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Årsmeldingen er en viktig del av årsoppgjøret og gir en beskri-
velse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2006. 
Årsmeldingen vil, sammenholdt med regnskapet, gi det hele 
og fulle bildet av den kommunale virksomhet i året. Sammen 
med årsregnskapet er årsmeldingen også en viktig brikke i 
det kommunale plansystem. I årsmeldingen skal tjenestepro-
duksjon og øvrige aktiviteter i året som har gått evalueres i 
forhold til måloppnåelse. I dette ligger også en beskrivelse av:
 
•   Ressursbruk i kommunen samlet og fordelt på avdelingene
•   Ressursutnyttelse, resultatmåling og produktivitetsutvikling
•   Kvalitet og omfang av tjenestetilbud i forhold til behov, 

rammer og ressurser
 
For kommuneorganisasjonen skal årsmeldingen, foruten å 
være en evaluering av virksomheten, også fungere som et 
grunnlag for organisasjonens målstyring. Dette vil bli enda 
mer synlig nå som kommunen har tatt i bruk styringsverktøyet 
«Balansert målstyring ». Årsmeldingen er dokumentet som 
evaluerer strategiske mål og tiltak knyttet til disse. Den er med 
på å danne grunnlaget for strategier og tiltak for senere år. 
I kapitlet: «Kommunens styringsredskap», fi nnes en beskri-
velse av balansert målstyring som styringsverktøy.
  
Årsmeldingen skal fungere som et informasjonsdokument for 
kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom 
beskrivelse av de kommunale virksomheter og oppnådde 
resultater i 2006. Årsmeldingen er detaljert og omfattende. 
Dette er gjort for at politikere og ansatte skal få en grundig 
og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder 
overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i avdelin-
gene, ressursbruk og målsetninger for driften.
 

Molde kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kom-
munal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjeneste-
produksjonen som er satt bort til andre. Kommunen har ved 
årsskiftet to kommunale foretak som ikke er inntatt i kommu-
nens regnskapstall. Disse er Molde Utleieboliger KF og Molde 
Havnevesen KF som begge presenterer egne regnskaper for 
kommunestyret. Det kan også nevnes at kommunestyret har 
vedtatt etableringen av Molde Vann og Avløp KF med virkning 
fra 1. januar 2007.
 
Molde kommune deltar i følgende interkommunale samarbeid 
som også har egne regnskaper:
•   Tøndergård skole
•   Kommunesrevisjonsdistrikt 2
•   RIR (Romsdals Interkommunale Renovasjonsselskap)
•   Romsdal Havn
 
Dette viser at Molde kommune er et konsern som i tillegg til 
kjernevirksomheten har fl ere kommunale foretak og deltar i 
fl ere interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen eier og 
medeier i fl ere kommunale aksjeselskaper. Det hadde derfor 
vært ønskelig at kommunene var pålagt å sette opp eget kon-
sernregnskap i tillegg til det ordinære regnskapet.
Vi har tro på at rapporteringen av regnskaps- og produksjons-
data til staten, (KOSTRA) kvalitetsmessig hadde blitt vesentlig 
bedre dersom de var gjenstand for revisjon på linje med regn-
skapet for øvrig. Dette vil gi et bedre sammenligningsgrunnlag 
kommunene imellom.

Innledningsvis gjennomgår årsmeldingen for 2006 kommu-
nens virksomhet og resultater på overordnet nivå. Deretter 
følger stabs- og driftsavdelingene med hovedfokus på hvilke 
tjenester avdelingene yter og oppnådde mål og resultater 
i forhold til dette.
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R E S P E K T   O M S O R G   S A M A R B E I D  E F F E K T I V I T E T

M o l d e  e r  r o s e n e s  b y.  M o l d e  k o m m u n e  b a s e r e r  s i n  v i r k s o m h e t

p å  R O S E - f i l o s o f i e n  h v o r  e f f e k t i v i t e t  e r  r e s u l t a t e t  s o m  o p p n å s

g j e n n o m  r e s p e k t ,  o m s o r g  o g  s a m a r b e i d .



6

HØyRE
Alf Brun Svinnset Anne-Lise Lillebostad

Ingerid Gjørtz Jan Petter Hammerø
Ordfører

Karsten Midthaug

Kristin Bjørnvold Janne Huse Randi Thomassen

Eldbjørg Heimen 
Stenseth

ARBEIDERPARTIET
Frank Ove Sæter Geir Ove Vilnes Gerhard Hestad

Hilde Nauste Myhre Per Kåre Trengereid Ståle Eidskrem

Theodòra Baldvinsdottir Thorbjørn Myhre Iver Kåre Mjelve

FREMSKRITTSPARTIET
Alf Idar Tverli Harald Valved Ingebjørg S. Klausen

Kjell Tore Wirum Ole Johan ytterhaug Per Hanekamhaug

Sverre Torbjørn Ulleland Inger BK Hanekamhaug



7

KRISTELIG FOLKEPARTI
Annlaug Fjøren Jan-Egil Korseberg Randi Skaget Hjellset

Torgunn J. Nerland

Gerda Tolaas Harald Nymoen Kjersti Løge

SENTERPARTIET

Sverre Mauseth Torgeir Dahl Toril Hovdenak
Varaordfører

Trond Brunvoll

(Forts. Høyre)

Frøydis Austigard

VENSTRE

Per Gunnar Kroknes

UAVHENGIG REPRESENTANT

Per 31.12.2006

Geir Blakstad Thomas Finnøy

Evy Sisilie Bergum

Randi FiksdalOla Fremo Ola Skjæret

SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Tore Andestad Kristine Klokk



8

Helseavdeling
Helsesjef

Henning Fosse

Avdeling kommunalteknik
Fungerende avdelingssjef 

Bjarte Koppen

Brann- og redningsavdeling
Brannsjef

Alf Magne Smørholm

Avdeling tiltak funksjons-
hemmede
Avdelingssjef
Bente Hegdal

Rådmann

Hilmar Windstad

Plan- og utviklingsavdeling
Kommunalsjef

Geir Amdam

Drifts- og forvaltnings-
avdeling
Kommunalsjef
Magne Orten

Økonomiavdeling
Økonomisjef

Kurt Magne Thrana

Personal- og organisasjon-
avdeling
Personal- og organisasjonssjef
Mette Holand

Eiendomsavdeling
Eiendomssjef

Arnold Askeland

Barnehageavdeling
Barnehagesjef

Judit Fugelsnes

Skoleavdeling
Skolesjef

Ivar Vereide

Servicetorget
Servicesjef

Eva Kristin Ødegård

Sosialavdeling
Sosialsjef

Nils Morsund

Kulturavdeling
Fungerende kultursjef

Jan Olav Szontheimer

Pleie- og omsorgsavdeling
Pleie- og omsorgssjef

Liv F. Husby

Barne- og familieavdeling
Avdelingssjef

Stein Veland

Avdeling byggesak og 
geodata
Avdelingssjef
Mona Aagaard-Nilsen

Per 31.12.2006



9

Utviklingen i Molde kommune og regionen for øvrig har vært 
formidabel også i 2006. Optimisme og innovasjon preger hver-
dagen også i kommunal forvaltning. Omstillingsprosesser blir 
et hverdagstema, da vi fortløpende må endre oss i takt med 
utviklingen ellers i samfunnet.
 
Prosjektet «Stifi nneren» har fra 2003 til 2006 vært sentralt i 
Molde kommune. Et spennende og lærende prosjekt som nå 
blir avsluttet samtidig som fl ere av de igangsatte prosjektene 
blir videreført i egen regi. Molde kommune og 7 andre kom-
muner i Norge har arbeidet for en helhetlig moderniserings-
utvikling. Strukturendring, kulturbygging (eksternt/internt), 
styringssystemer og effektivisering har vært sentrale hovedom-
råder. 

Videreutvikling av kommunens organisasjonskultur bygger 
på ROSE-fi losofi en. Denne fi losofi en er basert på at Respekt, 
Omsorg og Samarbeid vil gi økt Effektivitet som resultat. Jeg 
har store forventninger til at disse prosessene styrker kvali-
teten, øker kapasiteten og bedrer oss på servicegrad. I lys av 
dette er Molde kommune valgt ut som deltager i det såkalte 
Kvalitetskommuneprosjektet som skal sette fokus på kvalitet 
og sykefravær. Dette er områder som er høyt prioritert i Molde 
kommune. Den digitale Molde kommune har videreutviklet en 
ny intranett plattform som lanseres i 2007 og vi ser viktigheten 
av det elektroniske servicetorg, interaktive skjema, styrings-
systemet Balansert målstyring og KvalitetsLosen som komplet-
tering av våre fagsystem.

Molde i alt % fordeling

 0-5 år 1 637 6,7 %
 6-12 år 2 307 9,5 %
13-15 år 946 3,9 %
16-19 år 1 303 5,4 %
20-39 år 6 161 25,4 %
40-54 år 5 098 21,0 %
55-66 år 3 491 14,4 %
67-79 år 2 101 8,7 %
80 år og over 1 210 5,0 %

Totalt 24 254 100,0 %

Fakta om Molde

Innbyggertall per 31.12.2006        24 254
Areal      362 km2

Skog      200 km2

Dyrket mark        14 km2

Strandlinje      210 km
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Gjennom mål- og strategidokumenter har Molde kommune 
vært en pådriver i samfunnsutviklingen regionalt, interkom-
munalt og lokalt. 
 
Arbeidet med Langfjordtunnelen, forlengelse av rullebanen på 
Molde Lufthavn-Årø, Haukebøen-prosjektet og videre arbeid 
med Møreaksen, vitner om høy aktivitet og regionalt godt 
samarbeid mellom kommunene. Nye boligfelt i flere deler av 
kommunen er fremlagt og en storsatsing på sentrum/Lingeda-
len og Årølia som nye byområder kommer i 2007-2008. Videre 
er planer om nytt folkebad, bygging av ny ungdomsskole på 
Bekkevoll og renovering av Glomstua sykehjem viktige prosjekt 
for kommende økonomiplanperiode og et tegn på høy opti-
misme i kommunen.
 
I kommuneplanen er sentrumsutvikling og ungdomsarbeid de 
sentrale satsingsområdene for kommunen. Det er nødvendig 
å utvikle Molde sentrum til et attraktivt bysentrum, som regio-
nen kan være stolt over og se nytten av. 
 
Det å knytte til seg verdifull arbeidskraft, har vært en sentral 
utfordring i 2006, da vi ser at arbeidsmarkedet er preget av 
lav arbeidsledighet. Utfordringen fremover blir å trekke til oss 
og/eller holde på ungdom som kan trives og utvikle seg i egen 
region. 
 
Når det gjelder økningen av innbyggertallet på 108 personer, 
så må vi flere år tilbake for å se samme prosentvise vekst. 
Det har vært viktig å skape vekst, og jeg vil også i årene som 
kommer arbeide aktivt sammen med våre nabokommuner og 
næringsliv for å finne tiltak som kan stimulere til en positiv 
utvikling.
 

Regnskapet for 2006 blir gjort opp med et positivt resultat på 
hele 15,0 mill. kroner. Dersom en også tar hensyn til at det 
allerede i budsjettet for 2006 var lagt inn et overskudd på 3,4 
mill. kroner som skulle settes av til disposisjonesfond, gir året 
2006 et totalt bidrag til kommunens egenkapital på 18,4 mill. 
kroner. Regnskapsresultatet er preget av meget god skatteinn-
gang samtidig som forskyvning i investeringstakten medfører 
mindreinntekter fra momskompensasjonen. Det som allikevel 
er mest gledelig ved resultatet for 2006, er at tjenesteproduk-
sjonen i avdelingene totalt sett holder seg innenfor vedtatte 
rammer. Dette må bety at de omstillinger som har skjedd ikke 
minst med hensyn til organisering av tjenesteproduksjonen har 
vært riktige og gitt de tiltenkte effekter.
 
Molde kommune viderefører investeringene til skolebyggene 
og eldreinstitusjonene. Derfor er det avgjørende å innrette seg 
slik at vi også framover vil ha ressurser i bakhånd til å kunne 
investere, å møte fremtidige svingninger i økonomien, samt ha 
mulighet til en fleksibel finansforvaltning.
 
Vi kan se tilbake på et godt driftsår i 2006. Hjertelig takk til 
alle medarbeidere for entusiasme og innsats. Molde kommune 
og regionen for øvrig, står overfor store utfordringer i årene 
som kommer. Sammen ønsker jeg at vi kan sette en løsnings-
fokusert tilnærming sentralt i vårt felles arbeid.
 
Den overordnede målsettingen for Molde kommune er å ha 
fornøyde innbyggere. Levekårsindeksen gir oss alltid noe å 
strekke oss etter. 

Sentralt i mitt arbeidet med innovasjon og utvikling er forank-
ring av verdier og forutsigbarhet som gir våre ansatte trygghet 
til å takle endringene vi opplever kontinuerlig.
 
Hilmar Windstad
Rådmann

De årlige dialogmøtene mellom administrasjon og kommunestyret 
ble gjennomført våren 2006. Hensikten med møtene var gjennom 
dialog å finne områder hvor inntekter kunne økes eller kostnader 
reduseres med totalt 18,9 mill. kroner.
Videre var det ønske om informasjonsutveksling slik at politikerne 
kunne få vite mer om hvilke tjenester som utføres, og hvilke konse-
kvenser innsparinger vil ha på ulike områder. Effekten av møtene var 
gode når det gjaldt informasjonutveksling, men det ble få konkrete 
tiltak som førte til politiske vedtak om rammeendringer.

Befolkningsendring i Molde 1.1.05 1.1.06

Molde vest 1 853 1 781
Bjørset 2 117 2 040
Sentrum 2 915 2 950
Øvre bydel 3 742 3 871
Molde øst 4 455 4 434
Nordbyen 3 522 3 517
Strande 995 1 008
Hjelset 1 450 1 363
Kleive 888 944
Skåla 1 673 1 703
Sekken 171 177
Bolsøya 343 358

Sum 24 124 24 146
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Politisk sammensetting av Molde kommunestyre

Arbeiderpartiet 9
Kristelig Folkeparti 4
Høyre 15
Sosialistisk Venstreparti 6
Senterpartiet 3
Venstre 1
Fremskrittspartiet 8
Uavhengige representanter 1
Totalt 47

 – det politiske år

Kommunestyret

Formannskapet

Plan- og utviklingsstyret

Drifts- og forvaltningsstyret

Rådet for funksjonshemmede

Molde eldreråd

Administrasjonsutvalget

Hovedarbeidsmiljøutvalget

Antall politiske møter og saker

Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker

2005

8
88
18

156
17
88
10
59
8

18
9

31
3
2
5

19

2006

 7
116

18
172

15
99
10
44

9
23

8
30

2
3
5
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Året 2006 ble det året fl ere store prosjekter fant sin løsning. 
Gjennom etableringen av GassROR IKS, ble muligheten til 
å gjennomføre store regionale prosjekt muliggjort uten for 
eksempel bompengeinnkreving.

Haukebøeprosjektet til 125 mill. ble muliggjort gjennom et 
spleiselag mellom Staten og Molde kommune og et låneopp-
tak som vil bli betjent gjennom årlige tilskudd fra GassROR 
IKS. Den motstand som kommunene Aukra og Midsund ut-
rykte tidligere til bompenger, ble således løst på en måte som 
det står respekt av til regionen.

Det andre store prosjektet som fant sin løsning, er forlengelse 
av rullebanen ved Molde Lufthavn-Årø. Her stillte alle Roms-
dalskommunene samt Eide, Gjemnes og Sunndal opp sammen 
med et meget aktivt næringsliv. Etter langvarige forhandlinger 
med Avinor, ble det mulig å fullfi nansiere forlengelse ev rulle-
banen til 1980 meter ved hjelp av årlige tilskudd fra GassROR 
IKS.

Kommunestyret
47 representanter

Formannskapet
11 representanter

Kontrollutvalget
5 representanter

Drifts- og forvaltningsstyret
11 representanter 

Plan- og utviklingsstyret
11 representanter



Arbeidet med Langfjordtunnelen og Møreaksen går fortsatt 
fremover selv om Staten har krevd en såkalt KS 1 prosess for 
Langfjorstunnelen, som vil forsinke prosessen med inntil et år. 
Fortsatt er det mulig å regne med å kunne sende inn prosjek-
tet til Stortinget i løpet av 2007. 

Hva markerer dette?

Dette bekrefter at Romsdalsregionen er istand til å løse store 
prosjekter gjennom et godt fundert samarbeid til beste for oss 
alle. Romsdalsregionen kan bli en suksess gjennom fortsatt 
godt samarbeid til beste for oss alle i regionen.

I 2006 var følgende en realitet:

Nr. 8 som næringsregion i Norge iflg. NHO
Nr. 2 for Molde som Gasselleby iflg. Dagens Næringsliv
Nr. 1 for Molde som handelsby i Fylket
Nr. 1 som reiselivsby/hotellby i landet

Ved videreutvikling sammen vil vi bestyrke og fremstå som den 
beste regionen i Fylket.

I Molde kommune har vi lagt bak oss en fantastisk snuopera-
sjon gjennom de siste årene. Vi har fått en sunn økonomi 
under kontroll og hvor vi tåler også uforutsette rentehevinger 
eller uforutsette utgifter uten at det går utover tjenesteytin-
gen. 

Vi har en meget dyktig administrasjon og med dyktige og 
gode medarbeidere på alle ledd. I 2006 klarte stabs- og drifts-
avdelingene å levere et resultat som avvek fra budsjett med 
0.1 % - bedre lar det seg ikke gjøre. All ære til de ansatte.

Vi ble i 2006 den kommunen i landet med de laveste avgif-
tene ( vann, avløp, feiing og renovasjon) Dette bør vi ha som 
mål å opprettholde.

Gjennom de tre siste årene har vi vært en av 8 kommuner i 
Stifinnerprogrammet og dette er nå avsluttet. Det har gitt oss 

mye og god erfaring og kunnskap om oss selv og andre kom-
muner. Det må vi kunne nyttiggjøre oss. 

Vi er tatt ut i en gruppe på 29 kommuner som utgjør såkalte 
Kvalitetskommuner. Gjennom det arbeidet vil det bli satt fokus 
på bl.a. kvalitet og sykefraværet. Sykefravær har Molde kom-
mune langt fra har vært gode nok på. Her har vi en skikkelig 
utfordring sammen med de ansatte, til å finne løsninger som 
er til de ansattes beste, slik at sykefraværet kan reduseres.

For perioden 2007- 2010 vil våre utfordringer ligge i økt 
kvalitet i omsorg etter at vi har gjort en enorm oppdatering av 
skolene i hele kommunen. Gjennom et meget godt tverrpo-
litisk samarbeid, har vi klart å få regjeringen til å prioritere ny 
eldresatsing, slik at vi kan renovere Glomstua Sjukeheim og 
Omsorgssenter.
Vi må samtidig se på kvaliteten og måten vi organiserer den 
hjemmebaserte omsorgen.

I tillegg har vi satt oss som mål å ha full barnehagedekning 
igjen og dette ser det nå ut til at vi når i 2007.

Vi er blant de beste kommunene i landet å bo i - iflg.leve-
kårsundersøkelsene til SSB. Det skal vi være glad for, men 
dette skal ikke være noen sovepute- vi skal være blant de 
beste.

Vi må de neste årene utvikle Molde sammen med et stadig be-
dre og mer oppegående næringsliv. Dette gjør oss til en stadig 
bedre kommune å bo i, men da må vi som kommune vite å 
legge til rette for stadig flere byggeklare tomter og leilighe-
ter- både sentrumsnære og mer frittliggende. Ungdommens 
behov for bolig og opplevelser må vi løse.

Det mest kortsiktige målet er: 

MOLDE SOM NORGES BLOMSTERBY I 2007.

Jan Petter Hammerø
Ordfører
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Bakgrunn / målsetting
I 2003 inviterte Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 
interesserte kommuner til å delta i et omstillingsprogram 
med formål å gjennomføre helhetlige omstillings- og moder-
niseringsprosesser i kommunene. Molde ble som en av åtte 
kommuner antatt som deltaker i prosjektet i november 2003. 
En viktig begrunnelse fra KRD’s side var ønsket om å «høste 
erfaringer om i hvor stor grad og hvordan politisk ledelse 
påvirker kommunens moderniseringsprosesser».

Prosjekt MiO (Molde kommune i omstilling) ble f.o.m. 2004 
besluttet integrert i Stifinneren.
Stifinnerprogrammet ble avsluttet 31.12.06.

Stifinner-prosjektet hadde følgende organisering i 2006:
-  Styringsgruppe (formannskapet + 2 arbeidstakerrepresentanter)
-  Prosjektansvarlig (rådmannen)
-  Prosjektgruppe (rådmannens ledergruppe)
-  Prosjektleder og prosjektmedarbeider. Internt engasjement i 

60 % stilling.
-  Delprosjektledere (berørte avdelingssjefer og politikere)
-  Arbeidsgrupper 

Samlinger og møter mellom kommunene og KRD i Molde 2006:
•  13.-14. februar 2006: Medarbeiderdager i Molde. Målgrup-

pe: Alle ansatte. Foredrag og dialogkafe.
•  24. april 2006: Klargjøring av status og hvordan løfte Stifin-

nerprosjektet videre. 
Tema: Lokalsamfunnsutvikling, servicestrategi, medarbeider-
skap, omdømmebygging. 
Målgruppe: Politikere, tillitsvalgte og delprosjektledere.

•  6. oktober 2006: Sluttsamling. Gjennomgang av status med 
vekt på Servicestrategi, Medarbeiderskap, Kvalitetslosen og 
Omdømmebygging. 
Målgruppe: Politikere, tillitsvalgte og delprosjektledere.

Møter i styringsgruppen
I 2006 ble det avholdt ett møte.

Informasjon om Stifinnerprogrammet
Følgende informasjon ble bl.a. gitt om programmet i nevnte fora:
Kommunestyret: Diverse referatsaker om delprosjektene, og 
om videreføring av programmet etter avslutning.
Styringsgruppa: Saksframlegg og diverse informasjon.
Innsikt: Innsikt nr. 1, 2, 3 og 4 i 2006.
Intranett: Diverse informasjon.
Medarbeiderdager for alle ansatte: 13 – 14. februar 2006.

Delprosjekt i Stifinner
Gjennom Stifinnerperioden ble det opprettet delprosjekt 
innenfor disse kategoriene, i samsvar med Molde kommunes 
grunnlag for helhetlig omstilling: 

Strukturendring
1. Organisering av barne- og familieavdelingen
2. Boligforetaket
3. Organisering av formålsbyggene
4. Selskapsorganisering av VA (vann og avløp) og lager Berg
5. Sammenslåing landbrukskontor
6. Evaluering av omstillingsprosessen MiO
7. Utflating

Kulturbygging
Kontakt mot innbyggerne: 
 1. Molde som pådriver i samfunnsutviklingen
 2. Servicestrategi

Organisasjonsutvikling og omdømmebygging: 
 3. Utvikling av organisasjonskultur (ROSE - prosjektet)
 4. Omdømmebygging

Styringssystem og -verktøy 
1.  Helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering.
2.  Videreutvikling av Servicetorget; en digital og døgnåpen 

kommune.

Effektivisering
Det ligger en klar politisk målsetting at MiO og deltakelse i 
Stifinner skal bidra til å møte de utfordringer kommunesek-
toren står overfor i framtiden, med begrensede inntektsram-
mer, knapphet på spesialisert arbeidskraft, og økte behov og 
forventninger fra innbyggerne.

Presentasjon av de enkelte delprosjekter:
Følgende delprosjekt har pågått i 2006 i Molde kommune:

1. Selskapsorganisering av VA og Lager Berg
Kommunestyret vedtok at vann og avløp skulle skilles ut som 
eget foretak fra 01.01.07.

2. Sammenslåing av landbrukskontor
En delprosjektgruppe la høsten 2005 fram rapport som 
vurderte muligheter for sammenslåing av landbrukskontorene 
i Molde, Fræna, Averøy, Aukra, Eide og Midsund kommuner. 
Rapporten ble sendt ut på høring ved slutten av året.

