi reduserer vårt
miljøavtrykk fra
år til år

Utvikling og
innovasjonsarbeid
i egen avdeling
er prioritert og vi
bistår de andre
avdelingene i
deres innovasjon
og utvikling

Måleindikator

Tiltak

10) Vi legger vekt på verdiskapning for
- Benchmarking
brukerne/samfunnet/innbyggerne i
- Bruker- og medvåre beslutningsprosesser
arbeidertilfredshet
- Intern statistikk
11) Videreutvikle en IKT- arkitektur som
- Gjennomførte
ivaretar innbyggernes og medaktiviteter og
arbeidernes behov i fremtiden
konkrete resultater
av samarbeid
12) Ta initiativ og legge til rette for
kompetanseoverføring og samarbeid
på tvers i egen organisasjon, mot
eierkommuner og andre relevante
aktører. F.eks. også delta på kurs
og andre relevante møteplasser
- Bedring fra år til
år i selskapets
klima/miljøregnskap

-

-

-

Resultat av
interne
undersøkelser
Evaluere
konkurransene
vi utlyser
Evaluere
løsningene
som er valgt

Tidsperspektiv
10) Fortløpende

11) Fortløpende

12) Fortløpende

13) Vekt på miljø- og sirkulærøkonomi
etableres som en del av våre innkjøpsog beslutningsrutiner

13) Fra 2020 og
framover

14) Utarbeide klima/miljøregnskap med
årlig rapportering og vurdering

14) Frist: Innen
september
2020

15) Utarbeide systematikk som stimulerer
til klimatiltak i de øvrige sektorene

15) 2020

16) Forsterke vår kultur for kontinuerlig
forbedring gjennom å involvere
brukere og medarbeidere

16) Fortløpende

17) Involvere brukere og medarbeidere i
utviklingsarbeidet

17) Fortløpende.

18) Sette av midler til å eksperimentere og
«prøve og feile»

18) Fortløpende

19) Alltid vurdere den risikoen som kan
ligge i å anskaffe innovative løsninger

19) Fortløpende
fra og med
1.1.2020.
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Eierkommuner i MOVAR IKS

Eierkommuner
i MOVAR IKS
Eierkommuner
Det er fire eierkommuner for MOVAR IKS; Moss, Råde, Vestby og Våler.

Moss kommune
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Råde kommune
Skråtorpvn. 2a
1640 Råde

18.

E-post : post@moss.kommune.no
Telefon : +47 69 24 80 00

E-post : post@rade.kommune.no
Telefon : +47 69 29 50 00

Vestby kommune
Rådhusgt.1
Postboks 144
1541 Vestby

E-post : post@vestby.kommune.no
Telefon : +47 64 98 01 00

Våler kommune
Herredshuset
Kjosveien 1
1592 Våler i Østfold

E-post : postmottak@valer-of.kommune.no
Telefon : +47 69 28 91 00

Notatside

movar.no
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Adresse: Kjellerødveien 30 I 1580 Rygge
Tlf. 69 26 21 10 I E-post: movar@movar.no

movar.no
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