Stifinneren

Deltakerkomuner i Stifinneren:
• Molde
• Alna bydel / Oslo
• Porsgrunn
• Vadsø
• Tingvoll
• Sogndal
• Bømlo
• Herøy
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3. Evaluering av omstillingsprosessen MiO
Molde kommune gjennomførte omorganisering av organisasjo-
nen i 2003. I regi av Stifinneren kom det ønske om  å evaluere 
omorganiseringen både administrativt og politisk, før Stifinner-
perioden utløp, for om mulig å få dokumentert om kommunen 
har nådd de målsettinger som framgår av politiske vedtak.

Av økonomiske grunner ble det vedtatt bare å gjennomføre 
evaluering av den politiske organiseringen.
Selskapet Møreforskning AS ble engasjert til å gjennomføre 
evalueringen og avleverte rapport på nyåret 2007.
Evalueringen ble konsentrert om to hovedtemaområder: Den 
politiske strukturen og økonomistyring/effektivitet. Det ble 
gjennomført spørreskjemaundersøkelse blant kommunestyre-
medlemmene og supplerende intervju med noen utvalgte poli-
tikere. Kommunestyret vil ta stilling til i hvilken grad resultatet 
fra undersøkelsen skal tas til følge.

4. Prosjekt utflating
I MiO ble det etablert 13 resultatområder og 4 staber. 
Prosjekt ”Flat struktur” ble vedtatt av kommunestyret i sak 
04/06. Pleie og omsorg og barnehage skulle deles opp i resul-
tatenheter fra 01.01.07 og skole fra 01.08.07.
En prosjektgruppe arbeidet høsten 2006 med å legge til rette 
for denne omorganiseringen. Arbeidet omfattet også eventu-
elle konsekvenser for de staber som er etablert.

5. Molde kommune som pådriver i samfunnsutviklingen
Det er en uttrykt ambisjon at Molde skal være en pådriver i 
samfunnsutviklingen, regionalt, interkommunalt og lokalt. 
Lokale føringer fremkommer av vedtatte mål- og strategido-
kumenter. 

Prosjektet «Lokalsamfunnsutvikling» ble startet opp i juni 
2005. Delprosjektgruppen har i 2006 bestått av fem politikere 
og to fra administrasjonen. 
Delprosjektet har ut fra sitt mandat sett på følgende forhold:
-  Forholdet til frivillige organisasjoner og næringsliv
-  Tiltak for demokratiutvikling
-  Balansert målstyring – utvikling av indikatorer om samfunn, 

attraktivitet og livskvalitet
-  Innspill til aktuelle organ vedrørende utvikling i regionen

I regi av Stifinner- prosjektet ble det vinter/vår 2006 gjennom-
ført en spørreundersøkelse i alle åtte Stifinner- kommunene. 
Undersøkelsen var rettet mot frivillige lag/organisasjoner, og 
bedrifter i næringslivet, og belyste samarbeidet den enkelte 
kommune har med sine respektive frivillige organisasjoner og 

næringslivet. Delprosjektet har hatt møter med næringslivet, 
Molde Musikkråd og Molde Idrettsråd.

Prosjektgruppen har også gitt innspill til den pågående kom-
muneplan- revisjonen som gjelder ”Innbygger- og politikerdel-
takelse”.

I Stifinnerprosjektets avslutning har prosjektgruppen avlagt 
sluttrapport med forslag til ulike tiltak med ansvarsfordeling 
innenfor punktene i mandatet.

6. Servicestrategi
Stifinnerkommunene har sagt seg villige til å være pilotkom-
muner på utvikling av en ”Servicestrategi”. Utgangspunktet 
fra kommunaldepartementet var at denne skulle tydeliggjøre 
kommunestyrets politikk på viktige velferdsområder overfor 
innbyggerne. 
Delprosjektutvalget har imidlertid tonet ned begrepet service-
erklæring/velferdserklæring og konkludert med at servicestra-
tegi i stor grad er knyttet til informasjon. 
Nedenfor er satt opp et sammendrag av delprosjektets forslag 
omkring utvikling av servicestrategi så langt:

Avdelingene utarbeider tiltaksplaner på hvordan gi god service 
med bakgrunn i vedtatte servicestrategier. 
Avdelingene utarbeider brukerinformasjon basert på første 
gangs henvendelse. 
Avdelingene kan etter eget ønske utarbeide serviceerklæringer. 
Service bør inngå som en viktig det av innholdet i dialogmø-
tene mellom administrasjon og politisk nivå som skal avholdes 
i perioden april og mai 2007. Resultatet fra dialogmøtene vil 
i praksis uttrykke kommunestyrets politikk på viktige velferds-
områder. 
Brukerorganisasjonene blir invitert til dialogmøtene 
Det ansettes informasjonssjef fra 2007.

7. Utvikling av organisasjonskultur (ROSE-filosofien)
”ROSE” står for Respekt / Omsorg / Samarbeid = Effektivi-
tet, og skal danne grunnlag for å videreutvikle kommunens 
organisasjonskultur. Prosjektet ble utviklet av rådmannens 
ledergruppe. Som start på prosjektet ble det gjennomført 
”Medarbeiderdager” 13. – 14. februar 2006 for alle ansatte. 
Det har deretter vært arbeidet med implementering av ROSE – 
filosofien i organisasjonen. 
”Medarbeiderskap” som er et kompetanseutviklingsprogram 
og som KS (Kommunenes sentralforbund) har kjøpt rettighe-
tene til, skal inngå i ROSE - prosjektet. Medarbeiderskap har 
gått som prøveprosjekt gjennom hele 2006.
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8. Omdømmebygging
Prosjektet ble etablert i 2006 med bakgrunn i blant annet 
Moldes utfordringer knyttet til negativ netto innenlandsflytting 
over mange år. Til nå er det gjennomført en omdømmekart-
legging og formannskapet vedtok i november kommunika-
sjonsplan 2006 – 2010.

Denne må ses på som en 1. generasjons kommunikasjonsplan, 
der hovedformålet er å etablere mål og gi retningslinjer for det 
videre arbeidet med kommunikasjon i Molde kommune. Den 
tilhørende tiltaksplanen må ses på som et mulighetsrom, med 
løsninger på kort og lang sikt. Flere av løsningene og tilta-
kene må naturlig nok knyttes til valg av kommunikasjons- og 
omdømmestrategier.
Planen synliggjør at det er behov for et videre arbeid med å 
identifisere strategier

9. Helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering
I 2006 har fokuset vært rettet mot KvalitetsLosen; det elektro-
niske, helhetlige kvalitets- og styringsverktøyet som består av 
fire moduler: Kvalitetsdokumentasjon, Avvik/Tiltak, Risikoana-
lyse og Balansert Målstyring (BMS). Pleie- og omsorgsavdelin-
gen og avd. for Kommunalteknikk har fått opplæring i å legge 
dokument inn i modulen for Kvalitetsdokumentasjon, og i å 
melde avvik i modulen Avvik/Tiltak, og har tatt disse modulene 
delvis i bruk. Men hovedfokuset i arbeidet med styringssyste-
met har ligget på modulen Balansert Målstyring/Kommunal 
styring. Se eget kapittel i årsmeldingen.

Årshjulet har blitt fulgt på de fleste punktene i 2006. Strate-
giske delmål ble realisert i form av tiltaksplaner fra alle avdelin-
ger. Tiltaksplanene, årsmeldingen for 2005 samt en analyse av 
avdelingenes nåsituasjon, ble lagt til grunn i to dialogmøter 
mellom kommunestyret og administrasjonen. Det var 2.året 
ordningen med dialogmøter ble gjennomført. Formålet var 
å øke forståelsen av rammeforutsetninger og prioriteringer 
foran årets budsjett- og økonomiplanprosess. I budsjett- og 
økonomiplanprosessen ble det holdt drøftingsmøter med 
alle avdelinger, der kommende tiltaksplaner og kommende 
års budsjett ble sammenbundet i større grad enn i tidligere 
budsjettprosesser.
Det ble foretatt en redigering og komprimering av 131 
Strategiske delmål, til 63 Strategier for perioden 2007-2010. 
Tiltaksplanene for 2006 er evaluert per 31.12.2006. 

10. Videreutvikling av Servicetorget
Molde kommune har tatt mål av seg å være en ledende digital 
døgnåpen kommune. Dette skal skje gjennom digitalisering av 
servicetorgfunksjoner, satsing på internett, et totalt informa-
sjons og saksbehandlingssystem og dialogbasert kommunika-
sjon med innbyggerne på alle tjenester der dette er mulig.
I 2006 har det i denne sammenheng bl.a vært arbeidet med å 
•  utvikle digitale skjema i samarbeid med firmaet More AS. 
•  konvertere til siste versjon av ePort 2.0.
•  som ”pilot” være med på utvikling av egen integrasjon mot 

løsningen ”Min side” gjennom kommunens portalløsning.

Overordna personalpolitikk 
I Molde kommune har vi nå lagt til grunn følgende ”verktøy” 
innenfor personalpolitikken: 
-   ROSE- filosofien (Respekt, Omsorg og Samarbeid = Effekti-

vitet)
-   Medarbeiderskap
 
ROSE-prosjektet
Som en offisiell start på innføringen av ROSE- filosofien i 
Molde kommune ble det 13. og 14. februar 2006 arrangert 
medarbeiderdager med 4 arrangement. Alle ansatte og tillits-
valgte var invitert og vel 1000 personer deltok. Oppgaven var 
å gå nærmere inn på begrepene i ROSE- prosjektet og hvilken 

betydning det har for den enkelte på egen arbeidsplass. Etter 
samlingene ble det utarbeidet en sluttrapport som ble sendt 
til alle i kommunen. ROSE- prosjektet var en del av Stifinner- 
prosjektet.

Medarbeiderskap
I februar 2006 ble det vedtatt å satse på medarbeiderne gjen-
nom medarbeiderskap, et utviklingsprogram for ledere og 
medarbeidere. Høsten 2006 deltok derfor 47 medarbeidere på 
2 kurs a tre dager med etterfølgende prosjektoppgaver. Den 
første gruppen presenterte sine prosjekter for styringsgruppa 
for Stifinneren (formannskap og tillitsvalgte) den 28. novem-
ber 2006. 

Personalpolitikk

Avdeling Ant. ansatte* Ant. årsverk*

Drifts- og forvaltningsavdelingen  
inkl. rådmannen 28 26,35
Plan- og utviklingsavdelingen 15 15,20
Personal- og organisasjonsavdelingen 23 20,36
Økonomiavdelingen 21 21,50
Servicetorget 15 13,90
Skoleavdelingen 475 408,25
Barnehageavdelingen 109 91,57
Helseavdelingen 60 36,82
Barne- og familieavdelingen 57 48,96
Sosialavdelingen 28 25,50

Pleie- og omsorgsavdelingen 532 381,08
Avdeling tiltak funksjonshemmede 178 117,60
Brann- og redningsavdelingen 51 32,97
Eiendomsavdelingen 24 20,67
Avdeling byggesak og geodata 15 13,90
Avdeling kommunalteknikk 61 57,82
Kulturavdelingen 70 61,34
Totalt 1 762 1 393,79

(* se neste side)
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Kompetanseutvikling
Lederutvikling
I 2006 ble det satset på coaching utdanning og lederprogram-
met til KS ”Krefter i bevegelse”. 17 ledere tok halvårige kurs 
(15 studiepoeng) i coaching i 2006. 7 avdelingssjefer deltok 
på 5 samlinger arrangert av KS. Dette var så vellykket at vi i 
2007 vil kjøre et tilsvarende program for alle ledere.

Av felles opplæringstiltak i 2006 har det bl.a. vært gjennom-
ført følgende tiltak: 
•  Kurs i hvordan holde medarbeidersamtale - 131 deltakere.
•  Prosjektledelse – 26 deltakere.
•  Medarbeiderskap – ”Fra i til vi” – hvordan bruke medarbei-

derskap mer aktivt – 108 deltakere 
•  Inkluderende arbeidsliv – hjemme hos oss – ledersamling 

64 deltakere.
•  IA fagseminar ”Et liv i balanse – 120 deltakere.
•  Relasjonsledelse – hvordan gjøre andre gode? – ledersamling 

70 deltakere.
•  IKT- opplæring (seniortiltak)

I tillegg har dokumentsenteret hatt jevnlig opplæring i Ephor-
te. Økonomiavdelingen i Unique knyttet til økonomistyring, 
og plan og utviklingsavdelingen har hatt opplæring i balansert 
målstyringsverkstøyet i Kvalitetslosen (BMS)

Elektroniske verktøy
I 2006 var det satt av en dag til introduksjon av Kommunefor-
lagets ”info- serie”. Det ble også innført ny lønnsforhandlings-
modul, samt at vi begynte å innføre elektroniske timelister.

Lærlinger
Det ble skrevet kontrakt med 2 nye lærlinger i 2006. I alt var 
det 11 lærlinger i kommunen, fordelt på fagene; Institusjons-
kokk (2), Barne- og ungdomsarbeider (4), IKT (2), Feier (2) og 
kontorfag (1).

I 2006 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for utar-
beidelse av en plan for inntak av lærlinger. 

Sykefraværet i Molde kommune var i 2006 på 10 %, mot 
9,2 % i 2005. I 2003 satte kommunen et IA- mål om å 
komme ned i en sykefraværsprosent på 8 %. I vår omegn har 
vi en arbeidsledighet på ca 1,5 % og det virker negativt inn på 
sykefravær, men fl ere og bedre tiltak må iverksettes for å øke 
vår nærværsprosent.

Personal- og organisasjonsavdelingen driver et utstrakt 
oppfølgingsarbeid overfor langtidssykmeldte sammen med 
kommunale ledere og NAV. Dette samarbeidet skal videreut-
vikles og intensiveres i 2007 og vi har søkt om å få være med 
i Kvalitetskommuneprosjektet, der reduksjon av sykefravær 
skal være et mål i tillegg til bedre kvalitet på tjenestene våre. 
Ståstedsanalyse av sykefraværet på enhetene skal gjennomfø-
res og tiltak skal iverksettes for å forebygge sykefravær, samt 
å få fl ere tidligere tilbake på jobb. 

Sykefravær
SYKeFrAVÆr oVer TiD

 2002 2003 2004 2005 2006

9,1 % 8,8 % 8,7 %
9,3 % 10,0 %

*Oversikten viser sum personer som mottar fast månedslønn. Med 
fastlønn menes her arbeidstakere som har fast avtalt grunnlønn ut 
fra avtalt dellønnsprosent (jfr KS sin defi nisjon i PAI – registeret). 
Dette vil si at i tillegg til fast ansatte, telles også vikarer, engasjement 
og midlertidig ansatte med i antall ansatte og årsverk. Timelønnede 
telles ikke med. 

Antall årsverk er summen av den stillingsprosent lønn utbetales etter. 
Antall ansatte er sum personer som går inn i antall årsverk. Her er 
det imidlertid viktig å være klar over at ansatte som har deltidsstillin-
ger på fl ere avdelinger kun telles en gang, og da under den avdeling 
vedkommende har sin hovedstilling. Antall årsverk vil imidlertid bli 
summert per avdeling. 

Antall ansatte og årsverk var i tidligere årsmeldinger basert på andre 
statistikkopplysninger og er derfor ikke direkte sammenlignbare med 
årets tall.

internkontroll
I alle avdelinger skal leder og 
verneombudet gå vernerunder 
årlig. HMS kortet som brukes 
sier noe om fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø. Forhold rapporteres 
til leder i prioritert rekkefølge 
med kopi til HAMU (Hoved-
arbeidsmiljøutvalget)

Ansatte fyller / fylte 62 år

2004 13 stk
2005 15 stk
2006 30 stk
2007 47 stk
2008 36 stk
2009 36 stk
2010 42 stk



18

Likestilling
Molde kommune ønsker å oppnå bedre balanse mellom 
kjønnene i stillinger der det ene kjønn er underrepresentert. 
Arbeidet med ”uønsket deltid” ble videreført i 2006. Vi ser en 
utfordring i forhold til det å rekruttere og beholde arbeidskraft 
i tiden som kommer og da er arbeidet med ”uønsket deltid” 
et viktig tiltak. Partene sentralt har bestemt at vi skal arbeide 
med å få redusert uønsket deltid og i disse stillingene er det 
kvinnedominert arbeidskraft. 

I 2005 ble Molde kommune rangert på 5-plass i en landsover-
sikt utarbeidet av SSB, der blant annet utdanning, inntekt, 
barnehagedekning og kvinner i kommunestyret var lagt til 
grunn. Tall fra 2006 viser at Molde har falt fra 5 best i landet i 

fjor til nr 57 i landet i 2006. Verdt å merke seg er den negative 
utviklingen på indeksen for barnehagedekning.

 2004 2005 2006
Kvinner 273 000 285 000 299 000

Menn 305 000 312 000 326 000
Gjennomsnittlig årslønn 280 000 291 000 306 000

Gj. snitt årslønn for kvinner og menn (100% stilling)

Andel kvinner / menn 2004 2005 2006
Andel kvinner 77 % 76 % 77 %
Andel menn 23 % 24 % 23 %

liKeSTilliNGSiNDeKS (1-4, hvor 4 er best)

 Indeks Barnehage- Kvinnelige Prosent med Kvinner per Kvinner i Inntekt
  dekning komm.st.rep. høyere utdanning 100 menn arbeidsstyrken

3,2

1,8

2,5
3,0 3,0

2,0

4,0

1,0 1,0

2,5
2,0

2,5
2,0

1,0

3,0

4,0

1,8

4,0
3,5

2,5 2,5

Molde ÅlesundKristiansund

Molde kommune utfører systematisk helse, miljø og sikker-
hetsarbeid med spesielt fokus på det psykososiale arbeidsmil-
jøet. Det blir gitt treningstilskudd til ansatte som trener aktivt i 
et organisert miljø.

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse som et ledd 
i balansert målstyring *(BMS), og resultatene som kom fram 
på denne ses i sammenheng med det målrettede og systema-
tiske HMS arbeidet. Når vi ser på Molde kommune sitt totale 
resultat oppimot landsgjennomsnittet er tendensen omtrent 
helt lik. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen skal følges 
opp med tiltaksplaner i avdelingene og angis i lederavtalene. 

Medarbeiderundersøkelsen skal også sees i sammenheng med 
andre målinger i BMS-systemet. Viktige parameter er sykefra-
vær-, økonomi-, og etter hvert bruker- og innbyggerundersø-
kelser.

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

1 er dårligst og 6 er best.

Org av arbeidet 4,3 4,3
Innhold i jobben 4,5 4,6
Fysiske arb forhold 3,9 4,1
Samarbeid med kolleger 4,8 4,9
Nærmeste leder 4,5 4,5
Overordna ledelse 3,4 3,6
Faglig og pers utvikling 4,0 4,1
Lønn/arbeidstid 3,7 3,8
Stolthet over arbeidsplass 4,7 4,7
Helhetsvurdering 4,6 4,7

Gjennomsnitt 4,2 4,3

reSUlTAT MolDe lANDS GJ.SNiTT

Sykefravær i %  2006

Drifts- og forvaltningsavdelingen
inkl. rådmannen  9,9%
Plan- og utviklingsavdelingen  2,1%
Personal- og organisasjonsavdelingen 9,5%
Økonomiavdelingen  3,9%
Servicetorget 6,8%
Skoleavdelingen 9,0%
Barnehageavdelingen  10,5%
Helseavdelingen  5,5%

Barne- og familieavdelingen  9,6%
Solsialavdelingen  8,3%
Pleie- og omsorgsavdelingen  12,8%
Avdeling tiltak funksjonshemmede  15,0%
Brann- og redningsavdelingen 4,0%
Eiendomsavdelingen  11,9%
Avdeling byggesak og geodata 14,5%
Avdeling kommunalteknikk 5,0%
Kulturavdelingen  6,5%

Gjennomsnitt Molde kommune  10,0%

Sykefravær i kommunen  2006

Egenmelding (1-8 dager) 1,2 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,0 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 7,8 %
Gjennomsnitt 10,0% 
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Hovedvernombud
HVO sine viktigste oppgaver er å være en talsperson for ar-
beidstakerne i verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2006 har HVO 
gjennomført flere verneområdebesøk på forskjellige avdelin-
ger. Verneombudene og ledere er blitt flinkere til å kontakte 
HVO og Molde bedriftshelsetjeneste benytter HVO som 
foreleser på temaet som ”verneombudets oppgaver”. For å 
forebygge sykefravær, har HVO holdt nakketrim for de ansatte 
ved rådhusene. Oppslutningen er bra de fleste stedene og hu-
moren lokkes fram. Molde kommune har videre et høyt fokus 

på bedriftsidretten. Fra dans, fotball til bowling og aerobic.

HVO sitter som fast medlem i Hovedarbeidsmiljøutvalget og 
attføringsutvalget. Ellers var HVO med i utvidet ledergruppe 
og fikk delta på kurs som ble holdt for lederne. 

Høsten 2006 fikk vi i gang et nettverk for HVO i Møre og 
Romsdal. Erfaringsutveksling er nødvendig for fremtidig 
utvikling.

Fra Hovedavtalens formålsparagraf:
Målet er gjennom utviklingen av kommunesektoren å gi 
tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med 
meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige 
om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og 
deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen 
til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være 
avgjørende for om man lykkes.

I Molde kommune er det tillitsvalgt/kontaktperson i 18 ulike 
arbeidstakerorganisasjoner. To HTV er frikjøpt i 100 % stilling. 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet har i kraft av antall 
medlemmer, blitt naturlige representanter i de fleste prosjekt-
grupper og utvalg. Arbeidsgiver har både informasjons- og 
drøftingsplikt, og det er i samarbeid opprettet gode rutiner for 
å innfri dette. Hovedtillitsvalgte har fulgt hele budsjettbehand-
lingen i 2006. De HTV er ansvarlige for å bistå plasstillitsvalgte 
ute på arbeidsplassene i form av råd og hjelp til å ta opp, 
drøfte og forsøke å løse problem som oppstår på lavest mulig 
nivå. På vegne av sine medlemmer gjennomfører de også 
lønnsforhandlinger.

Stifinnerprogrammet til Kommunaldepartementet ble avsluttet 
i 2006. I den forbindelse fikk de to nevnte Hovedtillitsvalgte 
delta i oppsummeringsmøte med KRD og legge fram hvordan 
arbeidet i Stifinneren hadde vært sett fra de tillitsvalgtes side. 

De Hovedtillitsvalgte har også vært pådrivere for at det skal 
satses på lederutvikling med ROSE som grunnmur. Ledelsen og 
tillitsvalgte må leve opp til intensjonen i ROSE - filosofien der-
som vi skal lykkes med å utvikle en slik bedriftskultur. Molde 
kommune vedtok i 2006 å gå i gang med prosjekt Medarbei-
derskap. Dette som ledd i å utvikle kompetente medarbeidere. 
De tillitsvalgte har vært aktive i prosessen for å få i gang 
prosjektgrupper innen mange arbeidsområder.

Som utfordringer framover vil de Hovedtillitsvalgte spesielt 
påpeke to områder:

•   Arbeidsbelastningen for ledere i omorganiseringsprosesser.
•   Rett arbeidstaker på rett sted: Hvordan rekruttere nye med-

arbeidere, og hvordan beholde og utvikle de arbeidstakerne 
kommunen har. 

Tillitsvalgte

Seniorpolitikk
Ny seniorpolitikk ble vedtatt og iverksatt i 2005. I 2006 har 
det vært videreføring av denne. Gjennomføringen av IKT-
opplæring for ansatte over 55 år ble sluttført våren 2006. Det 
ble inngått 15 nye senioravtaler samt at ansatte har forlenget 
allerede inngått avtaler. 20 personer gikk av med hel eller del-
vis avtalefestet pensjon (AFP), hvorav 10 tilhørte skoleverket. 
Av de som tok ut AFP var 8 stk 62 år, 3 stk 63 år, 4 stk 64 år, 3 
stk 65 år og 2 stk 66 år. 
I mars 2006 ble Molde kommune med i KS sitt forsknings-

prosjekt ”Livsfasepolitikk - der erfaring og visdom teller” 
sammen med 5 andre kommuner. FAFO utfører oppdraget for 
KS. Målsettingen er å finne suksesskriterier som kan bidra til 
å få seniorene til å stå lengre i arbeid, primært innenfor skole 
og pleie- og omsorgssektoren. Det er også viktig å avdekke 
fallgruver. Prosjektet skal være ferdigstilt innen juni 2007.

Antall som har gått av med AFP 9 14 20
  2004 2005 2006
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Oppbygging av kommunens styringssystem tar utgangspunkt i 
kommuneplanen:

• Visjon
• Overordnede mål og satsingsområder 
• Strategier
• Tiltaksplaner
• Årsmelding

Kommunens visjon og overordnede mål (se neste side) har 
også i 2006 blitt operasjonalisert gjennom strategiske delmål 
2005-2009, og tiltaksplaner i hver avdeling. Evalueringer av 
de overordnede målene vises i årsmeldingen for hver avdeling 
under «Mål og måloppnåelse for 2006». Årshjulet med sin be-
skrivelse av tidspunkt for politiske og administrative oppgaver, 
har blitt etterlevd i større grad enn i 2005. Både kommunepla-

nen og årshjulet trykkes på hhv 2. og siste side i alle saks-
dokumenter som sendes ut, og begrepene i det nye plan- og 
styringssystemet har nå fått et bedre fotfeste i organisasjonen. 
I løpet av 2006 ble ”Strategiske delmål 2005-2009” redigert, 
komprimert og omdøpt til ”Strategier 2007-2010”.

For å vise resultat, er visjon og overordna mål definert inn 
som fokusområder i kommunens gjennomgående målekort. 
Målekortet er bygd opp elektronisk i et verktøy for balansert 
målstyring/kommunal styring, som er en av fire moduler i et 
totalt kvalitets- og styringssystem.
Sammen med de øvrige Stifinnerkommunene, har Molde 
kommune bidratt i utviklingen av de 3 andre modulene i dette 
kvalitets- og styringssystemet: kvalitetsdokumentasjon, avvik/
tiltak og risikoanalyse. Totalt vil disse 4 modulene gi et helhet-
lig kvalitets- og styringsverktøy. 

Også i 2006 har utviklingen av dette elektroniske verktøyet 
inngått i ett av Stifinner-prosjektene. Molde kommune var 
pilot på å utvikle denne modulen tilpasset bruk i kommunene. 
Pilot-prosjektgruppen bestående av to virksomheter (Kviltorp 
skole og Distrikt Øst i Pleie- og omsorgsavdelingen) samt 
prosjektleder fra administrasjonen, avsluttet sitt arbeid våren 
2006. 
I starten på 2006 ble det elektroniske verktøyet testet ut av 
disse to virksomhetene som hadde data på brukerundersø-
kelse, medarbeiderundersøkelse, økonomi, og sykefravær. 
I april var verktøyet klart nok til at alle avdelingssjefer fikk 

opplæring i bruken. Det ble utført to økonomirapporteringer i 
verktøyet; per august og per oktober. Dette ble gjort paral-
lelt med den gamle måten å rapportere på. I oktober ble det 
gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte. 
Resultatet ble lagt inn i målekortet i det elektroniske verktøyet, 
og lederne har mulighet til å hente data ut derfra. På slutten 
av året gjorde Personal- og organisasjonsavdelingen og Plan- 
og utviklingsavdelingen forberedelser til en grundig opplæring 
for alle tidligere og nye ledere til å ta verktøyet i bruk i 2007. 
IKT-seksjonen startet forberedelser ved å klargjøre maskin-par-
ken for dette.

Balansert målstyring (BMS)

Kommunens visjon
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1. HJERTE FOR REGIONEN
1.1   Molde kommune skal være et sterkt, attraktivt og funk-

sjonelt region og kommunesenter i vekst
1.2   Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samar-

beid
1.3   Molde skal til enhver tid være en av Norges viktigste 

kulturbyer
1.4   Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og 

møteplass
1.5   Molde kommune skal til enhver tid være en av Norges 

viktigste kunnskapsbyer

2. VEKST I KVALITET
2.1   Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning 

av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske 
mangfoldet 

2.2   Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, 
kultur- og miljøkvaliteter

2.3   Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov

3. ALLE BLIR MED
3.1   Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, 

glade, selvstendige og skapende barn og unge
3.2   Molde kommune skal stimulere frivillighet, spesielt overfor 

eldre, både hjemmeværende og i institusjon

4. OFFENSIV ORGANISASJON
4.1   Molde kommune skal være en organisasjon som er bru-

ker- og serviceorientert 
4.2   Molde kommune skal være en organisasjon som er pådri-

ver i samfunnsutviklingen
4.3   Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi 

skal ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekrut-
tering i fremtiden

4.4   Molde kommune skal drive aktiv informasjon

5. ØKONOMISK HANDLEFRIHET
5.1   Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte 

ressurser

Overordnede mål
Satsingsområder: Sentrumsutvikling og Ungdom

Illustrasjon: TIBE Reklamebyrå
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Sentrumsutvikling

I kommuneplanen er sentrumsutvikling et av satsingsområde-
ne for kommunen. Det er nødvendig å utvikle Molde sentrum 
til et attraktivt bysentrum, som regionen kan være stolt av.

Ny reguleringsplan for Molde sentrum
Arbeidet med ny reguleringsplan ble påbegynt i februar 2004 
hvor vi knyttet til oss vinnerne av arkitektkonkurransen for 
sjøfronten, som ble avholdt i 2003. Avdelingen og arkitek-
tene har i 2004 og 2005 arbeidet med å frambringe en ny 
reguleringsplan for bysentrum i samarbeid med en oppnevnt 
arbeidsgruppe. Arbeidet nådde en milepel i desember 2005 
da ny reguleringsplan for Molde sentrum ble presentert på et 
folkemøte i rådhussalen. På grunnlag av mange og omfat-
tende merknader og innsigelser, vil planforslaget bli endret og 
lagt ut til ny høring. 
I løpet av prosessen er det også startet opp delprosesser for 
Gørvelplassen (arkitektkonkurranse) og ny kollektivterminal 
(Kollektivplan). Disse prosessene må komme lengre før kon-
krete konklusjoner kan innarbeides, og nytt revidert planfor-
slag fremmes.

Gørvellplassen
I 2006 kom en i gang med utvikling av Gørvellplassen først 
og fremst på bakgrunn av at det planlegges et nytt teater/
jazzhus i byen. Det er nå enighet mellom eierne av plassen og 
områdene omkring om å gjennomføre en arkitektkonkurranse 
for å finne de gode bygningsmessige grep med grunnlag i 
reguleringsplanen for sentrum.
 
Bussholdeplassen
I sentrumsplanen er det foreslått at fjernbussene skal bli be-
tjent på en annen måte enn i dag, og at bussholdeplassen kan 
benyttes til utbyggingsformål. Det er satt i gang et samarbeid 
mellom Møre og Romsdal Fylke, buss- og transportnæringen 
og Molde kommune for å utrede pendelbussruter i Molde. 

Dette skal utredes og kvalitetssikres før man kan ta stiling til 
arealbruken.

Det er lite tvil om at arbeidet med sentrumsplanen på en så 
brei måte som Molde kommune her har gjort, har medvirket 
positivt til å forløse investeringslyst i sentrum. Det er planlagt 
flere store utbyggingsprosjekter i sentrum i de nærmeste 
årene. Vi må bidra på beste måte slik at planens intensjoner 
blir realisert til beste for byen og omlandet. 
 

Transformasjon
I ytterkant av sentrumsområdet skjer det en stadig transforma-
sjon av næringsarealene. Særlig i Grandvegen og i Lingedalen 
legges gamle industriforetak ned og annen næringsvirksom-
het innenfor handel, kontor og høyteknologi overtar plassen. 
Eksempel på dette er Stålprodukter som transformeres til nye 
formål, og det er satt i gang byggearbeider for ny virksomhet 
på slakteritomta og godsterminaltomta etter at reguleringspla-
nen ble godkjent i 2006. I noen tilfeller skaper dette konflikter 
mellom gjenstående industrivirksomhet og den nye virksomhe-
ten. Kommunen ved plan- og utviklingsavdelingen er involvert 
i reguleringsprosessene som vil kunne få stor betydning for 
sentrumsutviklingen.
 

Boligutvikling og fortettingsproblematikk
Også i Molde by oppleves stor etterspørsel etter sentrumsnære 
boliger. I dette markedet blir det fremmet mange og ulike 
boligprosjekter. Svært ofte innebærer dette ny bebyggelse/
større utnyttelse og flere boenheter på avgrensede tomter i 
eksisterende boligområder. Med de erfaringene en har gjort 
seg hittil, ser en nødvendigheten av å ha større oppmerksom-
het på en slik fortettingsproblematikk. Dette for både å ivareta 
omgivelsene, og hensynet til den egenarten og kvaliteten 
mange av de sentrumsnære boligområdene har i dag.

Viktige hendelser reiseliv  2004 2005 2006

Hotellovernatting Molde  117 104   124 839   141 800 
 Kristiansund  79 592   95 045   102 686 
 Ålesund  216 815   220 347   240 839 

Flyplassreisende Molde  321 433   357 000   444 677 
 Kristiansund   279 076   308 000   257 609 
 Ålesund 706 088   684 000   732 614 

Cruiseanløp Molde  38   41  29
 Kristiansund 8   8  9
 Ålesund  47   57  56

Passasjertall Hurtigruta Molde 15 350 13 800 15 272
 Kristiansund 13 444 11 903 12 585
 Ålesund 29 517 27 501 29 506



25

Ungdom

I kommuneplanen er ungdom det andre satsningsområdet. 

Helsestasjon for ungdom
Til helsestasjonen kan ungdom komme uten timeavtale og 
tjenesten er gratis. Helsestasjonen har åpent to ettermiddager 
i uken. Ved helsestasjonen kan ungdom få konsultasjon med 
helsesøster, lege eller psykolog. I løpet av året var det rundt 
950 besøkende. Dette er en økning fra 650 i første driftsår. 

Huset ungdomsklubb (Molde sentrum)
Klubben hadde i 2006 ca 160 medlemmer. I tillegg er flere 
ungdommer innom i ulike anledninger, uten at de tegner 
medlemskap. Aktivitetene er preget av Rockeverksted (12 
band), skating, hip-hop, dans, spill og ganske enkelt å ha «et 
sted å være». I 2006 ble det gjort et stort løft for skatemiljøet 
ved at det ble satt opp en plasthall med ramper som gir mulig-
het for helårlig aktivitet. Arbeidet med å ruste opp basketba-
nen er satt i gang. Arbeidet med å sette i stand lokalene inne 
ble avsluttet om våren. 

Tomrommet ungdomsklubb (Skjevik)
Ungdomsklubben har åpent hver onsdag og en fredag i måne-
den. Klubben har ulike arrangementer i løpet av året. Klubben 
har rundt 50 faste brukere. 

Molde kulturskole
Kulturskolen er et viktig tilbud til barn og ungdom, med ca 
900 elever. Kulturskolen yter også tjenester innen musikk, 
dans og drama ved Molde videregående skole.

Ungdomsutveksling
I august reiste 15 ungdommer fra Molde til Borås på ung-
domsutveksling. Ungdommer fra vennskapsbyene Borås, Vejle, 
Mikkeli og Molde var samlet i en uke til ulike aktiviteter. 

Frivillighetssentralen
Frivillighetssentralen legger til rette for natteravnenes arbeid  
i Molde sentrum og på Skåla. Det er registrert ca 350 frivillige 
som går ute fredag og lørdagskvelder. De frivillige er ansvar-
lige voksne som bidrar til et roligere miljø i sentrum. De rekrut-
teres i stor grad fra foreldre som har barn på ungdomsskolen. 
Politiet verdsetter denne frivillige innsatsen høyt.

Satsing videre
Videreutvikle tilbudet om helsestasjon for ungdom. Lokalene 
i rådhuset er i dag ikke tilgjengelige for funksjonshemmede 
og sammen med den økte aktiviteten taler dette for at det 
blir skaffet nye lokaler. Nye lokaler vil også gi mulighet for 
å etablere andre tilbud til ungdom; samarbeid med U9K og 
etablering av Helsestasjon for studenter.

Utvikle tilbudet og aktivitetene ved Huset ungdomsklubb slik 
at det blir en større fast brukergruppe. Utvikle uteområdet slik 
at det blir attraktivt både for ungdommene og nærmiljøet. 

Etablere ungdomsråd og bidra til at D:mo blir en aktuell arena 
for debatt om ulike saker. 

Molde kommune skal i 2008 være vertskap for ungdomsut-
vekslingen med de andre vennskapsbyene. Dette vil også være 
en markering av at det er 50 år siden vennskapssamarbeidet 
startet.
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Regnskapstall viser at næringslivet i Romsdal går som det suser. 
Tallenes tale er klare. Den forsiktige romsdalingen som ikke ser 
forretningsmuligheter er en myte som herved avlives. Nærings-
livet i Romsdal er best i fylket og har vært det de siste årene. 
Dette bildet forsterkes også av Molde kommune sin meget 
sterke 2. plass i landet i Dagens Næringsliv sin Gaselle- kåring.

Romsdalsregionen er i en nylig fremlagt rapport fra NHO, 
rangert som en av de beste på regional næringsutvikling i 
Norge i 2006. Med en sterk åttende plass, av 83 regioner, 
ligger Molderegionen like bak vinnerne som er de store byene; 
Stavangerregionen, Oslo, Trondheimsregionen og Bergen. I 
rangeringen ” Nærings – NM- 2006, topp og bunn i regional 
næringsutvikling” som er utført av Telemarksforsking – Bø på 
oppdrag fra NHO, er vårt fylke delt i 4 regioner hvor de tre  
andre, kommer henholdsvis ut slik: Ålesundsregionen 31. 
plass, Søre Sunnmøre 33 plass og Nordmøre 50. plass. Fire 
forhold er lagt til grunn for kåringen; Lønnsomhet - vekst - 
nyetableringer – næringslivets størrelse.
Telemarksforskning- Bø ved Knut Vareide har på oppdrag fra 
Molde næringsforum utarbeidet en rapport om den samlede 
utvikling i den enkelte kommune i Møre og Romsdal. Rap-
porten viser at Molde kommune er den høyest rangerte av 
kommunene i Møre og Romsdal.

Vekstkraften i Moldeområdet er basert på utvikling av et vari-
ert, oppdatert og optimistisk næringsliv både i kommunen, 
og i regionen. Flere virksomheter i kommunen utvikler seg 
nasjonalt og internasjonalt. Dette har tradisjonelt foregått 
innen teknologisk industri, men nå også i økende grad innen 
informasjonsaktivitet, handel og eiendom. Kompetansemiljøe-
ne i kommunen har utviklet seg positivt, kommunikasjonsmes-
sig er stillingen styrket, og kulturlivet blomstrer i rosenes by.

Kommunens aktivitet overfor næringslivet skjer i hovedsak 
gjennom medlemskap i selskapet Molde Næringsforum, men 
også gjennom Molde Kunnskapspark og deltaktlse og eier-

skap i Destinasjon Molde og Romsdal.

Molde kommune har fortsatt en stabil og lav arbeidsledighet.

Det er fortsatt en betydelig inn- og utpendling mellom kom-
munene i regionen. Molde er den største innpendlingskom-
munen i fylket.

Utfordringen fremover er å styrke den robustheten vi har i vårt 
område. For kommunens del er det avgjørende hvordan det 
regionale nivå utvikler seg, og hvordan dette vil påvirke Molde 
kommune som et regionsentrum. Planlegging av et attraktivt 
sentrum, og attraktive boligområder, vil fortsatt være i fokus, 
sammen med styrking av kommunens tjenester som er viktige 
i etableringssammenheng.

Selv om folketallet ”kun” økte med 108 i 2006 er utviklingen 
positiv:
*   Vi må tilbake til 1999 for finne tilsvarende prosentvise vekst 

(0.45 %). 
*   De siste tre årenes negative nettoinnflyttingstrend er snudd, 

til 70 flere tilflyttere enn fraflyttere i 2006.
*   Positivt er det at Romsdalsregionen vokser. Blant annet 

Aukra kommune med 1.39 % og Fræna kommune med 
0.47 %.

SSB’s levekårsindekstall for 2006 viser at Molde har styrket 
levekårene. Fra tidligere år har Molde skåret meget godt på 
denne statistikken. På en indeksskala fra 1 til 10, der høyest 
verdi gir størst levekårsproblemer, har Molde kommune samlet 
sett en indeks på 3.7, Ålesund 5.3 og Kristiansund 8,4.

SSB’s likestillingsindeks for 2006 viser at Molde har falt fra 5. 
best i landet i fjor, til nr 57 i landet i 2006. Med den planlagte 
satsingen på barnehageutbygging, vil denne plasseringen bli 
forbedret. I forhold til andre kommuner er Molde nr 3 i fylket!

Utdannelse 

Bostedskommune Grunnskole Videregående skole  Universitets- og høgskole

Molde 15,9% 55,7% 28,4%
Kristiansund 19,5% 60,8% 19,7%
Ålesund 16,5% 59,0% 24,5%

Arbeidsledige 

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt komm. Gj.snitt M & R Gj.snitt landet  Gj.snitt alle
    gruppe 13  u/Oslo kommuner
Andel arbeidsledige 16-24 år 1,0% 2,7% 1,5% 1,7% 1,2% 1,6% 1,6%
Andel arbeidsledige 25-66 år 1,0% 1,5% 1,8% 1,6% 1,2% 1,5% 1,6%

Flytting 2005 - Til og fra Molde utvalgte komm.
 Til  FrA NeTTo
Kristiansund 14 25 -11
Ålesund 34 27 7
Vestnes 22 15 7
Rauma 26 18 8
Nesset 34 27 7
Midsund 24 30 -6
Aukra 28 38 -10
Fræna 113 117 -4
Eide 21 22 -1
Gjemnes 27 17 10
Sum 343 336 7

Pendling 2005 - Ut og inn av Molde utvalgte komm.
 UT  iNN NeTTo
Kristiansund 46 134 88
Ålesund 126 97 -29
Vestnes 62 227 165
Rauma 59 197 138
Nesset 45 249 204
Midsund 34 123 89
Aukra 67 387 320
Fræna 290 1 200 910
Eide 64 294 230
Gjemnes 23 353 330
Sum 816 3 261 2 445
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MilJø Molde 2005 Molde 2006
Innv. disp i LNF-områder % 86 92
Jordbruksareal dekar 14 206 14 126
Fulldyrka jord dekar 12 889 12 736
Produktiv skog dekar 150 000 150 000
CO2-ekvivalenter 1000 tonn 83 -
Utsortert husholdn. avfall kg/innb 159 230
Gjennomsnittlig husholdningsvannforbruk l/pers/døgn 162 153

Kommunebarometer
Indikatorer for samfunn og livskvalitet

ToTAlT 3,9 3,7

leVeKÅr (indeks, 1–10, 10 størst problemer) Molde 2005 Molde 2006
Sosialhjelp 5 4
Dødelighet 1 1
Uføretrygd 2 3
Attføringspenger 6 5
Vold 6 6
Arbeidsledige 3 2
Overgangsstønad 4 5
Lav utdanning 2 3

ToTAlT 3,5 3,2

liKeSTilliNG (indeks, 1–4, 4 beste verdi) Molde 2005 Molde 2006
Barnehagedekning  4 3
Kvinnelige kommunestyrere per 4 4
Prosent høyere utdanning 2,5 2,5
Kvinner per 100 menn 4 2
Kvinner i arbeidsstyrken 3 4
Inntekt 3,5 3,5

loKAl liVSKrAFT Molde 2005 Molde 2006
Folketilvekst i % 0,09 0,45
Barn og unge (0-19) % 25,7 25,5
Barnehagedekning % 80,5 87,4
Valgdeltakelse 78,3 -
Boklån/innb 3,45 3,3
Innflytting/utflytting 0.96 1,06
Innpendling/utpendling 2.21 -
Hytter antall pr 31.12 790 793
Antall søknader tiltak 347 426

øKoNoMi  Molde 2005 Molde 2006  

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger  41 067 42 429
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger  41 398 43 717 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger  27 203 28 244 
Netto driftsresultat i kroner per innbygger  -71 438 
Frie inntekter i kroner per innbygger  23 917 26 892 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger   75 283 39 834 

GrUNNDATA Molde 2005 Molde 2006
Tettstedsareal km2 13,04 13,31
Strandlinje km 210 210
Folketall per 31.12 24 146 24 254
Folketilvekst 22 108
Innflytting 976 1 177
Utflytting 1 017 1 106
Nettoflytting -41 71
Døde 209 203
Fødte 265 242
Fødselsoverskudd 56 39
Innpendling 4 201 -
Utpendling 1 899 -
Befolkning i tettsted 21 276 21 272

(31.12.06)
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Molde kommunes virksomhet omfatter ingen produksjon eller 
aktivitet som skader det ytre miljø. 

I kommuneplanens overorordna mål, punkt 2 vekst i kvalitet, 
setter miljøet i fokus.

De ulike virksomhetene har mål og tiltak for å operasjonalisere 
disse strategiene der det naturlig hører til i virksomheten. 

Molde kommune utfører oppgaver som skal ivareta det ytre 
miljø. Det er rensing av avløp og støvfjerning av offentlig veg. 
Dette arbeidet foregår i samsvar med lovverk og statlige ret-
ningslinjer. Det benyttes ikke kjemikalier i arbeidsprosessene. 
Renovasjonsarbeidet er overlatt til et interkommunalt selskap 

og omtales ikke her. Innkjøpene gjennomføres i samsvar med 
Forskrift for offentlige anskaffelser med vurdering av livssy-
kluskostnader og miljømessige konsekvenser.

Molde kommune driver aktivt arbeid for å redusere energifor-
bruket i bygg. Kommunen gjennomfører opprusting av skoler, 
barnehager, institusjoner og administrasjonsbygg der det indre 
miljøet blir systematisk forbedret.

Molde kommune har i 2006 arbeidet med å realisere to 
fjernvarmeprosjekter basert på bio. Det ene er på Årø med 
blant annet tanke på utbyggingsområdet Årølia og det andre 
er i Moldelivegen med tanke på å gi fl ere kommunale bygg 
fjernvarme. 

Miljørapport

AVFAll oG reNoVASJoN

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt komm. gr.13 Gj.snitt M&R Gj.snitt landet u/Oslo Gj.snitt alle komm.
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Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering (prosent)

Andel avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for

Plan for helsemessig og sosial beredskap
Molde kommune kan både i krig og fredstid bli rammet av 
kriser og katastrofer som setter liv, helse og miljø i fare. Ved å 
forberede seg på å håndtere slike hendelser kan kommunen 
redusere konsekvensene betydelig.
 
Helse- og sosialtjenestene i Molde kommune har av denne 
grunn utarbeidet en samlet plan for helsemessig og sosial 
beredskap. Denne ble vedtatt 01.03.05, og er lagt ut på kom-
munens intranettsider. (organisasjon; plan- og utviklingsavde-
lingen; kvalitetsrutiner). 
 

Den som har ansvaret for en sektor i fred, har også ansvaret 
for nødvendige forberedelser og iverksettelse av tiltak ved 
kriser og katastrofer. Kommunen må påregne å få et stort 
ansvar for håndtering av kriser, og må ha rustet seg for dette 
gjennom blant annet tjenlige beredskapsplaner. Plan for 
helsemessig og sosial beredskap skal gjøre Molde kommune 
i stand til å håndtere større og mindre ulykker, katastrofer og 
kriser; dels ved forebygging av kriser, dels ved innsats etter at 
en krise eller katastrofe har hendt.

Beredskap

Miljø - noen KoSTrA sammenligninger for 2006
 Molde Kr.sund Ålesund Gj.sn. Gj.snitt Gj.snitt 
    komm.gr.13 M&R landet u/Oslo

Utslipp av svevestøv (PM10) fra veitrafi kken per km2 areal fysisk nedbygd av infrastruktur
i tettbygd og spredtbygd strøk (kommuner over 20 000 innbyggere) 2,8  3,2 3,3 3 3,2

Avfall og renovasjon      
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering (prosent) 6 11 1 2 5 4
Antall avfallsfraksjoner det er etablert bringesystem/returpunkt for 3 4 5 3 3 3
Antall avfallsfraksjoner som kan leveres gratis ved sentralt avfallsmottak 3 6 3 5 4 5

Avløp       
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,43  0,43 0,66 0,46 1 
Andel belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annet renseprinsipp 98,1 100 46,1 16,4 72,7 30,7
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp 98,4 100 46,2 17,3 71,3 31,2
Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet 25  32 32 26 29

Vann       
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,415 0,586 0,246 0,668 0,674 0,658
Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnettet 25 31 36 32 26 26
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht. E.coli. 100 100 100 100 94 98
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Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale 
regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens § 48 og regn-
skapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kom-
munal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet 
av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet 
viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regn-
skapsresultatet for året.
Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse 
med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er fi nansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er 
årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. 
Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men

blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne 
kostnaden. Netto driftsresultatet i kommunen er derimot be-
lastet med årets avdrag som er den utgift relatert til forbruk av 
aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunes driftsresultat 
etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene 
blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regn-
skapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnska-
pet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og 
avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at 
det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og 
heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette be-
tyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

Regnskapsresultat
Molde kommunes regnskap for 2006 viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på 15,0 mill. kroner. Netto drifts-
resultat viser et positivt resultat på 10,7 mill. kroner. Det er 
anbefalt at netto driftsresultatet bør utgjøre 3 % av driftsinn-
tektene. For Molde kommune utgjør netto driftsresultats andel 
av driftsinntektene 1,0 %. 

I regnskapet for 2006 er merforbruket i 2005 på 4,8 mill kro-
ner dekket inn gjennom bruk av fond. Saldo på disposisjons-
fondet utgjør kr 17,1 mill. kroner per 31.12.06. Overskuddet 
for 2006 blir foreslått avsatt til kommunens disposisjonsfond. 
Disposisjonsfondet vil da bli økt til 32,1 mill. kroner.

Rammevilkår/resultat
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Momskompensasjon
Fra 1.januar 2004 ble den tidligere avgrensede momskompen-
sasjonsordningen som har vært gjeldende siden 1995, erstat-
tet med en generell momskompensasjonsordning.

Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen 
er Molde kommune trukket i rammetilskuddet med anslagsvis 
31,0 mill. kroner i 2006.

Tabellen under viser fordeling mellom drift og investering, 
trekk i rammen, og inntektsført momskompensasjon. Molde 
kommune gjennomfører for tiden store investeringer. Dette 
medfører store merinntekter i kompensert merverdiavgift. 
Disse inntektene blir ført i driften og påvirker resultatet posi-

tivt. For senere år vil ventelig investeringsnivået bli redusert og 
inntekter som følge av momskompensasjon minke tilsvarende. 
Driftsnivået må som følge av dette reduseres når denne situa-
sjonen oppstår.

* Opprinnelig trekk i rammen.

  Trekk i regnskap regnskap
 rammen  2006 2005
 2006
Momskomp. drift  16 418  21 285 20 851

Momskomp. investering  14 511  16 168 30 125
Totalt  30 929*  37 453 50 976

Momskompensasjon

Mindreforbruk / merforbruk
Kommunens økonomireglement forutsetter at avdelingene selv dek-
ker inn merforbruk i driften over kommende års budsjett. Dersom 
avdelingene viser mindreforbruk, kan dette avsettes til avdelingsvise 
fond. Målet med ordningen er å stimulerer til god økonomistyring. 
I 2005 gikk kommuneregnskapet ut med et negativt resultat på 4,8 
mill. kroner der selve driften i avdelingene fremstod med et samlet 
underskudd på nær 2 mill. kroner med til dels store variasjoner mel-
lom avdelingene. Til tross for totalt negativt resultat ble 7 avdelinger 
tilgodesett med totalt 2,4 mill. kroner i avsetninger til egne avde-
lingsvise disposisjonsfond for senere bruk samtidig som 7 avdelinger 
fi kk pålegg om senere inndekning av et beløp på 7,0 mill. kroner. 
Mindreforbruket i stabsavdelingene sett under ett, ble avsatt til fond 
for fellestiltak som kommer alle avdelinger til gode, jfr tabell. 

Mindreforbruk - avsatt til disposisjonsfond: Beløp
Fellestiltak attføring 443 000
Fellestiltak omstilling/opplæring 1 000 000
Helseavdelingen 400 000 
Barne- og familieavdelingen 181 000
Sosialavdelingen 118 000
Avdeling tiltak funksjonshemmede 222 000
Avdeling kommunalteknikk 21 000

Merforbruk - for senere inndekking Beløp
Servicetorget 244 000
Skoleavdelingen 4 500 000
Barnehageavdelingen 52 000
Pleie- og omsorgsavdelingen 1 153 000
Eiendomsavdelingen 530 000 
Avdeling byggesak og geodata 18 000 
Kulturavdelingen 479 000
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DRIFTSREGNSKAPET

 Noter regnskap 2006 Budsjett 2006 regnskap 2005
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger  50 070 51 263 49 936

Andre salgs- og leieinntekter  89 503 78 525 103 912

Overføringer med krav til motytelse 3 165 279 149 757 175 989

Rammetilskudd  160 322 167 462 143 705

Andre statlige overføringer  71 631 57 828 54 622

Andre overføringer  1 339 215 1 831

Skatt på inntekt og formue  491 915 458 167 433 800

Eiendomsskatt  30 227 32 000 35 776

Andre direkte og indirekte skatter   24 20 24

Sum driftsinntekter  1 060 310 995 237 999 595
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter  571 221 562 341 545 123

Sosiale utgifter  148 420 158 743 147 784

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 155 555 130 404 151 608

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  53 427 49 680 49 842

Overføringer  102 848 84 348 96 185

Avskrivninger  35 028 0 34 641

Fordelte utgifter   -37 150 -29 868 -37 621

Sum driftsutgifter  1 029 349 955 648 987 562
Brutto driftsresultat  5 30 961 39 589 12 033
Finansinntekter        
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  27 855 20 068 15 070

Mottatte avdrag på utlån   349 550 600

Sum eksterne finansinntekter  28 204 20 618 15 670
Finansutgifter        
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.  35 402 31 737 22 336

Avdragsutgifter  47 431 47 139 39 858

Utlån   702 450 547

Sum eksterne finansutgifter  83 535 79 326 62 741
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -55 331 -58 708 -47 071

Motpost avskrivninger  35 027 0 34 641

Netto driftsresultat   10 657 -19 119 -397
interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk  0 0 18 236

Bruk av disposisjonsfond  6 617 8 308 4 152

Bruk av bundne fond  17 134 20 261 4 765

Sum bruk av avsetninger  23 751 28 569 27 153
Overført til investeringsregnskapet  2 129 0 777

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  4 818 4 818 0

Avsetninger til disposisjonsfond  3 597 3 598 19 874

Avsetninger til bundne fond  8 849 1 034 10 923

Sum avsetninger  19 393 9 450 31 574
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   15 015 0 -4 818

(Beløp i 1000 kr, løpende priser)

Gjeldende vurderingsregler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler 
bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler 
er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir 
avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir linære avskrivninger 
brukt. Etter denne metode blir avskrivningsgrunnlaget fordelt likt 

over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like 
store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter 
at anleggsmidlet er tatt i bruk.
 
Når det gjelder regnskapsprinsipper for øvrig, vises til innledningen 
til dette kapitlet.

NoTe 1 
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INVESTERINGSREGNSKAPET

 Noter regnskap 2006 Budsjett 2006 regnskap 2005
inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom  12 047 12 100 12 243

Andre salgsinntekter  2 232 0 653

Overføringer med krav til motytelse  8 012 2 600 21 310

Andre overføringer  20 2 200 0

Sum inntekter   22 311 16 900 34 206
Utgifter        
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 186 882 224 709 173 092

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  1 000 0 4 085

Overføringer  18 429 500 29 896

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.  1 100 0 -388

Sum utgifter   207 411 225 209 206 685
Finanstransaksjoner        
Avdragsutgifter  6 631 0 4 813

Utlån  6 427 0 7 659

Kjøp av aksjer og andeler  24 707 10 139 16 294

Dekning av tidligere års udekket  15 592 0 23 812

Avsetninger til ubundne investeringsfond  2 000 0 185

Sum finansieringstransaksjoner   55 357 10 139 52 763
Finansieringsbehov   240 457 218 448 225 242
Dekket slik:        
Bruk av lån  147 229 208 309 184 376

Mottatte avdrag på utlån  6 631 0 4 813

Salg av aksjer og andeler  15 443 0 185

Bruk av tidligere års udisponert  228 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet  2 129 0 777

Bruk av disposisjonsfond  0 0 110

Bruk av ubundne investeringsfond  14 076 10 139 2 746

Bruk av bundne fond  704 0 252

Sum finansiering   186 440 218 448 193 259
Udekket/udisponert   -54 017 0 -31 983

(Beløp i 1000 kr, løpende priser)

 

NoTe 2 
Molde kommunes organisering
Molde kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal 
regi samtidig som det beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen 
som er satt bort til andre. Kommunen har ved årsskiftet to kom-
munale foretak som ikke er inntatt i kommunens regnskapstall. 
Disse er Molde Utleieboliger KF og Molde Havnevesen KF som 
begge presenterer egne regnskaper for kommunestyret. I note 8 
til regnskapet for 2006, er hovedtall for alle disse virksomhetene 
presentert samlet for ”konsernet”. I denne noten er hovedtall for 
kommunes to heleide aksjeselskap også presentert. Det gjelder 

Molde kino AS og Gotfred Lies pl. 1 AS. Det kan også nevnes at 
kommunestyret har vedtatt etableringen av Molde Vann og Avløp 
KF med virkning fra 1. januar 2007.
 
Molde kommune deltar også i følgende interkommunale samar-
beid som også har egne regnskaper:
• Tøndergård skole
• Kommunesrevisjonsdistrikt 2
• RIR (Romsdals Interkommunale Renovasjonsselskap)
• Romsdal Havn
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NoTe 3 

BALANSEN

 Noter 2006 2005
eiendeler      
Anleggsmidler   2 443 414 2 333 681
Faste eiendommer og anlegg 1 1 159 173 1 164 347

Utstyr, maskiner og transportmidler 1 96 401 84 830

Utlån  143 354 143 204

Aksjer og andeler  124 626 116 550

Pensjonsmidler  919 860 824 750

omløpsmidler   361 783 361 416
Kortsiktige fordringer 3 50 001 49 059

Premieavvik  34 119 30 592

Obligasjoner  50 231 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd  227 433 281 766

Sum eiendeler   2 805 197 2 695 097
egenkapital og gjeld      
egenkapital   454 238 579 345
Disposisjonsfond  17 120 20 139

Bundne driftsfond  43 840 52 171

Ubundne investeringsfond  49 895 61 971

Bundne investeringsfond  1 629 2 288

Regnskapsmessig mindreforbruk  15 016 0

Regnskapsmessig merforbruk  0 -4 818

Udisponert i inv.regnskap  1 896 228

Udekket i inv.regnskap  -87 661 -47 340

Likviditetsreserve  -18 627 -18 627

Kapitalkonto  431 130 513 332

langsiktig gjeld   2 178 867 1 949 977
Pensjonsforpliktelser  1 056 882 958 115

Andre lån  1 121 985 991 862

Kortsiktig gjeld   172 092 165 776
Annen kortsiktig gjeld  162 148 155 103

Premieavvik  9 944 10 673

Sum egenkapital og gjeld   2 805 197 2 695 097
Memoriakonti      
Memoriakonto   252 348 177 039
Ubrukte lånemidler  166 583 129 627

Andre memoriakonti  85 765 47 412

Motkonto til memoriakontiene  -252 348 -177 039

(Beløp i 1000 kr, løpende priser)

Vesentlige transaksjoner i regnskapet for 2006
Det er usikkerhet omkring to refusjonskrav fra Molde kommune til 
Barne, ungdoms- og familieetaten i Region Midt Norge (Bufetat) 
for 2. halvår 2005 og for året 2006. Molde kommune har sendt 
krav på refusjon på til sammen kroner 8 922 267,-. Kommunead-
vokaten har vurdert kravet og mener Molde kommune har krav på 
refusjon. Beløpet er inntektsført i regnskapet for 2005 og 2006. 

For tiden pågår en diskusjon mellom Molde kommune og Bufetat 
om kommunens krav.
 
Det er bokført kroner 529 728,- i leieutgifter i investeringsregnska-
pet til dekning av erstatningslokale for Bekkevoll ungdomsskole 
i 2006. Det er oppstått spørsmål ved om dette er en driftsutgift 
for Molde kommune. Spørsmålet er tatt opp med Kommunal- og 
regionaldepartementet i et brev av april 2007.
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NOTE 4 - FINANSIERINGSANALySE

  2006 2005 2004
Anskaffelse av midler    

Driftsinntekter       
Skatter  522 141 469 601 453 276

Rammetilskudd  160 322 143 705 145 967

Driftsinntekter  377 845 386 289 360 531

Sum driftsinntekter   1 060 308 999 595 959 774
inntekter investeringer       
Salg av driftsmidler og fast eiendom  12 047 12 243 9 491

Andre salgsinntekter  2 232 653 99

Overføringer med krav til motytelse  8 012 21 310 28 953

Statlige overføringer  20 0 670

Sum investeringsinntekter   22 311 34 206 39 213
innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner        
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  197 508 205 043 188 251

Sum eksterne finanstransaksjoner   197 508 205 043 188 251
Sum anskaffelse av midler    1 280 127 1 238 844 1 187 238
Anvendelse av midler    

Driftsutgifter       
Lønn og sosiale utgifter  719 641 692 907 647 367

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjensteprod  155 555 151 309 133 908

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjensteprod  53 428 49 842 44 581

Overføringer  102 848 96 185 88 850

Fordelte utgifter  -37 150 -37 322 -27 941

Sum driftsutgifter   994 322 952 921 886 765
Utgifter investeringer       
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjensteprod  187 882 177 087 155 027

Overføringer  18 428 29 985 27 301

Sum utgifter investeringer   206 310 207 072 182 328
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner        
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  122 400 91 119 73 109

Sum eksterne finanstransaksjoner  122 400 91 119 73 109

Sum anvendelse av midler   1 323 032 1 251 112 1 142 202
Anskaffelse - anvendelse av midler  -42 905 -12 268 45 036

Endring i ubrukte lånemidler  36 956 -13 746 35 618

Endring i arbeidskapital  -5 949 -26 014 80 654

Arbeidskapital        
Endring omløpsmidler  367 -20 873 84 154

Endring kortsiktig gjeld  -6 316 -5 141 -3 500

Endring i arbeidskapital  -5 949 -26 014 80 654

(Beløp i 1000 kr, løpende priser)
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NOTE 5 - DRIFTSREGNSKAPET PER AVDELING

Avdeling regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik %
Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen 21 481 21 756 275 1,3 %

Plan- og utviklingsavdelingen 6 886 6 344 -543 -8,6 %

Personal- og organisasjonsavdelingen 14 410 14 075 -335 -2,4 %

Økonomiavdelingen 8 656 8 973 317 3,5 %

Servicetorget 8 512 9 336 824 8,8 %

Skoleavdelingen 175 642 175 107 -535 -0,3 %

Barnehageavdelingen 6 918 8 211 1 293 15,7 %

Helseavdelingen 23 514 24 081 567 2,4 %

Barne- og familieavdelingen 26 737 25 648 -1 089 -4,2 %

Sosialavdelingen 25 236 26 368 1 132 4,3 %

Pleie- og omsorgsavdelingen 204 141 202 273 -1 868 -0,9 %

Avdeling tiltak funksjonshemmede 62 125 62 394 269 0,4 %

Molde brann- og redningsavdelingen 13 626 13 266 -360 -2,7 %

Eiendomsavdelingen 23 108 21 728 -1 380 -6,4 %

Avdeling byggesak og geodata 832 2 707 1 875 69,3 %

Avdeling kommunalteknikk 11 051 12 036 985 8,2 %

Kulturavdelingen  36 617 35 919 -698 -1,9 %

Molde Kirkelig fellesråd 7 126 7 126 0 0,0 %

Netto utgift avdelingene 676 621 677 348 731 0,1 %

(Beløp i 1000 kr, løpende priser)

NOTE 6 - AKSJER OG ANDELER

Aksjer Bokf.verdi 31.12.06 Antall
Istad AS - A-aksjer 35 300 000 6977

Istad AS - B-aksjer 44 094 513 34018

Tusten Tunnelselskap AS 51 000 51

Gotfred Lies plass 1 AS 2 110 000 23

Bergmoprodukter AS 470 000 940

AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264 000 132

Molde kino AS 1 215 000 1200

DH-bygget AS 25 000 25

Molde Lufthavnutvikling AS 7 240 500 707

Muritunet AS 200 000 200

Destinasjon Molde & Romsdal AS 100 000 50

Møreaksen AS 75 000 525

Bjørnsonshuset AS 225 000 225

Langfjordtunnelen AS - B-aksjer 1 402 000 58

Samspleis AS  180 000 18

Harøysund Næringspark AS 100 000 10

Træffhallen AS 7 900 000 100

Akerhallen AS 3 500 000 39

Kystlab AS 162 000 16295

Trafikkterminalen Molde AS 37 000 75

Hyseskjæret AS 64 000 4

Molde Kunnskapspark AS  1 800 000 1800

Sum aksjer 106 515 013 

Andeler Bokf.verdi 31.12.06 Antall
Molde Næringsforum 50 000 25

Stiftelsen Molde ungd.boliger- 
egenkapital 50 000 

Gassror IKS-innskuddskapital 200 000 

Vardestua  1 1860

Biblioteksentralen AL-andeler 5 100 

A/L Skarbakkene 1 1

A/L Fuglset/Tøndergård båthavn 79 200 10

Skaret skisenter BA 20 000 15

Skaret Travbane 1 000 10

Berg Alpin BA 30 000 60

Molde barnehager BA 11 000 10

Stiftelsen Bjørnsonfestivalen 40 000 

Stiftelsen Bekkevollveien 14 147 000 

Studenthybler på Sogn 3 

Studenthybler på Fantoft 2 

Storgt 12/14-leieboer 86 000 

I/S Gjestestova Øvre veg 68 000 

Øvre veg 11-innskudd 230 000 

Egenkapitaltilskudd KLP  16 866 710 

Godtfred Lies pl 1-leieboer 200 000 

Molde Boligbyggelag A/L 27 400 274

Sum andeler 18 111 417



38

 NOTE 7 - KOMMUNENS GARANTIANSVAR

Garantiansvar pr 31.12.06
Molde Barnehager A/L  15 515 

Indremisjonens barnehage  129 

Skålahallen A/L  1 292 

Molde og omegns pensjonistboliger  1 082 

Den Norske Stats Husbank  18 018 
Molde Menighetspleie  478 

Sportsklubben Rival  -   

Sportsklubben Træff  2 296 

Sparebank 1 RomsdalsFellesbank ASA  2 773 
Molde Husmorlag (Barnehage Banehaugvn)  882 

Høgnakken Velforening  300 

Skålahallen A/L  900 

Sparebanken Møre  2 082 
Bolsøy Sokneråd, menighetshus Nordbyen  78 

Opplysningsvesenets fond  78 
Garantier vedr. boliglån  6 

Kommunal Landspensjonskasse  6 
Gotfred Lies plass 1 A/S  13 623 

Kommunalbanken A/S  13 623 
Molde Hestesportklubb  950 

Nordea Bank Norge ASA:  950 
Tøndergård skole  1 966 

Molde Kino AS  18 000 

Træffhallen AS  30 400 

Akerhallen AS  5 000 

RIR  17 763 

Kommunekreditt Norge A/S:  73 129 
Sum per 31.12.06  110 659 
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 NOTE 8 - MOLDE KOMMUNE - ”KONSERNET” - HOVEDTALL

Denne noten viser sum hovedtall Molde kommune som eget 
rettssubjekt. Det er ikke pliktig etter Kommunelov og forskrif-
ter å rapportere for ”konsernet” samlet, men dette kan gi 
verdifull informasjon.    

I denne noten presenterer vi derfor beløp fra driftsregnskapet 
og balansen samlet for de enheter som inngår i Molde kom-
mune.     

Molde kommune er 100 % eier i to aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:   
Selskap Årsresultat egenkapital Gjeld
Molde Kino AS* -257 1 618 666

Gotfred Liespl.1 AS* 924 -1 070 27 671

Driftsregnskap* Molde kommune Molde Havnevesen KF Molde Utleieb. KF Sum
Sum driftsinntekter 1 060 311 8 032 28 795 1 097 138

Sum driftsutgifter -1 029 349 -7 193 -24 511 -1 061 053

Brutto driftsresultat 30 962 840 4 284 36 085

Finansresultat -55 332 382 -11 044 -65 995

Motpost avskrivninger 35 028 0 5 919 40 947

Netto driftsresultat 10 657 1 221 -841 11 037

Overført inv.regnskapet -2 129 -1 160 0 -3 289

Avsetninger -17 264 -1 236 0 -18 501

Bruk av avsetninger 23 751 1 201 731 25 683

Mindreforbruk**  15 016 26 -110 14 931

**Merforbruk minus    

Balansen* Molde kommune Molde Havnevesen KF Molde Utleieb. KF Sum
Anleggsmidler 2 263 978 82 960 301 349 2 648 286

Omløpsmidler 361 783 11 230 15 555 388 568

Sum eiendeler 2 625 761 94 190 316 903 3 036 855

Egenkapital 274 802 57 930 69 956 402 687

Langsiktig gjeld 2 178 867 31 637 243 206 2 453 711

  herav pensjonsforp. 1 056 882 9 159 982 1 067 023

Kortsiktig gjeld 172 092 4 623 3 741 180 456

Sum passiva 2 625 761 94 190 316 903 3 036 855

*Mellomværende, interne føringer, fordringer og gjeld, er ikke eliminert.    
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Driftsinntekter:
Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) 
består av:
•   Skatteinntekter; formues-, inntekts- og eiendomsskatt
•   Rammetilskudd fra staten
•   Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i avdelinge-

ne, for eksempel refusjoner, brukerbetalinger, øremerkede 
tilskudd m.v.

Samlede driftsinntekter i 2006 var 1.060 mill. kroner. Dette er 
en økning på 60 mill. kroner, eller 6,07 % fra 2005.

Kommunens skatteinngangen var 492 mill. kroner, en økning 
på 58,1 mill. kroner, eller 13,4 % fra 2005. Eiendomsskatten 
ble redusert med 5,5 mill. kroner til 30,2 mill. kroner i 2006.

Netto rammetilskudd øker i 2006 med 16,6 mill. kroner etter 
at inntektsutjevningen har påvirket dette tilskuddet negativt 
med 3,0 mill. kroner.
 

Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overførin-
ger er redusert med 25,0 mill. kroner fra 2005 til 2006.

Driftsutgifter
Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) 
består av:
•   Lønn og sosiale utgifter
•   Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
•   Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
•   Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger
Driftsutgiftene steg fra 2005 til 2006 med 41,8 mill. kroner. 
Økningen i lønn- og sosiale utgifter var på 26,7 mill. kroner. 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 
økte med 3,9 mill. kroner, mens kjøp av varer og tjenester som 
erstatter tjenesteproduksjonen økte med 3,6 mill. kroner.

I året 2005 utgjorde lønn og sosiale utgifter 70,1 % av de 
totale driftutgiftene mens andelen i 2006 utgjorde 69,9 %.

HOVEDTALLSANALySE

DriFTSiNNTeKTer

 2003 2004 2005 2006

912 298 959 774
999 595

1 060 310

DriFTSUTGiFTer

 2003 2004 2005 2006

884 727 918 694
987 562

1 029 349
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Fordeling brutto driftsutgifter

Skoleavdelingen  
20,2% (20,8%)

Servicetorget  
1,0% (0,7%)

Økonomiavdelingen  
1,1% (1,1%)

Personal- og organisasjonsavdelingen  
1,7% (2,0%)

Plan- og utviklingsavdelingen  
1,1% (1,1%)

Rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen 
2,6% (2,2%)

Molde Kirkelig fellesråd  
0,7% (0,7%)

Kulturavdelingen  
4,9% (5,4%)

Avdeling Kommunalteknikk
10,0% (11,0%)

Avdeling byggesak og geodata 
0,7% (0,7%)

Eiendomsavdelingen 
3,2% (3,7%)

Molde brann- og 
redningsavdelingen  
2,0% (2,2%)

Avdeling tiltak 
funksjonshemmede 
7,1% (6,8%)

Pleie- og omsorgsavdelingen  
24,1% (24,3%)

Sosialavdelingen 
2,9% (3,0%)

Barne- og familieavdelingen  
4,0% (3,2%)

Helseavdelingen  
3,3% (3,1%)

Barnehageavdelingen  
9,4% (8,1%)

Brutto driftsutgifter 2005 i parantes.

Endringer fra et år til et annet kan skyldes organisatoriske endringer 
eller oppgaveendringer.
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Finanstransaksjoner
Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eierut-
tak samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 28,2 mill. kroner 
i 2006. Finansinntektene økte med 12,5 mill. kroner fra 2005 
og dette skyldes i all hovedsak økningen i rentenivået i marke-
det dette året.

Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre 
fi nansutgifter samt avdragutgifter på kommunens lånemasse 
og utgjør 83,5 mill. kroner i 2006.

Finansutgiftene har økt med 20,8 mill. kroner i 2006 sett i 
forhold til 2005. De siste årene er det tatt opp store lån og 
disse gjør seg nå utslag i høyere avdragsutgifter. Et høyere 
rentenivå bidrar også til en vesentlig økning i fi nansutgiftene. 
Molde kommune har en vesentlig del av kommunens låne-
masse liggende i fl ytende rente. Kommunen er som følge av 
dette svært sårbar for renteøkninger, men det viser seg at det 
har vært svært lønnsomt å operere med en så stor andel av 
lånemassen i fl ytende renter de siste par årene. Gjennomsnit-
telig lånerente var 3,06 % i 2006.

Investeringer
Molde kommunes brutto investeringsutgifter i 2006 er på 
207,4 mill. kroner. Av dette dekkes 147,2 mill. kroner av lån, 
mens resterende dekkes av salgsinntekter og overføringsinn-
tekter.

Av store prosjekt nevnes:
•   Bergmo ungdomsskole (27,0 mill. kroner)
•   Kviltorp barneskole (32,5 mill. kroner)
•   Årølia etappe 1 (36,0 mill. kroner)
•   Kleive skole (9,0 mill. kroner)
•   Sellanrå barneskole (9,0 mill. kroner)
•   Asfaltering kommuneveier (2,6 mill. kroner)

Det er i tillegg utført opprustning av vann- og avløpsnettet for 
25,2 mill. kroner.

Gjeld og utlån
Langsiktig gjeld har økt med 228,9 mill. kroner til 2.178,9 mill. 
kroner i 2006. Av dette beløpet refererer 1.056,9 mill. kroner 
seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål 
og videreutlån utgjorde ved utgangen av 2006 1.122,0 mill. 
kroner og økte i løpet av året med 130,1 mill. kroner.

Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 166,6 mill. kroner ved 
utgangen av 2006.

Kommunens renteutgifter i 2006 utgjorde 35,4 mill. kroner. 
Dette er vesentlig høyere enn i 2005 og en økning på hele 
58,5 %. Kommunes avdragutgifter økte med 7,6 mill. kroner i 
2006. Dette er en følge av økt gjeld i perioden.

Kommunen tar opp lån fra Husbanken og foretar videreutlån 
av såkalte startlån til kommunens innbyggere. Utestående lån 
ble redusert fra 25,4 mill. kroner i 2005 til 25,2 mill. kroner 
ved utgangen av 2006. Ekstraordinære avdrag på startlån 
utgjorde for øvrig 5,3 mill. kroner i 2006.

GJelD oG PeNSJoNSForPliKTelSer

Fordeling driftsutgifter

FiNANSTrANSAKSJoNer

 2003 2004 2005 2006

32 757 35 227

47 071
55 331

iNVeSTeriNGer

 2003 2004 2005 2006

228 135

186 694
206 685 207 411

 2003 2004 2005 2006

1 488 000

776 951

1 733 000

867 493

1 950 000

958 000

2 178 867

1 056 882

Total gjeld

Herav pensjonsforpliktelser



43

Arbeidskapital og likviditet
Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om kommunes beta-
lingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Det 
kreves allikevel en nærmere analyse av resultatet for å kunne 
si om den reelle betalingsevnen har økt.

Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen 
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 
året 189,7 mill. kroner. Arbeidskapitalen er redusert med 5,9 
mill. kroner i 2006. Dette skjer som et resultat av at ubrukte 
lånemidler øker med 37,0 mill. kroner, kommunen har et 
positivt netto driftsresultat på 10,7 mill. kroner men samtidig 
et ”underskudd” i investeringsregnskapet på 54,0 mill. kroner. 
Investeringene i Årølia er mye av årsaken til underskuddet i 
investeringsregnskapet.

Reduksjon i arbeidskapitalen i 2006 på 5,9 mill. kroner er en 
indikator som viser en svekket likviditet i Molde kommune i 
løpet av året. Hovedkonklusjonen er allikevel at likviditeten i 
Molde kommune er tilfredstillende.

eNDriNG AV ArBeiDSKAPiTAl Per År

  2003 2004 2005 2006

78 180 80 654

-25 014 -5 949

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

-20 000

-40 000

-60 000

- 80 000

- 100 000

 2003 2004 2005 2006

31 087

23 520 22 328

31 314 22 336

39 857
35 402

47 431

Renteutgifter

Avdrag på lån

KOSTRA - analyse av hovedtallene
Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-
standard. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et 
nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon av 
kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester 
og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder, registreres og 
sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstake-
re og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene 
som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder 
gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA 
vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne seg med 
andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år. 
KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjerin-
gen for å gi tilskudd til kommunene og barnehagesektoren er 
et eksempel på dette.

De aller fl este kommuner fører i dag kostnadene på riktig 
funksjoner i KOSTRA. Dette gir gode forutsetninger for å 
foreta sammenligninger mellom kommunene. 

Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøk-
keltall som bl.a. viser:

•   Prioriteringer – viser hvordan kommunens frie inntekter er 
fordelt til ulike formål

•   Dekningsgrader – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike 
målgrupper for tilbudet

•   Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader/bruk av 
ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen

•   Utdypende tjenesteindikatorer – viser nøkkeltall som 
supplerer de ovennevnte indikatorene

I de påfølgende tabellene har en valgt å sammenligne Molde 
kommune med våre nabokommuner Kristiansund og Ålesund.  
I tillegg sammenlignes vi med KOSTRA-gruppe 13 som består 
av 39 store kommuner utenom de 4 største byene i landet. 
Store kommuner har 20 000 eller fl ere innbyggere iht. SSB sin 
defi nisjon. 

Forskjellig organisering mellom kommunene kan forklare 
ulikheter mellom kommunene. Tallmaterialet er presentert på 
kommunenivå, og ikke på konsern-nivå. Utskilling av kommu-
nens virksomhet i Kommunale Foretak og A/S fører derfor til 
ulikheter i datagrunnlaget.

39 kommuner i grupppe 13:  

Arendal Karmøy Ringerike
Asker Kongsberg Ringsaker
Askøy Kristiansand Sandefjord
Bodø Larvik Sandnes
Bærum Lier Sarpsborg
Drammen Lillehammer Skedsmo
Fredrikstad Lørenskog Ski
Gjøvik Molde Skien
Halden Moss Steinkjer
Hamar Nedre Eiker Tromsø
Harstad Oppegård Tønsberg
Haugesund Porsgrunn Ullensaker
Horten Rana Ålesund

renter og avdrag Molde
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Frie iNNTeKTer i KroNer Per iNNBYGGer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

29 526

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000

25 000

24 000

23 000

28 744

29 471

27 117

25 614

27 176
26 892

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter

Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter

FiNANSielle NøKKelTAll

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

1,0

1,7

5,2

0,2

1,0

5,0

3,6

0,2

-1,5

1,5

2,5

1,7
2,4

5,2

1,5

2,2

1,3
1,9

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

5,3

3,5

5,6

Leie av administrative lokaler er inkludert i administrative kostander, og er med på å øke denne indikatoren.

Tallene for Molde kommune i prosent 
av brutto driftsinntekter 2004 2005 2006

Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) 42,9 % 43,4 % 46,4 %
Statlig rammeoverføring 15,2 % 14,4 % 15,1 %
Andre statlige tilskudd til driftsformål 4,9 % 5,5 % 6,8 %
Eiendomsskatt 4,3 % 3,6 % 2,9 %
Salgs- og leieinntekter 16,8 % 15,4 % 13,1 %
Andre driftsinntekter 15,9 % 17,7 % 15,7 %

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Netto driftsutgifter pr innbygger i kr. adm styring og fellesutgifter 2006

Netto driftsutgifter pr innbygger i kr. adm styring og fellesutgifter 2005

ADMiNiSTrASJoNSKoSTNADer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2 6862 709

2 052
2 207

1 801

2 397
2 231

2 397

3 035
3 217

2 6792 906 2 7102 909



45

Den langsiktige gjelden i Molde kommunene er relativt høy 
sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i samme 
KOSTRA-gruppe. Den er også høy i forhold til gjennomsnittet 
for fylket og landet. Pensjonsforpliktelsen utgjør en stor andel 
av sum langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen er et estimat på 
kommunens fremtidige pensjonsutgifter, og er ikke ordinær 
lånegjeld.

lANGSiKTiG GJelD oG PeNSJoNSForPliKTelSer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

250

200

150

100

50

0

205,5

99,7

181,6

73,2

134,7

92,3

162,8

87,3

175,0

87,0

164,4

89,9

160,3

90,6

Herav pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Den langsiktige gjelden i Molde kommunene er relativt høy 
sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i samme 
KOSTRA-gruppe. Den er også høy i forhold til gjennomsnittet 
for fylket og landet. Pensjonsforpliktelsen utgjør en stor andel 
av sum langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen er et estimat på 
kommunens fremtidige pensjonsutgifter, og er ikke ordinær 

Herav pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

0,0 - 0,0

0,1 - 1,3

1,4 - 3,6

3,7 - 36,9

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter

Hvite felt er kommuner som ikke har rapportert.

MVA-KoMPeNSASJoN i iNVeSTeriNGSreGNSKAPeT i ProSeNT AV BrUTTo DriFTSiNNTeKTer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

1,7%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

1,5% 1,3%
1,5%

0,2%

1,0%

1,7%
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DriFTSUTGiFTer i KroNer Per iNNBYGGer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

36 011

28 244

44 137

31 418
29 964

27 566

34 415

28 268

39 579

31 542

37 125

30 129

36 795

30 901

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger

Ålesund kommune har en stor andel av lånemassen i Ålesund Kommunale 
Eiendom KF. KOSTRA-tallene er ikke på konsern-nivå og ulik organisering 
kan forklare store ulikheter.

NeTTo lÅNeGJelD i KroNer Per iNNBYGGer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
     i gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

32 844
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26 282
20 522

26 311

447

49 170

39 834

Molde ÅlesundKristiansund

iNNTeKTer Per iNNBYGGer

 Eiendomsskatt Salgs- og leieinntekter Skatt på inntekt og formue, Statlig Tilskudd, refusjoner,
   innkludert naturressursskatt rammeoverføring salgsinntekter

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

18 215 19 89920 282

9 399

5 6235 7542 314
5061 246

8 961
5 7156 610 2 052

200920
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Kommuneledelsen
Molde kommune er inndelt i 13 resultatområder (driftsavdelin-
ger) og 4 stabsavdelinger der rådmannen er øverste adminis-
trative leder. Ett av de 13 resultatområdene er Servicetorget 
som er en sentral satsing i kommunen med produksjon av 
tjenester for alle avdelingene. 

Kommunestyret vedtok i februar 2006 videre omorganisering 
til flat struktur. Det skulle spesielt gjelde avdelingene skole, 
barnehage og pleie- og omsorg. Rådmannen oppnevnte etter 
dette en prosjektgruppe ledet av personal- og organisasjons-
sjefen som i perioden mai – oktober 2006 utarbeidet en 
anbefaling til ny organisering. Forslaget som ble vedtatt inne-
bærer at det fra 01.01.2007 opprettes 12 nye resultatenheter 
innenfor pleie- og omsorg, barnehage og kulturskole.  
I tillegg vil skoleavdelingen bli delt opp i 13 resultatenheter  
fra 01.08.2007.

Rådmannen er det formelle bindeleddet mellom administra-
sjonen og de politiske organer og som sådan den sentrale 
premissleverandør til politisk nivå. Rådmannen er ansvarlig for 
at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves 

i Molde kommunes organisasjon gjennom den strategiske 
ledelse, rådmannsteamet, som i tillegg til rådmannen består 
av kommunalsjef for drift- og forvaltning og kommunalsjef for 
plan- og utvikling. Ledelsesfunksjonene utøves videre gjennom 
flere ledergrupper. 

I den strategiske ledergruppen møter i tillegg også økonomi-
sjef, personal- og organisasjonssjef samt strategisjef. I rådman-
nens ledergruppe deltar i tillegg til strategisk ledergruppe også 
alle drifts- avdelingssjefene samt prosjektleder i Stifinneren 
og daglig leder i boligforetaket. Totalt utgjør rådmannens 
ledergruppe 21 personer, disse gruppene møtes hver uke. Den 
utvidede ledergruppe, som i tillegg til rådmannens ledergrup-
pe også inneholder enhetsledere og andre mellomledere i en 
forsamling på nær 70 personer, møtes 3–4 ganger i året. 

Det er også ukentlige møter mellom rådmannsteamet og 
ordfører/varaordfører. 

Rådmannen blir i årsmeldingen presentert sammen med drifts- 
og forvaltningsavdelingen. Rådmannen og ordføreren har sine 
egne kommentarer til året helt foran i meldingen.

DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN,
MED RåDMANNEN OG POLITISK NIVå

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
kommunalsjef

Politisk sekretariat Fellestjenester Innkjøpsseksjon Dokumentsenter Juridisk seksjon IKT seksjonen
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen rapporterer 
som ett område. For nærmere beskrivelse av oppgaver for 
rådmannsfunksjonen vises til merknadene under pkt.  
”Kommuneledelsen” over.

Fra og med 2006 er IKT- seksjonen overført fra personal- og 
organisasjonsavdelingen til drifts- og forvaltningsavdelingen, 
med tilhørende budsjettramme.

Drifts- og forvaltningsavdelingen har følgende hovedoppgaver
Avdelingen har sentrale oppgaver for den løpende driften 
av kommunens samlede virksomhet samt forvaltningssaker 
overfor næringslivet og andre. Her ivaretas kommunens infor-
masjons- og presseansvar samt ansvar for web- redaksjon og 
kommunens intranett- og internettsider. Kontroll og oppføl-
ging av drift og tjenesteproduksjon er viktig for å sikre optimal 
bruk av kommunens ressurser. Ved ansettelse av kontroller fra 
01.01.07, ønsker en å styrke innsatsen på dette området ved 
bl.a. å videreutvikle rapporteringsrutiner og kvalitetssystem. 
Avdelingen skal også ivareta kommunens internasjonale  
kontakter og vennskapssamarbeider samt arbeide aktivt for 
god omdømmebygging. 

Politisk sekretariat
•   Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske 

styringsorgan, ordfører og rådmannsfunksjonen.
•   Bevilgninger/budsjettansvar for sentrale politiske organ.
•   Valgadministrasjon.

Kommuneadvokaten (Juridisk seksjon)
•   Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten  

og fylkesnemnda.

•   Juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannsfunksjonen 
og virksomhetene.

•   Administrativ leder av overformynderiet

Innkjøpsseksjonen
•   Sentral innkjøpsforvaltning for Molde kommune og nabo-

kommuner.
•   Anbud, forhandling og inngåelse av innkjøpsavtaler samt 

forvaltning av nasjonalt og EØS regelverk.

Dokumentsenter/hovedarkiv
•   Postmottak for kommunen, journalføring, fordeling.
•   Systemansvar for saksbehandlingssystemene.
•   Hovedarkivfunksjon, sentral arkivtjeneste.

Fellestjenester
•   Trykkeri og budtjenester, postombringing eksternt og 

internt

IKT-seksjonen
•   Ansvar for alle kommunens data- og telefonsystemer og 

nettverk. Herunder bl.a. planlegging, koordinering, utbyg-
ging, drift, vedlikehold og brukerstøtte.

Felles sekretariat for kontrollutvalgene i kommunerevisjons-
distrikt 2.
•   Sekretariat og service for kontrollutvalgene i kommunene 

Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Vestnes, Rauma, Aukra, 
Nesset og Sunndal. Herunder bl.a. saksforberedelse, orga-
nisering av møter, møteinnkallinger, møteprotokoller og 
ekspedering av saker m.v.

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,6 % 0,8 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,5 % 0,4 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 6,6 % 8,7 %
Gjennomsnitt 8,7 % 9,9 %

Bemanning 2005 2006
Antall ansatte 22 28
Antall årsverk 21,45 26,35

Andel av netto 
driftskostnader

3,2%

Andel av brutto 
driftskostnader

2,6%

Mål for 2006 
Molde kommune skal være et sterkt, attraktivt og funksjo-
nelt region- og kommunesenter i vekst. 

Molde kommune skal være pådriver i regionalt samarbeid.
 

Mål og måloppnåelse for 2006
Måloppnåelse 2006
•  Sammen med statlige og private samarbeidspartnere 

arbeides det fortløpende med tiltak for utvikling av gode 
kommunikasjoner og infrastrukturer til beste for næringsliv, 
reiseliv og regionens innbyggere.

•  Arbeidet med markedsføring av Molde som en regions- 
hovedstad.

•  Det er arbeidet kontinuerlig med utvikling av regionalt sam-
arbeid, herunder gjennom flere prosjekter i regi av ROR. 

•  Det interkommunale innkjøpsarbeidet er videreutviklet.

(fortsettelse neste side)
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Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- 
og serviceorientert.
 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden.

 

Molde kommune skal aktivt drive informasjon.

 

Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte  
ressurser.

•  Det arbeides aktiv med etablering av NAV- kontor i kom-
munal regi.

•  Gjennomført forprosjekt av IT- basert innkjøpssystem. 
Oppstart i 2007. 

•  Pilotprosjekt d:mo videreføres.
•  Det tilstrebes korrekt og effektiv saksbehandling.

•  IA- avtalen er fulgt opp fortløpende. 
•  Medarbeidersamtaler gjennomført.
•  Seniortiltak fulgt opp for 3 ansatte.
•  ROSE – filosofien fulgt opp med  kommunale medarbeider-

dager.
•  Utarbeidet utfyllende” hustavle” for avdelingen.

•  Det er arbeidet aktivt for etablering av sentral informasjons-
tjeneste for Molde kommune. Gjennom budsjettvedtak er 
det avsatt lønnsmidler for informasjonssjef fra 01.07.2007.

•  Det er utviklet nye internettsider for Molde kommune og 
innført ny portalløsning (ePort). 

•  Informasjonsmøter med servicetorget gjennomføres fortlø-
pende.

•  Ansatt kontroller med tiltredelse 01.01.07.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i %  regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 15 026 16 030 1 005 6,3 % 12 437
Varer/ tjenester i komm. tjenesteprod. 8 452 7 463 -989 -13,3 % 5 087
Tjenester som erstatter komm. egeneprod. 1 107 1 117 10 0,9 % 1 108
Overføringer 3 175 2 531 -644 -25,5 % 3 222
Finansutgifter og finanstransaksjoner 57  -57  700
Salgsinntekter -603 -490 113 -23,2 % -893
Refusjoner -2 300 -1 142 1 158 -101,4 % -3 151
Overføringer -3 081 -3 153 -72 2,3 % -2 874
Finansinntekter og finanstransaksjoenr -353 -600 -247 41,2 % -147
Sum 21 481 21 756 275 1,3 % 15 489

Økonomisk resultat

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i % regnskap 2005
Rådmannen 1 144 1 186 42 3,5 % 1 056
Kommuneadvokaten 798 1 275 477 37,4 % 1 282
Forliksrådet 22  -22  -454
Overformynderiet 450 466 15 3,3 % 536
Administrasjon drift og forvaltning 2 583 3 049 466 15,3 % 2 615
Fellestjenester rådhusene 4 215 4 774 559 11,7 % 3 728
Fellesutgifter kommunen -628 -1 087 -459 42,2 % -563
Salg av tjenester til KF -282 -260 22 -8,5 % -265
Omorganisering     -7
Innkjøp 838 929 90 9,7 % 672
IKT 4 937 4 619 -319 -6,9 % 
Sentrale politiske styringsorganer 4 616 4 524 -93 -2,0 % 4 872
Sekretariat kontrollutvalg 213 204 -10 -4,7 % 208
Næringsformål 2 842 2 335 -507 -21,7 % 2 032
Bevilgningsfunksjon/skjenking -269 -255 14 -5,5 % -223

Sum 21 481 21 756 275 1,3 % 15 489

(fortsettelse fra forrige side)
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Avviksforklaring
Rammeområdet rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelin-
gen med politisk nivå har et samlet netto mindreforbruk på 
kroner 275 000,- i forhold til budsjett for 2006. Dette tilsvarer 
1,3% i positivt avvik. Regnskapet viser noe varierende avvik 
for de forskjellige virksomhetsområdene, men er totalt sett 
styrt innenfor den samlede budsjettramme.

Investeringer
Arkiv og saksbehandlingssystemet ePhorte.     
Kostnaden gjelder sluttføring/oppfølging fra leverandøren 
vedr. systemet som ble tatt i bruk i 2005.
Pressfalsemaskin – økonomi.
Ny pressfalsemaskin for økonomiavdelingen er anskaffet. 
Kostnaden er delvis dekket av driftsmidler fra drifts- og 
forvaltningsavdelingen.
Egenkapitalinnskudd KLP.
Molde kommune sitt egenkapitalinnskudd i KLP i 2006.
Træffhallen AS – aksjer.
Kommunalt kjøp av aksjer i Træffhallen AS.
Akerhallen AS – aksjer.
Kommunalt kjøp av aksjer i Akerhallen AS.

Innkjøpssystemet/e-handel.
Kostnader for forprosjekt gjennomført i 2006.
Intranett/internett/IKT-utvikling.
Kostnader vedrørende utvikling og lansering av nye versjoner 
av kommunens hjemmeside og intranettside med ny portal-
løsning.
IKT-utvikling.
Påløpte kostnader vedr. utvikling og vedlikehold av kommu-
nens datanettverk, maskinpark og programvare.
Innføring av IP-telefoni.
Påløpte kostnader for dataprogrammer og datamaskiner m.v. 
vedr. innføring av IP-telefoni.
Digitalisert servicetorg.
Kostnader vedrørende utvikling av digitalt servicetorg, bl.a. 
programvare og konsulenttjenester m.v.
Fornying kontorstøttesystem.
Kostnader for påbegynt fornying av kontorstøttesystem fra 
Microsoft Offi ce 97 til Microsoft Enterprise Agreement.
Langfjordtunellen.
Kommunalt kjøp av aksjer i prosjektet Langfjordtunellen.
Harøysund næringspark.
Kommunalt kjøp av aksjer i næringsparken.
 

Hva oppleves som den største utfordrin-
gen for ditt område i årene som kommer, 
kommunalsjef Magne orten?

Drift og forvaltning vil ha store utfordringer 
med å holde et godt nivå på informasjonsfor-
midling til publikum, egen organisasjon og 
politikere i årene som kommer. Sikring av god 
kvalitet i alle ledd i tjenesteproduksjonen er 

også en sentral utfordring. Videre er det avgjørende for utviklin-
gen i organisasjonen at kommunens IKT- systemer samordnes, 
utvikles og holdes ved like slik at de fungerer optimalt.

Hovedutfordringen min som kommunalsjef er å sikre god dialog 
mellom de tjenesteproduserende enhetene og rådmannsnivået, 
bidra til intern og ekstern effektivitet, god styring av ressursene 
samt god ledelse i kommunen.

STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
Akerhallen AS - aksjer 3 500
Digitalisering Servicetorg 223
Egenkapitalinskudd KLP 3 015
IKT - Fornying kontorstøttesystem 893
IKT - Intranett 647
IKT - IP telefoni 496
IKT - Utvikling 2 128
Træffhallen AS - aksjer 7 900
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige 
planlegging, samt å legge strategier for utviklingen av kommunens 
tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte 
oppgaver blant annet gjennomføring av eiendomsskattetakseringen, 
ajourhold av takstene samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyg-
gingsformål. 
 
Seksjon for strategi og bestilling
Seksjonens har overordnet administrativt ansvar for analyse av 
samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid, samfunns-
medisinsk planlegging og rådgivning, prosesser rundt balansert 
målstyring og årshjulet (knyttet til Stifinnerprosjektet), beredskaps-
arbeid, samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjeneste-

produksjonen og bestillerfunksjonen i forbindelse med budsjett- og 
økonomiplanarbeidet.

Seksjon for arealplan
Seksjonen følger opp at plan- og bygningsloven blir fulgt i all 
arealplanlegging i kommunen, samt er ansvarlig for utformingen av 
kommuneplanens arealdel. Seksjonen skal samarbeide og behandle 
arealplaner som fremmes av private. 

Seksjon for landbruk og naturforvaltning
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivningsoppgaver 
innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. 
Seksjonen har ansvaret for kommunens skoger, og er en viktig med-
spiller og premissleverandør i arealplansaker og energispørsmål.

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,7 % 0,7 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,8 % 0,5 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 4,7 % 0,9 %
Gjennomsnitt 6,2 % 2,1 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 16 17
Antall årsverk 14,70 15,20

Andel av netto 
driftskostnader

1,0%

Andel av brutto 
driftskostnader

1,1%

Plan- og utviklingsavdelingen
kommunalsjef

Seksjon strategi og bestilling Seksjon arealplan Seksjon landbruk og naturforvaltning
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Mål for 2006 
Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samarbeid.
 

Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og 
møteplass.

Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning 
av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske 
mangfoldet. 

 

Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, 
kultur-, og miljøkvaliteter.

 

Molde kommune skal være en organisasjon som er pådriver i 
samfunnsutviklingen.

 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

Mål og måloppnåelse for 2006
Måloppnåelse 2006
•  Kommuneplanen for nytt sykehus er utarbeidet.
•  Det jobbes for et interkommunalt landbrukskontor.
•  Haukebøen er planlagt og finansiert. Ferdig i 2009.

•  Reguleringsprosessen pågår. Delprosjekt Gørvelplassen og 
Bussterminal Kollektiv er igangsatt.

•  Utvikle et system for registrering av biologisk mangfold er 
utsatt.

•  Utarbeidelse av klimaplan – ikke gjennomførbart.
•  Sikring og forvaltning av kyst- og strandsonen skal Innar-

beides i kommuneplanen – ikke gjennomførbart.
•  Folkehelsesatsing pågår fortløpende.

•  Ingen nye tiltak er i verksatt mht. miljøriktig avfallsbehand-
ling i regionen med sikte på energigjenvinning.

•  Videreføring av arealdelen i landbruksplanen.
•  Lagt tilrette for grovforbasert husdyrproduksjon.
•  Arbeider fortløpende for å fremme prosjekt som kan utløse 

midler til kulturlandskapstiltak.
•  Det arbeides med å få til biovarme på Årø og i Moldeli-

vegen.

•  Ingen tiltak lokalt er iverksatt rundt realisering av Langfjord-
tunellen.

•  Arbeidet med å realisere flyplassens utvidelse er igangsatt.
•  Ingen tiltak er iverksatt vedr. Møreaksen, for å bedre kom-

munikasjonene mellom regionsenter og ytre kommuner.
•  Reguleringsplan Haukebøen er ferdig. Vegvesenet detalj-

planlegger tunnel ved.Haukebøen.

•  Kun arelaplanseksjonen gjennomfører medarbeidersamtaler.
•  Gjennomført kurs i digital arealplanlegging.
•  Avdelingstur med faglig innhold til Ona.
•  Fast tema som taes opp på avdelingsmøter.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 8 141 8 316 174 2,1 % 7 977
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 2 678 2 236 -443 -19,8 % 2 312
Tjenester som erstatter komm egenprod 58 42 -16 -37,0 % 42
Overføringer 551 472 -79 -16,8 % 794
Finansutgifter og finanstransaksjoner 24 20 4 -21,6 % 214
Salgsinntekter -2 059 -2 271 -211 9,3 % -2 290
Refusjoner -1 066 -930 136 -14,6 % -1 651
Overføringer -1 088 -1 100 -12 1,1 % -1 054
Finansinntekter og finanstransaksjoner -353 -441 -88 20,0 % 0
Sum 6 886 6 344 -543 -8,6 % 6 344



54

Avviksforklaring
Plan- og utviklingsavdelingen hadde et negativt avvik på 
kr. 542 773,-. Dette skyldes store utgifter til konsulentbistand 
og advokatutgifter i forbindelse med skattetakstarbeidet og 
rettssaker. Avdelingen har også inntekstposter hvor det forut-
settes dekning innenfor investeringsprosjekt, disse inntekst-
postene er satt optimistisk høyt.

Investeringer
Ny veg gjennom Haukebøen
Reguleringsplanen er godkjent og kommunen i samarbeid 
med ROR har funnet en fi nansiering av prosjektet uten bom-
penger. Prosjektering av tiltaket er i gang.
 
Diverse erverv og tiltak
Dekke uforutsette tiltak som skjer i løpet av året i samarbeid 
med plan- og utviklingsstyret.
 
Sentrumstiltak
Tiltak i bysentrum. I 2006 er det vesentlige av kostnadene 
gått til ny reguleringsplan for Molde Sentrum der utførende 
arkitekt er Bjørbekk og Lindheim og Arkitekt Halvorsen i Oslo. 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn.
 
Opparbeidelse av utfyllingsområder
Tiltak i sjøfronten der kommunen tidligere har anbrakt masser. 
Arbeidet med opparbeidelse av Nøisomhedfyllinga er i gang 
og vil pågå en del år framover.
 
Retiro
Molde kommune har kjøpt nordre og vestre del av Retiro. 

Arbeidet med ny reguleringsplan for området er igangsatt. Det 
er innledet samarbeid med Statens Vegvesen om Knausenlinja. 
 
Flyplassen utvidelse
Midlene benyttes til å utarbeide anbudsgrunnlag mv for 
fl yplassforlengelsen samt grunnerverv mv. Midlene er forskut-
tering til Molde Lufthavnutvikling AS.
 
Digitalisering av arealplaner
Samtlige reguleringsplaner og utbyggingsplaner digitaliseres 
slik at de blir tilgjengelig over kommunens datanett. Dette 
vil lette arbeidet både for avdelingen og kommunen ellers, jf 
byggesak/geodata mm. De digitale planene blir gjort tilgjeng-
lig i starten på 2007.

Økonomisk resultat
Plan- og utviklingsavdelingen regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Administrasjon - plan og utvikling 1 343 1 158 -185 -16,0 % 1 428
Sivilt beredskap 248 181 -66 -36,6 % 308
Festetomter -852 -910 -58 -6,4 % -928
Arealplan 1 507 1 505 -2 -0,1 % 1 395
Landbruk 1 256 1 244 -12 -1,0 % 1 613
Skogbruk 340 336 -4 -1,2 % 442
Fiske- og viltforvaltning 39 34 -5 -16,1 % 30
Miljøvern        8
Strategi og bestilling 2 990 2 782 -208 -7,5 % 2 068
Kommuneplanlegging        43
Stifi nneren 15 13 -2 -12,9 % -63

Sum 6 886 6 344 -543 -8,6 % 6 344

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, kommunalsjef Geir Amdam?

For at kommunen selv og byens befolkning 
og næringsliv ikke skal bli skadelidende, må 
vi igjen komme på offensiven i arealplan-
saker. Dette er et bemannings- og ressurs-
spørsmål.

I tillegg må nevnes:
•  Avdelingen har en stor oppgave i å legge til rette for det nye 

sykehuset på Eikrem.
•  Full barnehagedekning er topp prioritert.
•  Følge opp satsingen på nye/ombygging av/ skolebygg
•  Glomstua sykehjem må planlegges for utførelse
•  Bemanning
Spesielle utviklingstrekk: I markedet er det stor konkurranse om 
kompetanse - arbeidskraft, og fornying av arbeidsstokken må til 
over de nærmeste årene.

STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
Retiroparken 4 176
Kjøp av Øvre veg 1 7 792
Molde Lufthavn Utvikling AS 6 991
Gotfred Lies Plass 1 AS 2 000
Langfjordtunnellen 1 002
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens per-
sonal- og organisasjonsarbeid, herunder arbeidsgiveransvaret 
for rekruttering og avlønning. Avdelingen har ansvar for det 
løpende lønnsarbeidet.

Personalseksjonen
Bistå avdelingene i alle saker som gjelder personalspørsmål 
og ansatte. Herunder tilsettings- og personalsaker, oppfølging 
av ordninger som IA-avtalen, felles opplæringstiltak, lederop-
plæring, organisasjonsutvikling, medarbeiderskap og lønnsfor-
handlinger.

Lønnsseksjonen
Lønnsseksjonen har ansvaret for lønnskjøring i Molde kom-
mune og fem andre foretak, herunder innberetning av skatt 
og arbeidsgiveravgift og utarbeidelse av ekstern lønnsstati-
stikk. I tillegg fører seksjonen oversikter for sykefravær, sørger 
for at det blir krevd refusjon fra trygdekontorene og utarbei-
der interne og eksterne fraværsstatistikker. Seksjonen foretar 
også rapportering av medlemsdata til Statens Pensjonskasse 
og Kommunal Landspensjonskasse, samt til Arbeidsgiver- og 
Arbeidstakerregisteret. 

PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN
Personal- og organisasjonsavdelingen

personal og organisasjonssjef

Personalseksjonen Lønnsseksjonen

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,7 % 0,8 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,4 % 0,6 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 0,6 % 8,2 %

Totalt fravær 2,7 % 9,5 %

Bemanning  2005 2006

Antall ansatte 29 23
Antall årsverk 24,89 20,36

Andel av netto 
driftskostnader

2,1%

Andel av brutto 
driftskostnader

1,7%

Mål for 2006 
Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden.

Mål og måloppnåelse for 2006
Måloppnåelse 2006
•   Lokale lønnsforhandlinger med innføring av ny teknisk 

forhandlingsmodul og simuleringsmodul. 
•   Videreutvikling av MinVakt også nå med overføring fra 

enheter av elektronisk timelister.

(fortsettelse neste side)
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Økonomisk resultat
Personal- og organisasjonsavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Personal  3 339 3 594 255 7,1 % 3 151
Lønn  1 979 1 941 -38 -2,0 % 1 742
IKT         4 583
Interne felleskostnader         369
Kurs og seminar  555 250 -305 -122,0 % 330
Kommunale fellesutgifter  6 614 5 994 -620 -10,3 % 4 050
Hovedtillitsvalgtordningen  1 439 1 614 175 10,9 % 1 407
Hovedverneombud  373 355 -19 -5,3 % 320
Lærlinger  112 314 202 64,4 % 232
Felles attføringstiltak  3 3  
ROSE - prosjektet  12 12   

Sum 14 410 14 075 -335 -2,4 % 16 184

Avviksforklaring
Personal- og organisasjonsavdelingen brukte i 2006 
kroner 335 074,- mer enn budsjettert.
Dette kan i all hovedsak tilskrives kommunale fellesutgifter:
•   Felles opplæringstiltak viser et negativt avvik på 

kroner 304 883,-. I 2006 ble det gjennomført en omfat-
tende IKT- opplæring av seniorer som et ledd i å forebygge 
tidligpensjonering

•   Forsikringskostnadene ble til sammen ca. kroner 800 000,- 
mer enn estimert under budsjettprosessen, herunder en 
dobling av utgifter til AFP - pensjonen

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, personalsjef Mette J. Holand?

•  Rekruttere, utvikle og beholde dyktig 
arbeidskraft

•  Omdømme – ekte og godt omdømme 
kommer fra tilfredse medarbeidere og 
fornøyde brukere av tjenester

•  Gjennomføre tiltak som kan øke nærværet og senke et økende 
sykefravær

•  ”Flette” godt sammen organisasjonen fra politikere - til råd-
mann – til ledere og til medarbeidere, arbeide for å utvikle oss 
til en enda bedre samkjørt organisasjon med riktig kvalitet på 
tjenestene våre.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 11 086 11 412 326 2,9% 10 856
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 6 101 3 962 -2 139 -54,0% 7 241
Overføringer 242 166 -76 -45,6% 923
Finansutgifter og fi nanstransaksjoner 106  -106   297
Salgsinntekter        -125
Refusjoner -1 308 -320 988 308,9% -1 012
Overføringer -521 -551 -30 -5,6% -916
Finansinntekter og fi nanstransaksjoner -1 296 -594 702 -118,2% -1 080
Sum 14 410 14 075 -335 -2,4% 16 184

 

Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- 
og serviceorientert ved å gi god service til driftsenhetene. 

•   Seniortiltak med senioravtaler samt IKT -opplæringstiltak 
for seniorer.

•   Nytt fl eksitidsreglement.
•   Utarbeidet administrative stillingsbeskrivelser med lokal 

lønnsstige.
•   Opprettet ny prosjektstilling til videreføring av ROSE- 

fi losofi en med medarbeiderskap.
•    IA - uke med utvidet ledersamling og opplæring i Balanse- 

koden.
•   Koordinering av rapport resultatenheter.
•   Utarbeiding av nye lederavtaler.
•   Medarrangør av medarbeiderdagene på Seilet for vel 1000 

tilsette.

•   Alle driftsenhetene har egen kontaktperson i personal- og 
lønnsspørsmål. 

•   Sammen med enhetsledere har en hatt oppfølging av 
langtidssyke ihht. IA – avtalen.

(fortsettelse fra forrige side)



57

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Kommunen skal ut fra vedtatt organisering i MIO, ha én 
samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette 
stiller krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidska-
pasitet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og arbeidsområ-
dene kan beskrives slik:

Seksjon budsjett og økonomi 
Står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres 
i økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging overfor avde-
lingene, avviksrapportering og fagstøtte til avdelingene, samt 
analyser og utredninger.

Seksjon regnskap og finans 
Har ansvar for regnskap og rapportering i Molde kommune, 

Molde Utleieboliger KF, Tøndergård skole, Distriktsrevisjonen 
og Molde Kirkelige Fellesråd. Videre har avdelingen ansvaret 
for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, inn-
lån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomi-
systemet, koordinering av KOSTRA - rapporteringen til staten 
m.m.

Seksjon skatt 
Utfører de oppgavene på skatteområdet som Staten har 
delegert til kommunen. Videre sørger seksjonen for at skatter 
og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og den utfører 
regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig 
som den er sekretariat for Skatteutvalget. Seksjonen deltar i 
ulike prosjektgrupper.

ØKONOMIAVDELINGEN

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,6 % 0,9 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,7 % 0,3 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 7,8 % 2,7 %
Totalt fravær 9,1 % 3,9 %

Bemannning 2005 2006

Antall ansatte 24 21
Antall årsverk 23,30 21,50

Andel av netto 
driftskostnader

1,3%

Andel av brutto 
driftskostnader

1,1%

Økonomiavdelingen
økonomisjef

Seksjon budsjett og økonomi Seksjon regnskap og finans Seksjon skatt
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Økonomisk resultat
økonomiavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Budsjett og økonomi  1 532 1 885 353 18,7 % 1 224
Regnskap og fi nans 4 383 4 381 -2  3 170
Innfordring        1 082
Skatt 2 741 2 706 -34 -1,3 % 2 474

Sum 8 656 8 973 317 3,5 % 7 950

Avviksforklaring 
Det positive avviket i 2006 på kr. 316 450,- skyldes i all hoved-
sak problemer i forhold til rekruttering av nyansatte. Stillinger 
har derfor delvis stått ubesatte gjennom året med påfølgende 
ekstrabelastninger og overtid for andre ansatte ved avdelin-
gen.

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, økonomisjef Kurt Magne 
Thrana?

Den desidert største utfordringen for min 
avdeling i årene som kommer, er å kunne 
rekruttere og beholde godt kvalifi serte 
arbeidstakere som innehar en solid fag-
kompetanse i sterk konkurranse med et 
stadig strammere arbeidsmarked.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 10 024 9 889 -136 -1,4 % 9 649
Varer/tjenester i tjenesteprod. 1 529 1 411 -118 -8,4 % 1 415
Overføringer til andre 41  -41   204
Salgs- og leieinntekter -656 -572 84 -14,8 % -638
Refusjoner -667 -140 527  -1 065
Overføringer fra andre -1 615 -1 615   -1 615
Sum 8 656 8 973 317 -3,5 % 7 950

Mål for 2006 
Kommunen skal være en pådriver i regionalt samarbeid gjen-
nom å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid 
om arbeidsgiverkontrollen.

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden.

Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- 
og serviceorientert.

Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte 
ressurser.

Mål og måloppnåelse for 2006
Måloppnåelse 2006
•   Dette tiltaket er gjennomført. Avtale med samarbeidende 

kommuner, Aukra, Vestnes og Fræna ble inngått høsten 
2006.

•   2 ansatte har påbegynt studie ved det nyoppstartede 
studiet i Kommunalfi nans i regi av NKK og Høgskolen i 
Gjøvik.

•   Medarbeidersamtaler er gjennomført
•   Avdelingen har hatt lærling

•   Opplæring av ledere og ansatte i bruk av regnskapssyste-
mer, momsberegninger og BMS.

•   Økonomirapportering i BMS fra 3. tertial 06.
•   Innføring av elektronisk fakturabehandling i de fl este 

avdelinger. 
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Presentasjon av avdelingene
I de neste kapitlene vil de tretten driftsavdelingene presentere 

hvilke tjenester de yter samt mål og måloppnåelse i 2006

Avdelingene presenterer også økonomisk resultat med 
avviksforklaringer, investeringer og de viktigste utfordringene 

for årene som kommer.
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Tjenester og oppgaver i Servicetorget
På Servicetorget vil en få veiledning og finne informasjon om 
de fleste kommunale tjenester. Her kan en spørre om alt og 
målet er rask saksbehandling og god service. Det vil enten bli 
gitt svar direkte eller en blir henvist videre til rett saksbehandler.

Servicetorget kan gi informasjon, veiledning og hjelp med 
blant annet:
Bostøtte, startlån og boligtilskudd, kommunale utleieboliger, 
trygd- og omsorgsboliger. Byggesaker, kart, oppmåling og 
tomter. Parkering, transporttjeneste for funksjonshemmede, 
og forbrukerspørsmål med mer. På Servicetorget finner en 
mottaket for sosiale tjenester samt kontor for flyktninge-
tjenesten.

SERVIcETORGET

Mål for 2006 
Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og 
møteplass.

Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby  
tjenester som kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov.

Mål og måloppnåelse for 2006
Måloppnåelse 2006
•   Ny brosjyre for servicetorget er laget og utsendt til alle 

byens innbyggere. 
•   Markedsføring av den digitale Molde kommune med ny 

nettside og chat. Forbrukerinfo er åpnet. 
•   Servicetorget har deltatt sammen med Molde sentrumsfor-

ening og andre på ulike aktiviteter.  

•   Har tilrettelagt for faste møter med fagavdelingene for 
gjensidig informasjonsutveksling. 

•   Flere nye digitale skjema er tilrettelagt og lagt ut på nett-
siden.

•   Flyktningetjenesten er opprettet og kommet godt igang. 
Etter oppstart er det bosatt 27 flyktninger.

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,7 % 1,4 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,7 % 1,5 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 15,1 % 3,8 %
Gjennomsnittlig fravær 17,5 % 6,8 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 13 15
Antall årsverk 11,60 13,90

Andel av netto 
driftskostnader

1,3%

Andel av brutto 
driftskostnader

1,1%

Servicetorget
servicesjef

Sentralbord Informasjon Flyktninger Byggesak Sosial

(fortsettelse neste side)
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Avviksforklaring
Servicetorget totalt har et overskudd på kroner 823 971,-. 
Det er viktig at fl yktningtjenesten ikke sees i sammenheng 
med Servicetorgets øvrige økonomi. Flyktningtjenesten er 
under oppbygging og skal gå i null over en 5 års periode. 
Servicetorget uten fl yktningtj. har et netto merforbruk på 

kroner 474 000,-. Dette skyldes i hovedsak telefonutgifter/li-
senser og merforbruk av fastlønn. I tillegg har vi hatt 2 årsverk 
på arbeidsmarkedstiltak fra NAV. Dette har bidratt til at vi har 
fått utviklet servicetorget utover lovpålagte oppgaver. Som 
eksempel kan nevnes Stikk ut, forbrukerinfo, chat m.m.

Økonomisk resultat
Servicetorget regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Informasjon og saksbehandling  5 457 4 970 -487 -9,8 % 4 710
Tilskuddsformidling -13 0 13   -18
Flyktninger 3 067 4 365 1 298 29,7 % 470

Sum 8 512 9 336 824 8,8 % 5 162

Nøkkeltallsinformasjon 2005 2006

Bostøtte (antall saker) 757 761
Boligutvalget (ant. saker) 135 147
Boligtildelinger  113 86
Antall nye boligsøkere 179 179
Transportstøtte brukere 630 626
Parkeringsklager (skriftlige) 292 338
Parkeringstillatelse 
(søknad bevegelseshemmede)  180 100
Leie av avg. belagte plasser/ rådhusplasser 50 0
Tagging på komm.bygg - ant.saker 15 6
Tomtesalg 17 31
Kunnskapsprøver  22 28
Sjenkeløyver enkeltanledninger 74 57

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, servicesjef eva Kristin ødegård?

De største utfordringene på servicetorget er 
å ha nok ressurser til å gi kundene service ut 
i fra deres individuelle behov. I tillegg:
•   Bidra til at det blir enklere å fi nne fram 

i offentlig forvaltning
•   Gjøre tjenestene kjent for brukerne gjennom media, stand, 

besøk til org.m.m.
•   Opprettholde kvalitet på tjenestene samtidig som organisasjo-

nen stadig er i endring 
•   Utnytte alle mulighetene med digitale verktøy 
•   Ha godt samarbeid med alle fagavdelingene 
•   Være en aktiv aktør i forbindelse med oppretting av NAV kontor

Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker 
og serviceorientert. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

•   Servicetorget er omorganisert for å bedre tjenesten til 
innbyggerne. 

•   Det er iverksatt ombygging av lokalene for å få en 
universell utforming av Servicetorget. 

•   Det er utviklet tjenestetilbud etter publikums ønsker. 
•   En har bevisst brukt media for å informere og markedsføre 

Servicetorgets tjenester. 

•   En har prioritert kompetanseheving for de ansatte 
•   Målet om redusert sykefravær er nådd! Alle ansatte har 

tilbud om medarbeidersamtale. Det arbeides daglig aktivt 
med verdiene i ROSE – fi losofi en.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 6 862 7 287 425 5,8 % 4 575
Varer/tjenester i tjenesteprod. 1 915 2 368 454 19,2 % 937
Overføringer til andre 951 1 050 99 9,4 % 1 416
Finansutgifter 515 0 -515   110
Salgs- og leieinntekter -151 -125 26 20,8 % -63
Refusjoner -1 522 -1 245 277 22,2 % -1 761
Overføringer fra andre       -30
Finansinntekter -58  -58   -22
Sum 8 512 9 336 824 8,8 % 5 162

(fortsettelse fra forrige side)
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Skoleavdelingen har ansvar for å legge til rette for følgende 
tjenester og oppgaver:

• Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6–16 år
• Tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen
• Tilbud om skolefritidsordning (SFO)
• Opplæringstilbud til ulike voksengrupper
• Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte i samsvar 
med læreplanene
• Tilrettelegge for utvikling av lærende skoler
• Tilsynsmyndighet overfor private skoler

Gjennom skoleavdelingen legges det til rette for logopedhjelp 
til barn i førskolealder og skolealder, spesialpedagogiske tiltak 
til førskolebarn, samt audio- og synspedagogtjenester. Ca 100 

barn/elever får oppfølging i regi av logopedtjenesten hvert år.

Elevgruppen omfatter også voksne med ervervet hjerneskade 
(trafikkskadde, slagrammede), utviklingshemming, syns- og 
hørselsvansker, talevansker, lese- og skrivevansker, matema-
tikkvansker og psykiske vansker.

Skolefritidstilbud
Det blir gitt et skolefritidstilbud til alle elver på 1. til 4. årstrinn 
ved 10 av barneskolene i kommunen. I tillegg blir det gitt 
tilbud til funksjonshemmede elever på 5. – 7. årstrinn. SFO 
- tilbudet omfatter opphold før skoletid, etter skoletid, og 
i feriene. Den minste skolefritidsordningen har 3 elever og 
den største har ca 190 elever. Ca 750 elever benytter seg av 
tilbudene. Sysselsettingen i SFO er på ca. 46 årsverk fordelt på 
ca 90 personer.

SKOLEAVDELINGEN

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,0 % 1,2 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,9 % 0,8 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 6,9 % 7,0 %
Totalt fravær 8,8 % 9,0 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 485 475
Antall årsverk 417,95 408,25

Andel av netto 
driftskostnader

26,0%

Andel av brutto 
driftskostnader

20,2%

Spes.ped./logoped Syns- og audiopedagoger

Skoleavdelingen
skolesjef

Romsdal ungdomsskole

Kvam skole Sellanrå skole Langmyra skole Nordbyen skole Kviltorp skole

Skjevik/Vikamyra skole Hjelset skole Bolsøya skole
Vågsetra barne- og

ungdomsskole

Sekken oppvekstsenter Bekkevoll ungdomsskole Bergmo ungdomsskole Cap Clara skole Molde Voksen-  
opplæringssenter

Hjelset skole
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Molde Voksenopplæringssenter
Molde voksenopplæringssenter gir undervisning til mange 
ulike grupper innenfor hovedområdene:
• Ordinær grunnskoleundervisning for voksne
• Spesialundervisning for voksne (inkl. logopedi)
• Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Tjenestene blir også solgt til andre kommuner, andre seksjoner 
i kommunen, ulike organisasjoner og enkeltpersoner

Antall elever totalt i senteret er økende. For skoleåret 2005/ 
2006 hadde 354 elever et tilbud ved senteret. Høsten 2006 
har det vært spesielt stor pågang av elever til norskkursene.

Senteret har avdelinger ved Enensenteret og i Storgata 10 B 
og har 20 ansatte fordelt på 16,7 årsverk. 

Barn med spesielle behov
Molde kommune har per dato 15 barn fosterhjemsplassert  
i andre kommuner, de fleste i Møre og Romsdal, men også  
i andre deler av landet. Disse elevene er ofte elever som tren-
ger ekstrahjelp i nokså stort omfang og disse utgiftene  
blir belastet Molde kommune. 

I tillegg kjøper Molde kommune 7,6 plasser for 9 elever ved 
Tøndergård skole.

Mål for 2006 
Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenes-
ter som i kvalitet og innholde tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov. 

 

Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- 
og serviceorientert. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

Molde kommune skal drive aktiv informasjon. 

Mål og måloppnåelse for 2006
Forskrift til Opplæringsloven §1-2 slår fast at skolene  
jevnlig skal vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging 

og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå fastsatte 
mål i læreplanen.

Måloppnåelse 2006
•   Opplæring i Unique er under gjennomføring.
•   Opplæring i bruk av BMS er i gang.
•   Egen arbeidsgruppe vurderer hva som skal inn i arkiv- 

programmet Ephorte. Arbeidet ble ferdigstilt i mars.  
Generell opplæring er gjennomført.

•   Plan for kvalitetsvurdering er under utarbeidelse.
•   Elevundersøkelsen er gjennomført og følges opp.
•   100 lærere har gjennomført etterutdanningskurs i bruk av 

læringsstrategier.
•   Fritt skolevalg gjennomføres så langt det er mulig.
•   Skolemiljøutvalg er etablert på alle skoler.
•   Kvalitetsvurderingssystem for den enkelte skole er under 

utarbeidelse.

•    Noen få skoler har lærlinger.
•    Medarbeidersamtaler gjennomføres.
•   Inkluderende arbeidsmiljø ivaretas i samarbeid med an-

satte.
•   Det psykososiale arbeidsmiljøet er satt i fokus og HMS-uke 

er gjennomført ved alle skoler.
•   Tilbud til lærere om kompetanseheving på flere områder.
•   Aktivt arbeid for å skape læringsplattformer for organisa-

sjonslæring. Fagplanarbeidet er bygd opp etter modellen 
lærende organisasjon.

•   Avdelingen bruker et telekommunikasjonssystem (Trio og 
Outlook-program) i kommunikasjon med resten av organi-
sasjonen og brukere.

•   Skolenes nettsider oppdateres jevnlig.
•   Oversikt over refusjonsgrunnlag er utarbeidet.

NøKKeliNForMASJoN 04/05 05/06 06/07
Barneskoler 10 9 7
Ungdomsskoler 3 2 2
Kombinerte skoler 3 3 3

Fakta Molde kommune - læringsmiljø 7. trinn

 MolDe  Møre oG roMSDAl
 04/05 05/06 05/06
Trivsel 3,7 3,5 3,6
Mobbing 3,9 3,8 3,9
Elevenes motivasjon 3,1 3,0 3,1
Motiverende lærere 3,0 2,8 2,9
Arbeidsmiljø 2,8 2,7 2,8
Elevråd 2,9 2,7 2,8
Elevmedvirkning 1,7 1,6 1,8
Fysisk læringsmiljø 2,6 2,5 2,5

eleVTAllSUTViKliNG 04/05 05/06 06/07
Barnetrinn 2 350 2 297 2 304
Ungdomstrinn 953 928 928
Sum 3 303 3 225 3 232
SFO 800 831 748
Ant. voksenoppl. 250 198 354
• Justert elevtall i forhold til årsmeld.06, - ekskl. Tøndergård skole

Rangering 1 til 4, hvor 4 er best.
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Avviksforklaring
Skoleavdelingen brukte i 2006 kroner 534 969,- mer enn 
budsjettert. Dette utgjør 0,3 % av budsjett for 2006.

Sentrale tjenester/ufordelt budsjett skole har et overforbruk på 
ca 3,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at antallet elever 
med stort hjelpebehov har vært nokså stabilt de siste årene, 

men en har ikke fått utvidet rammene for tiltakene. Andre 
områder innen avdelingens ansvarsområder har tilnærmet 
balanse i driften. 

I 2006 gjennomførtes tiltak ved å kutte i rammetimetallet 
for skolene, for på den måten å kunne balansere driften for 
området. 

Økonomisk resultat
Skoleavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Skolesjefens administrasjon 2 055 2 430 375  15,4 % 1 752
Sentrale tjenester/ufordelt budsj skole 10 736 7 685 -3 051  -39,7 % 9 840
Kunnskapsløftet -31 4 35    
Grunnskoler/ SFO 156 404 158 326 1 922  1,2 % 154 264
Spes ped / logoped 885 1 005 120  11,9 % 2 113
Molde voksenopplæringssenter 5 594 5 658    64  1,1 % 5 173
Statlige prosjekter grunnskole        1

Sum 175 642 175 107 -535 -0,3 % 173 143

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elevNetto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år

KOSTRA – sammenligning
DriFTSUTGiFTer GrUNNSKole

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønnskostnader 189 112 189 463 350  0,2 % 189 065
Varer og tjenester i komm. tjenesteprod. 15 917 13 798 -2 119  -15,4 % 13 844
Kjøp av tjenester 7 641 5 142 -2 499  -48,6 % 6 824
Overførte utgifter 374  -374    1 714
Finanskostnader 254  -254    1 024
Salgs og leieinntekter -16 948 -17 970 -1 022  -5,7 % -15 004
Refusjoner -18 975 -14 826 4 150  28,0 % -23 222
Overføringer -601 -500 101  20,2 % -691
Finansinntekter -1 131  1 131    -411
Sum 175 642  175 107  -535  -0,3 % 173 143 

Skoleavdelingen 2004 2005 2006
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen 244 247 284

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 1 017 956 1 020
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Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolenDriftsutgifter til inventar og utstyr per elev i grunnskolen

DriFTSUTGiFTer Per SKoleeleV

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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Investeringer
Kommunen er i gang med en betydelig satsing når det gjelder 
oppgradering av skolebyggene. Kviltorp barneskole, Sel-
lanrå barneskole og Bergmo ungdomsskole har gjennomgått 
vesentlige ombygginger siste året, men ennå gjenstår viktige 
deler av prosjektene.

Planarbeid for videre utbygging/oppgradering for Sellanrå 
skole og Langmyra skole er også vedtatt igangsatt.
Videre har Bekkevoll ungdomskole og Skjevik barne- og ung-
domsskole vært under planlegging. For Bekkevoll ungdoms-
skole ble forprosjekt ferdigstilt ved årsskiftet 06/07.
Alle skoleprosjektene er nærmere beskrevet under eiendoms-
avdelingen.

Prosjekter
IT til undervisning
Alle skoler har trådløst nettverk med administrasjonsnettverk 
og elevnettverk. Alle tilsatte i pedagogstillinger i minimum 
50 % stilling har bærbar pc. Pedagogisk personale har tilgang 
på lagringsplass (H), e-post, internett og intranett.

Uteareal skoler
Det har vært varierende aktivitet ved skolene på dette feltet. 
Uteområdet ved Nordbyen skole har vært under opparbeiding 
de siste årene, og dette området er nå under ferdigstillelse. 
Videre har en igangsatt arbeidet med ballbinge ved Langmyra 
skole, men den blir ikke ferdigstilt før våren 2007. Ved Kviltorp 
barneskole er det i 2006 opparbeidet kunstgressbane, men 
dette tiltaket er ikke i kommunal regi. 

Pedagogisk utviklingsarbeid
Mange av skolene i kommunen har over tid vært aktive når 
det gjelder å følge opp nasjonale satsinger og utviklingspro-
sjekter. Gjennom denne strategien får skolene muligheten til 
utprøving av nye pedagogiske prinsipper. Vi har skoler som 
har markert seg på regionalt/nasjonalt nivå i denne sammen-
heng og dette er inspirerende for alle i skolen.

Skolene bruker:
-  faglige kartleggingsprøver en til fl ere ganger i året for å få 

rede på elevens ståsted.
-  bruker mer bevisst læringsstrategier for å gi hver elev tilpas-

set opplæring. Det gjennomføres etterutdanning for alle 
lærere på området.

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, skolesjef ivar Vereide?

Vi har fl ere store utfordringer både på det 
innholdsmessige og det organisatoriske i 
skolen. En ny reform (Kunnskapsløftet) er 
under innføring samtidig som det foregår 
vesentlige interne omstillinger. Molde kom-

mune er også i gang med en betydelig satsing på skolebygg. 
Dette er krevende men samtidig veldig spennende for skolene. 
Spesialundervisningsfeltet bør få en annen organisering, både 
av faglige og økonomiske hensyn. Videre ser en behov for 
etablering av en innføringsklasse i kommunen for elever med 
fl erkulturell bakgrunn.

(60 minutters undervisningsenheter)
UNDerViSNiNGSTiMer 04/05 05/06 06/07
Minstetimetall 146 026 144 289 135 644
Spes. undervisning  20 547  19 446  17 680
Norsk2/morsmål   7 202  6 572   8 243
Sum 173 775 170 307 161 537
Tøndergård   5 130   4 275   3 420

SPeSiAlUNDerViSNiNG 04/05 05/06 06/07
Elever m/spes 89 84 78
Elever m/assistent 66 62 74
Barn under opplæringspl.alder 11 14 12
Fosterhjemsplasserte 21 18 15
Tøndergård 10 9 9
Sum 197 183 188

STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
IT til undervisning 1 189
IKT lærere 2 761
Kviltorp - skoleutvikling 32 553
Kleive - ny skole 5 165
Sellanrå skole - miljørehabilitering 9 001
Langmyra skole - miljørehabilitering 1 132
Bergmo ungdomsskole - miljørehabilitering 2 004
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Tjenester og oppgaver i avdelingen

•   Gjennomføre barnehagereformen og kommunens  
strategiske delmål

-   Ivareta kommunens plikt til full barnehagedekning
-   Samordne opptak mellom samtlige barnehager i kommunen
-   Godkjenne barnehager
-   Ivareta kommunens rolle som tilsynsmyndighet for alle  

barnehagene i kommunen
-   Gjennomføre forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

(maksimalsats)
-   Gjennomføre forskrift om likeverdig behandling av barne-

hager i forhold til offentlige tilskudd

-   Drive 10 kommunale barnehager i tråd med brukernes 
behov

-   Rapporteringer til fylket og departement, bla KOSTRA
-   Veiledning og rådgiving til publikum
-   Veiledning og rådgiving til utbyggere, private eiere og  

samtlige styrere 

Kommunen som barnehagemyndighet har gjennom sitt 
tilsyns- og veiledningsansvar en sentral rolle ved å sikre at alle 
barnehageansatte settes i stand til å sørge for å oppfylle ny 
lov om barnehager og forskrift om rammeplanens innhold og 
oppgaver.

BARNEHAGEAVDELINGEN

Barnehageavdelingen
barnehagesjef

Sekken oppvekstsenter Offentlige ikke-kommunale
barnehager (2)

Private barnehager (19)

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,2 % 1,3 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,7 % 1,7 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 6,1 % 7,5 %
Totalt fravær 9,0 % 10,5 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 101 109
Antall årsverk 86,13 91,57

Andel av netto 
driftskostnader

1,0%

Andel av brutto 
driftskostnader

9,4%

Barnas hus/Hatlelia 
barnehage

Kvam barnehage/
St.Sunniva barnehage Hjelset barnehage Kleive barnehage

Berg barnehage/Hauglegda 
barnehage/Øvre Bergmo 

barnehage
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Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal være et sterkt, attraktivt og funksjo-
nelt region- og kommunesenter i vekst.

Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredstiller innbyggernes 
grunnleggende behov. 

Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, 
glade, selvstendige og skapende barn og unge. 

Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- 
og serviceorientert.  

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

Molde kommune skal drive aktiv informasjon. 

Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte 
ressurser.

Måloppnåelse 2006
•   Kontinuerlig evaluering av barnehagetilbudet i den enkelte 

barnehage.
•   Barnehagene videreutviklet tilbudet i tråd med brukernes 

behov. Dette synliggjøres i barnehagenes årsplaner.
•   Høsten 2006: 81 barn på venteliste 0 –3 år.
•   Tiltak for å oppnå full barnehagedekning er kontinuerlig 

under arbeid.

•   Utvikling av retningslinjer for tilsyn i barnehagene er under 
arbeid.

•   Gjennomført 11 befaringer til barnehager i forbindelse 
med ulike typer veiledning og tilsyn.

•   Gjenomført årsplanarbeid i den enkelte barnehage.
•   Gjenomført språkprosjekt: Barnehage /skole (øst).
•   Folkehelseprosjekt og ”Stikk ut” – fra barnehagen er gjen-

nomført.
•   Påbegynt prosess for å få til helhetstenkning mellom privat 

og kommunal drift, for å øke kvaliteten på barnehagetje-
nesten.

•   Digitalisering av opptak.
•   Evaluering av samordnet opptak er gjennomført. 
•   Opptaksmyndighet delegert til barnehagestyrerene.
•   Tilrettelegging av småbarnsplasser er under arbeid. 
•   Det arbeides aktivt for at barnehagetilbudet er i tråd med 

brukernes behov. 

•   Undersøkelse er kjørt for å kartlegge opplæringsbehov til 
de ansatte.

•   Medarbeiderundersøkelse er gjennomført og følges opp i 
den enkelte barnehage. 

•   Inkluderende arbeidsmiljø ivaretas i den enkelte barnehage.
•   Medarbeidersamtaler er fulgt opp ved den enkelte barne-

hage.
•   Det arbeides aktivt med ”ROSE-filosofien”.
•   To barnehager har hatt læringer.

•   Oppdatering av kommunens nettside.
•   Informasjonsmateriell og bedre prosedyrer rundt samord-

net opptak.

•   Det jobbes kontinuerlig for å oppnå optimal utnyttelse av 
ressurser.
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Avviksforklaring
Barnehageavdelingen gikk regnskapsmessig i overskudd i 
2006 med kroner 1 292 392,-.

årsakene til dette er fl ere:
-  Statstilskuddet økte mer enn budsjettert

-  Manglende bruk av vikarer ved sykdom pga mangel på 
disponibel arbeidskraft

-  Manglende analysekunnskap i ft økonomi, og for liten 
kapasitet til oppfølging slik at budsjettet ble styrt i balanse

Økonomisk resultat
Barnehageavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Barnehager administrasjon 1 041 1 063 23 2,1 % 997

Tjenester private barnehager        1 153

Ufordelt budsjett barnehager -6 740 -5 094 1 646 32,3 % -3 405

Barnehagene 4 521 5 385 863 16,0 % 5 175

Spesialpedagogikk 1 599 1 400 -198 -14,2 %  

Private barnehager 6 496 5 456 -1 041 -19,1 %  

Tilskuddsformidling ikke-komm. barnehager      1 288

Ekstern fi nansierte aktiviteter barnehager 1  -1   

Sum 6 918 8 211 1 293 15,7 % 5 208

KOSTRA – sammenligning
KorriGerTe BrUTTo DriFTSUTGiFTer i KroNer Per BArN i KoMMUNAl BArNeHAGe

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 39 983 37 528 -2 455 -6,5 % 37 134
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 2 574 2 458 -115 -4,7 % 2 267
Tjenester som erstatter komm egenprod 6 392 7 907 1 515 19,2 % 6 314
Overføringer 45 964 34 484 -11 480 -33,3 % 36 938
Finansutgifter og fi nanstransaksjoner 4 658  -4 658   263
Salgsinntekter -9 992 -9 636 356 3,69 % -11 451
Refusjoner -27 797 -24 395 3 402 13,9 % -24 125
Overføringer -54 226 -40 137 14 090 35,1 % -41 448
Finansinntekter og fi nanstransaksjoner -639  639   -684
Sum 6 918 8 211 1 293 15,7 % 5 208
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Prosjekt
Flere barnehager arbeider med prosjekt. 
Følgende prosjekt mottar økonomisk støtte eksternt:
-  Anestua studentbarnehage og Kvam barnehage deltar i et 

internasjonalt Comenius- prosjekt med tema ”Observasjon” 
– kunne dokumentere kvalitet på det arbeidet som utføres 
i barnehagen

-  Berg, Øvre Bergmo, Øverland barnehager og Kviltorp skole 
arbeider sammen om prosjektet ”Språk – et samarbeid 
mellom barnehage og skole”

-  I Romsdalsk barnehagestemne samarbeider 10 kommuner 
i regionen om en felles kursdag for samtlige barnehagean-
satte i deltakerkommunene

-  Barnehageløftet 

Dekningsgrader
 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

Andel barn 1-5 år 
med barnehageplass i % 87,4 89,2 75,7 80,1 81,3 80,9 80,4
Andel barn i kommunale 
barnehager i forhold til alle 
barn i barnehage % 34,0 62,5 24,5 43,1 54,2 51,6 52,4

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, barnehagesjef Judit Fugelsnes?

-  at Molde til enhver tid har full barnehage-
dekning

-  at tilbudet er tilpasset de behov familiene 
har

-  at tilbudet har høy kvalitet
-  at barn med funksjonshemming får et best 

mulig tilpasset tilbud

ForDeliNG AV FiNANSieriNG For KoMMUNAle PlASSer Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt komm.gr.13
Oppholdsbetaling 21,3 21,6 22,4 20,1
Statstilskudd 59,4 57,8 65,0 60,8
Kommunale driftsmidler 19,2 20,6 12,6 19,1
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0
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HELSEAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver i avdelingen

•  Legetjenester, herunder fastleger, tilsynsleger og legevakt 
20 fastleger og en til to turnusleger arbeider ut fra seks le-
gekontor. Tre av disse drives av kommunen; Kvam, Skåla og 
Kleive. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid ved institu-
sjoner, skoler, helsestasjoner med mer, med til sammen  
3 årsverk fordelt på 33 delstillinger. Et økende antall perso-
ner i regionen ønsker fastlege i Molde. Ved årsskiftet var det 
25 600 personer på listene til Moldes fastleger eller 1500 
mer enn det er innbyggere, i kommunen. 

•  Miljørettet helsevern, herunder reisevaksinasjon 
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som  
kan ha innvirkning på helsen. Dette inkluderer bl.a. god-
kjenning og tilsyn med skoler, barnehager, svømmebasseng, 
kroppspleiesalonger med mer og vurdering av utslippsaker 
og plan-/byggesaker med tanke på miljø, tilgjengelighet og 
helse. Etter planen skal alle skoler og barnehager tilses  
i løpet av en fireårsperiode. I 2006 ble det utført tilsyn ved 
12 virksomheter. 

Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av 
utenlandsreisende og hadde 880 konsultasjoner i 2006 mot 
784 konsultasjoner i 2005. Videre gjennomførte kontoret 
tuberkoloseundersøkelser av utlendinger og smitteoppsporing 
med 200 konsultasjoner. 

•  Fysioterapitjenester, herunder offentlige og private tjenester 
Kommunen har driftsavtaler knyttet til seks private fysikalske 
institutt. Her er det rundt 15 årsverk fysioterapi.  I tillegg er 
det fysioterapeuter ved 5 institutt uten driftsavtale med kom-
munen. Ventetid ordinær fysioterapi er ca 6 måneder. Innen 
kommunal fysioterapi er det 2,5 årsverk knyttet til barn og 
personer med psykisk utviklingshemming ved Enensenteret. 
Det er 6,25 årsverk knyttet til voksne og eldre med baser på 
sykehjemmene. Det er økende press på tjenestene ved tidlige-
re utskriving fra sykehus og krav til mer intensiv og tverrfaglig 
oppfølging og det er økende ventetid på tjenestene.

•  Ergoterapitjenester 
1,3 årsverk er knyttet til barn og 1,3 årsverk til voksne og 
eldre. Hjelp til tilrettelegging og daglig mestring av eget liv  
er hovedarbeidsområdet for ergoterapeutene.

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager)  0,8 % 0,6 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager)  0,5 % 0,6 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år)  4,1 % 4,2 %
Totalt fravær 5,4 % 5,5 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 60 60
Antall årsverk 33,67 36,82

Andel av netto 
driftskostnader

3,5%

Andel av brutto 
driftskostnader

3,3%

Helseavdelingen
helsesjef

Seksjon for legetjenester Seksjon fysio, ergo og rehab.team
Seksjon for helse-

fremmende og fore-
byggende arbeid

Seksjon psykisk helsearbeid
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•  Somatisk rehabiliteringsteam 
Teamet arbeider for å øke graden av mestring og selv- 
stendighet og har base på Bergmo omsorgssenter og sjuke-
heim og består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. 
Det er stort behov for tjenesten og ønskelig med andre 
lokaler.

•  Koordinator for psykisk helsearbeid, herunder rehabilite-
ringsteam for psykisk helse og flere prosjekt 
Opptrappingsplanen for psykisk helse administreres herfra 
og er under revisjon til å gjelde ut 2010. Tverrfaglig rehabi-
literingsteam for psykisk helse har brukt året for etablering 
med full drift fra slutten av året. Egne kurs i depresjonsmes-
tring, pårørendegrupper og for elever i videregående skoler 
administreres også herfra. Et eget toårig prosjekt innen fysisk 
aktivitet og psykisk helse er i drift. 

•  Partnerskap for folkehelsearbeid / folkehelsekoordinator 
Partnerskap for folkehelse/God helse fortsatte i 2006 med 
videreføring av igangsatte aktiviteter og oppstart av nye.  
 
Andre tiltak som videreføres er ”Stikk ut fra barnehagen” 
og fokus på kost og måltid i barnehagene. Rusforebyggende 
arbeid i samarbeid med Midt- Norsk kompetansesenter er 
kommet i gang, og et samarbeid med vann og avløpsom-
rådet i kommunen om tilbud om friskt, avkjølt vann til alle 
skoleelever er startet. Lavterskel fysisk aktivitet har vært et 
satsningsområde i 2006, og vi satser på ytterligere aktivitet 
på det området. Folkehelsekoordinatorstillingen finansieres 
delvis av Møre og Romsdal fylke gjennom partnerskap for 
folkehelse. 

Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde skal være en pådriver i regionalt samarbeid.

Molde kommune skal til enhver tid være en av Norges viktig-
ste kunnskapsbyer. 

Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, 
kultur-, og miljøkvaliteter.  

Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, 
glade, selvstendige og skapende barn og unge. 

Måloppnåelse 2006
•   Interkommunal legevaktsentral er delvis utredet, men det 

er ikke bevilget midler til videre arbeid.
•   Konkurranseutsetting av legevaktformidlingen med 

beregnet innsparing kr. 300.000,- er vurdert, men ikke 
gjennomførbart med ønsket besparelse. Det må utredes 
alternative driftsformer og kostnader.

•   Videreført allerede oppstartede folkehelseprosjekt.
•   Utviklet nye lokale prosjekt innen folkehelsearbeidet. 

•   Disponert øremerkede midler til formålene.
•   Distribuert info- materiell om viktigheten av psykisk helse 

og aktiviteter basert på bruk av natur, kultur og miljø.
•   Videreført prosjektet ”fysisk aktivitet og psykisk helse”.
•   Igangsatt prosjektet ”Golf Grønn Glede” – psykisk helse.
•   Har fulgt opp tiltak i Plan for psykisk helsearbeid.
•   Utnyttet kvalitetene ved planlegging av barnehager og 

skoler.
•   Styrket fagkompetanse MTP Universell utforming. 
•   Ergoterapeut deltatt i byggesaker på skoleområdet.

•   Videreutviklet tilbudene til barn i førskolealder i samarbeid 
med barne- og familieavdelingen.

•   Tiltaket 4 mndrs gruppe evaluert og fortsetter.
•   Skisse til forprosjekt rettet mot tilbud til barn i førskoleal-

der med spesielle behov, videreføres som prosjektet  
”Sommerfugler i vinterland”.
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Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker 
og serviceorientert.

Molde kommune skal være en organisasjon som er pådriver i 
samfunnsutviklingen. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden.  

Molde kommune skal drive aktiv informasjon. 

Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte 
ressurser.

•   Utviklet informasjonsbrosjyre om fysio-/ergo-/rehabilite-
ringstjenestene ”Informasjon om fysioterapi til brukere 
over 18 år som ikke kan nyttiggjøre seg tilbud på fysikal-
ske institutt”.

•   Brukerundersøkelse i fysio-/ergo-/rehabiliteringstjenestene 
ikke gjennomført.

•   Det ble søkt Høykom om midler til prosjekt ang. bred-
båndsteknologi, men søknaden ble avslått. Planlagte 
prosjekt i 06 er ikke gjennomført.

•   Regelmessige møter i alle enheter innen helseavdelingen.
•   Tilbyr medarbeidersamtaler i hele organisasjonen.
•   Etablert tilbud om videoopplæring via Nasjonalt senter  

for telemedisin (NST).
•   Gjennomført intern prosess med vektlegging av ROSE-  

filosofien.

•   Foretar jevnlig oppdatering av nettsider.
•   Kontinuerlig kontakt med Servicetorget. 

•   Konkuransseutsettelse av legevaktsformidlingen ikke  
gjennomført.

•   Redusert 50 % årsverk innen privat fysioterapi.
•   Redusert tilsynslegestillingen på Glomstua med 25 %.
•   Redusert kontorfullmektigstilling 20 %.
•   Spart inn kr. 80.000 ved vakante stillinger.
•   Videreført Partnerskap for folkehelse i samarbeid med  

M & R Fylke. 
•   Mottatt FYSAK-midler fra M & R fylke.

Økonomisk resultat
Helseavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Fellestjenester helseavdelinga 1 832 1 697 -135 -8,0% 1 023
Legeavtaler 9 397 10 021 624 6,2% 9 202
Legekontor Skåla 252 158 -95 -60,1% 239
Legekontor Kleive 261 256 -4 -1,7% 282
Legekontor Kvam 506 278 -227 -81,6% 245
Legevakt og syketransport 3 526 3 218 -308 -9,6% 3 364
Fysio- og ergoterapi 6 694 7 260 566 7,8% 6 617
Fysio rehabiliteringsteam 1 047 1 189 143 12,0% 980
Psyk rehabiliteringsteam  4 4  

Sum 23 514 24 081 567 2,4% 22 020

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 17 801 17 040 -761 -4,5% 14 084
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 2 629 2 774 145 5,2% 2 697
Tjenester som erstatter komm egenprod 11 671 11 174 -496 -4,4% 11 500
Overføringer 1 316 1 133 -183 -16,2% 1 745
Finansutgifter og finanstransaksjoner 1 740  -1 740   1 555
Salgsinntekter -3 278 -1 995 1 283 64,3% -2 465
Refusjoner -8 355 -6 044 2 311 38,2% -6 244
Finansinntekter og finanstransaksjoner -10  10   -852
Sum 23 514 24 081 567 2,4% 22 020
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Avviksforklaring
Avviket i fellestjenestene skyldes utelukkende merkostnader 
ved pasientskadeforsikringer som ikke er kompensert. På lege-
avtaler skyldes overskuddet at vi ikke fi kk tildelt en turnuslege 
vi skulle ha. Da er regelen slik at vi fortsatt mottar statstilskud-
det for stillingen. Arbeidet ble utført av gjenværende leger. 
De kommunale legekontorene går i underskudd fordi behovet 

for nyanskaffelser overstiger budsjettet. I tillegg medfører 
sykefravær store utgifter. Underskuddet på legevakta skyldes 
utgifter til legevaktformidlingen til AMK. Det var budsjettert 
med en redusert utgift ved å konkurranseutsette tjenesten, 
men dette viste seg ikke mulig å gjennomføre. Innen fysio- og 
ergoterapi er overskuddet stort mest grunnet vakanser og økt 
statlige tilskudd. 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

KOSTRA – sammenligning
DriFTSUTGiFTer HelSe

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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Dekningsgrader

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
Legeårsverk per 10 000 innbygg., 
kommunehelsetjenesten 8,6 10,9 7,3 8,2 9,9 9 8,9

Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere, kommunehelsetj. 12,5 11,4 10,0 9,3 8,5 8,8 8,8

Årsverk i alt per 10 000 innbyggere 
0-5 år.  109,0 109,2 86,0 86,2 104,3 95,6 93,1

Årsverk av leger per 10 000 
innbyggere 0-5 år.  6,8 7,5 4,8 5,1 7,4 6,1 5,9

Årsverk av fysioterapeuter 
per 10 000 innb. 0-5 år.  6,6 4,9 3,8 5,3 5,5 6,5 6,6

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, helsesjef Henning Fosse?

Hovedutfordringen er å tilby våre innbyggere 
de helsetjenester de har behov for innen de 
rammer vi disponerer og innen akseptabel tid:

•  Tilpasse tjenestetilbudet til det økende antall eldre og hjelpe-
trengende

•  Etablere en interkommunal legevaktordning i tett samarbeid 
rundt Nye Molde sykehus

•  Videreføre erfaringene med folkehelsekoordinator og oppstar-
tede prosjekt 

•  Arbeide for at det psykiske helsearbeidet skal ha en sammen-
hengende og helhetlig organisering

•  Arbeide for at prinsippet om universell utforming skal bli et 
førende prinsipp i all planlegging og utbygging i kommunen

•  Utrede og etablere et mottak for overgrepsutsatte.
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Avdelingens oppgaver er å yte hjelp til barn, ungdom og deres 
familier, samt å gi råd og veiledning til samarbeidspartnere. 
Fagpersonene er organisert i to geografiske områder – øst og 
vest. Områdene er igjen delt opp i mindre geografiske områ-
der, slik at publikum og samarbeidspartnere skal få tilgang på 
våre samlede tjenester i form av lokalteam der hvor tjenestene 
leveres. Alle skoler og barnehager skal ha en kontaktperson i 
det lokalteamet de tilhører.

Seksjon for PP-tjenesten
Skal drive forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til 
foreldre, barnehager og skoler i forhold til barn og unge som 
har vansker med utvikling, trivsel og opplæring. Samt utrede 
behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 
Seksjonen har samarbeidsavtale om salg av tjenester til kom-
munene Aukra og Midsund, samt Møre og Romsdal fylke i 
forhold til tjenester i videregående skoler i Molde. 
Avdelingen har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylke, 
samt Tambartun og Møller kompetansesentre om drift av syns- 
og audiopedagogtjeneste i Romsdal.

Antall personer som har mottatt hjelp:  
718 personer ( 250 jenter og 468 gutter)

Seksjon for forebyggende helsetiltak
Består av svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten har som formål å ivareta det helhetlige 
forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge 
i alderen 0 - 20 år. Tjenestene har et hovedansvar for at alle 
barn får vaksiner etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. 
I tillegg har de ansvar for gjennomføring av undersøkelser som 
til en hver tid er anbefalt fra sentrale myndigheter.

BARNE- OG FAMILIEAVDELINGEN

Betegnelse Antall  Prosent
Tale/språkvansker 49 7 %
Spesifikke lærevansker 192 27 %
Generelle lærevansker 78 11 %
Psykososiale vansker 182 25 %
Oppmerksomhetssvikt/ADD 90 13 %
Annet 128 17 %

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,1 % 1,3 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,7 % 1,1 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 5,8 % 7,2 %
Totalt fravær 7,6 % 9,6 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 51 57
Antall årsverk 45,49 48,96

Andel av netto 
driftskostnader

4,0%

Andel av brutto 
driftskostnader

4,0%

Barne- og familieavdelingen
avdelingssjef

Seksjon PP-tjenesten Seksjon forebyggende helsetiltak Seksjon barnevern
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Seksjon for barnevern
Skal sikre at barn og unge ( 0-18 år ) som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn 
og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir råd og vei-

ledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barnevern-
tjenesten har et spesielt ansvar i å forhindre at barn får varige 
problemer, ved å avdekke situasjoner som etter barnevern- 
loven gir grunnlag for tiltak. 

Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal være pådriver i regionalt samarbeid. 

Molde kommune skal ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester 
som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunn-
leggende behov. 

Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, 
glade, selvstendige og skapende barn og unge. 

Molde kommune skal være en organisasjon som er
pådriver i samfunnsutviklingen. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

Måloppnåelse 2006
•   Startet utredning av interkommunalt samarbeid i barne-

verntjenesten ROR-prosjekt.
•   Utvikle kompetanse vedr. språklige minoriteter og i nett-

verk med PP- tjenesten i Romsdalsregionen.

•   Gjennomført evaluering i avdelingen etter omorganiserin-
gen. Evalueringsrapport ferdig.

•   Deltagelse i prosjektene BIRUS og VIP. 
•   Kompetanseutvikling i skolen for å forebygge matematikk-

vansker hos elever er gjennomført. 
•   Gjennomført ”Godt samlivkurs” for førstegangsforeldre. 
•   Ressursteam ”Tverrfaglig tidlig tilbud” startet samarbeid 

med helseavdelingen i prosjekt om tidlig intervensjon.
•   Videreført utdanning av to PMTO terapeuter.
•   Videreføring av prosjekt nærmiljøtiltak U9K, i samarbeid 

med BUF- etat Midt-Norge.
•   Videreføring av arbeidsmetoder for jobbing i lokalteam.
•   Lokalteam Vest for førskolebarn startet med regelmessige 

møter med barnehagene i området.

•   Implementering av nasjonal satsning for et åpnere barne-
vern.

•   Gjennomført medarbeidersamtaler i alle seksjonene. 
•   Møter mellom ledergruppen og tillitsvalgte en gang per 

mnd. 
•   Det avholdes regelmessige møter i fagseksjonene, samt 

tverrfaglig møte en gang per mnd. Gjennomført 1. året og 
oppstart av 2. året i videreutdanningen i samarbeid med 
Høgskolen i Volda.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 30 736 28 532 -2 203 -7,7 % 26 956
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 4 498 4 023 -475 -11,8 % 4 300
Tjenester som erstatter komm egenprod 831 950 119 12,5 % 1 540
Overføringer 6 430  -6 431   273
Finansutgifter og finanstransaksjoner 80  -80   89
Salgsinntekter -137 -309 -171 -55,5 % -50
Refusjoner -15 156 -7 549 7 607 100,8 % -5 985
Finansinntekter og finanstransaksjoner -546  546   -527

Sum 26 737 25 648 -1 089 -4,2 % 26 596
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Avviksforklaring
Barne- og familieavdelingen har et negativt budsjettavvik på 
kroner 1 089 410,- ( 4,2 % av budsjett). Hovedårsaken til at 
avdelingen i år har stort negativt avvik er betydelige merkost-

nader knyttet til tiltak utenfor familien. Dette utgjør et avik på 
ca 1.9 mill. kroner, mens PP- tjenesten har et positivt avvik på 
ca 0,8 mill. kroner som skyldes vakanser. 

Økonomisk resultat
Barne- og familieavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Administrasjon barn og familie 1 290 986 -304 -30,9 % 575
Merkantil gruppe barn og familie        307
Forebyggende helsetiltak 5 435 5 313 -122 -2,3 % 5 546
Barnevernets gruppe 16 836 15 113 -1 724 -11,4 % 16 202
ROR barnevern 1  -1    
Tilskuddsbasert syns- og audiopedagog -25 14 39   
Prosjekt nærmiljø/utekontakt -128 24 152  68
Barnevern utført av tiltak funksjonshemmede -67  67    
PP-tjenesten 3 395 4 198 803 19,1 % 3 898

Sum 26 737 25 648 -1 089 -4,2 % 26 596

Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252)

Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251)

KOSTRA – sammenligning
DriFTSUTGiFTer Per BArN

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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Hva oppleves som den største utfor-
dringen for ditt område i årene som 
kommer, fungerende avdelingssjef Stein 
Veland?

Den største utfordringen mener jeg vil bli 
å videreføre prosessen for å styrke det tverr-
faglige arbeidet, samt å ha nok ressurser til 

å sikre fortsatt kvalitet i tjenestene slik at brukerne føler seg 
trygge og ivaretatt. Det vil si: riktig hjelp til rett tid. Det blir 
fortsatt en stor utfordring å holde de økonomiske rammene i 
barnevernet, siden det ikke er mulig å forutsi eller planlegge 
behov for tiltak før situasjonen er der. 

Kategori Antall i 2005  Antall i 2006
Hjelpetiltak etter § 4-4 82 barn , hvorav 1 utenfor hjemmet 100 barn , hvorav 2 utenfor hjemmet
Barn under omsorg 39 barn hvorav 36 i fosterhjem 37 barn herav 34 i fosterhjem
Adferdstiltak/midlertidige vedtak, der barnet 
er plassert utenfor hjemmet 4 barn 4 barn
Ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 8 ungdommer 11 ungdommer
Adopsjonssaker 8 ferdig behandlet 3 ferdigbehandlet, 4 nye påbegynt
Barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 44 42
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Tjenester og oppgaver i avdelingen

Sosialtjenesten
Seksjonen gir økonomisk hjelp til de som ikke har tilstrekkelig 
til livsopphold, boutgifter, legeutgifter og andre nødvendig-
heter. Det arbeides med tiltak for å få sosialhjelpsmottakere 
til å bli selvhjulpne. Avdelingen yter hjelp til å få støttekontakt 
og gjennomfører forebyggende- og behandlingstiltak for rus-
misbrukere. Det arbeides tett sammen med NAV arbeid for 
å få sosialhjelpsmottakere til å komme ut i arbeid eller tiltak. 
NAV trygd er også en nær samarbeidspartner i forhold til  
sosialhjelpsmottakere som har rett til ulike trygdeytelser.

Grandfjæra arbeids- og treningssenter
Senteret skal gi et tidsavgrenset arbeids- og aktivitetstilbud 
til personer med psykiske lidelser. Senteret har plass til åtte 

brukere på heltid. Brukerne er personer med alvorlige psykiske 
lidelser som stort sett har uføretrygd. Det utføres delproduk-
sjon for Glamox A/S og utsalg fra egen bruktbutikk. Arbeids- 
og treningssenterets videreutvikling er avhengig av strukturelle 
endringer, som endring innen de psykiatriske tjenestene i 
kommunen.

Smia kompetansesenter
Smia er godkjent av NAV som et APS - tiltak (arbeidsplass i 
skjermet næring). Kompetansesenteret har plass til 10 bru-
kere, og målgruppen er nå unge sosialhjelpsmottakere som 
skal kvalifiseres for å komme ut i arbeid. 

Røysan 7 er en bolig for rusavhengige. Boligen har sju leilig-
heter. 

SOSIALAVDELINGEN

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,4 % 1,5 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,0 % 1,5 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 5,3 % 5,2 %
Totalt fravær 7,7 % 8,2 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 25 28
Antall årsverk 23,80 25,50

Andel av netto 
driftskostnader

3,7%

Andel av brutto 
driftskostnader

2,9%

Sosialavdelingen
sosialsjef

Sosialtjenesten Grandfjæra arbeidstreningssenter Smia (Romsdalsmuseet)
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Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal, ved en effektiv ressursbruk, tilby 
tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov.  

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på våre egne ansatte og samtidig sikre god rekrut-
tering i fremtiden. 

Molde kommune skal stimulere frivillighet, spesielt overfor 
eldre, både hjemmeværende og i institusjon. 

Måloppnåelse 2006
•  Sosialavdelingen har utvidet sitt tilbud til personer med rus-

problem ved at det høsten 2006 ble opprettet et ettervern-
senter. Senteret skal følge opp personer som har innvilget 
LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Sosialavdelingen 
er også i gang med å etablere et møbellager der personer 
som er innvilget LAR behandling skal arbeide. Lageret 
skal være i drift fra januar 2007. Det blir arbeidet videre 
med kompetanseutvikling for de ansatte. Servicetilbudet 
kan alltid bli bedre, men sosialavdelingen er fornøyd med 
det som er oppnådd i 2006. Alle kommuner skal innen 
01.01.10 opprette et NAV kontor. Det vil si at trygdekontor 
og aetat skal slås sammen og sosialtjenesten skal inngå en 
samarbeidsavtale. Sosialavdelingen har i 2006 hatt jevnlige 
møter med trygd og aetat for å utveksle informasjon og 
synspunkter, og samtidig bli kjent med hverandres avde-
linger og utfordringer. Målsettingen for 2006 var ikke mer 
ambisiøs enn å forberede den aktive planleggingen som vil 
foregå i 2007. 

•  Sosialavdelingen har i 2006 leid inn ergoterapeut som har 
gått gjennom alle arbeidsplassene for å finne de riktige 
arbeidsstillinger som skal beskytte den enkelte mot belast-
ningsplager. Det er gjennomført en medarbeiderundersø-
kelse som skal arbeides videre med i 2007. Sosialavdelingen 
tilstreber hele tiden å vise omsorg for hverandre og at det 
alltid er åpne dører. Arbeidsmiljøet er noe som vi skal jobbe 
med kontinuerlig. I 2006 har vi kommet et skritt videre.  

•  Det har vært et mål å tilrettelegge et samarbeid med Frivil-
lighetssentralen for bedre bruk av deres tjenester til våre 
brukere. Dette er et mål vi ikke har klart å gjennomføre, 
men vil arbeide videre med for å finne ut om det er mulig  
å realisere. 

Økonomisk resultat
Sosialavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Prosjektansvar – LAR 177 4 -173 -3 964,3 %  
Grandfjæra arbeidstreningssenter 109 75 -35 -46,6 % 117
Administrasjon sosialavdelingen 580 547 -33 -6,0 % 544
Prosjektansvar - tiltak for bostedsløse 34 26 -8 -32,1 %  
Smia 558 635 77 12,2 % 381
Innvandrertjenester 796 891 95 10,6 % 1 500
Merkantil gruppe sosialavdelingen 1 734 2 226 492 22,1 % 1 737
Sosialtjenestegruppen 21 248 21 964 716 3,3 % 21 799

Sum 25 236 26 368 1 132 4,3 % 26 078

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i %  regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 12 441 11 711 -730 -6,2 % 10 749
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 1 746 1 266 -480 -37,9 % 1 447
Tjenester som erstatter komm egenprod 1 145 900 -245 -27,2 % 930
Overføringer 14 492 15 678 1 186 7,6 % 16 785
Finansutgifter og finanstransaksjoner 860 450 -410 -91,1 % 1 004
Salgsinntekter -295 -310 -15 -4,9 % -297
Refusjoner -4 347 -2 777 1 570 56,5 % -3 640
Finansinntekter og finanstransaksjoner -806 -550 256 46,5 % -90
Sum 25 236 26 368 1 132 4,3 % 26 078
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Avviksforklaring
I 2006 har sosialhjelpen på nytt hatt en markant nedgang. 
Sosialavdelingen viser et positiv avvik på kr.1 132 000. Årsakene 
til denne resultatforbedringen er mange. Lav arbeidsledighet, 
endrede holdninger på grunn av NAV prosessen, tett samarbeid 
med NAV arbeid og sterkt fokus fra sosialkontoret sin side

på arbeidslinjen er årsaker til dette. Tallet på klienter har imid-
lertid ikke gått ned. Årsaken til det er at brukerne selv om de 
går over på andre ytelser har behov for supplerende sosialhjelp 
på grunn av høye boutgifter.

Brutto driftsutgifter til økonimisk sosialhjelp per mottaker

Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker i kroner

KOSTRA – sammenligning
DriFTSUTGiFTer Per SoSiAlHJelPSMoTTAKer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

70 000

60 000

50 000 

40 000

30 000

20 000

10 000

0

56 417

24 894

57 704

30 835

47 610

23 925

63 459

37 335

48 165

21 513

58 374

33 409

64 296

35 706

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, sosialsjef Nils Morsund?

I 2006 har sosialhjelpen på nytt hatt en 
markant nedgang. Årsakene til denne re-
sultatforbedringen er mange. Lav arbeids-
ledighet, endrede holdninger på grunn av 

NAV - prosessen, tett samarbeid med NAV arbeid og sterkt fokus 
fra sosialkontoret sin side på arbeidslinjen er årsaker til dette. 
Tallet på klienter har imidlertid ikke gått ned. Årsaken til det er 
at brukerne selv om de går over på andre ytelser har behov for 
supplerende sosialhjelp på grunn av høye boutgifter.

Det foregår nå forhandlinger mellom NAV trygd, NAV arbeid 
og kommunen med sikte på å opprette et NAV kontor i Molde 
andre halvår i 2008. Fra kommunen sin side er sosialkontoret en 
sentral aktør i disse forhandlingene. Den største utfordringen for 
sosialkontoret blir derfor å bidra til å få på plass et NAV kontor 
som kan gi et optimalt tilbud til brukerne.  

Utdypende tjenesteindikatorer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

Samlet stønadssum (bidrag + lån) 15 063 19 617 34 513 40 481 3 770 8 928 11 217
Gj.snittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5 035 6 198 6 119 6 957 5 547 5 924 5 931
Gj.snittlig stønadslengde 5,2 4,8 4,4 5,2 3,8 4,2 4,2
Gj.snittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 4,3 4,6 3,8 4,7 3,5 4 4
Gj.snittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 5,6 5 4,7 5,4 3,9 4,4 4,4

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder 
eller mer 232 254 398 435 50 107 129

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 
6 måneder eller mer 41 39 32 40 25 31 31

Andel statlig veiledende utgiftene ink. i komm. 
stønadsnormen* 40 60 100 89 83 88 88

Andel sosialhjelp/introduksjonsstønad som 
hovedinntektskilde 36,1 43,4 52,5 51,8 40,6 46,6 48,5

Gjennomført brukerundersøkelse
 for sosialtjenesten (0=ja, 1=nei) 1 0 0 1 1 1 1

* Gjelder enslig mottakere uten barn       
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Pleie- og omsorgsavdelingen yter et mangfold av forskjellige 
tjenester til Molde kommunes innbyggere. Tjenestene ytes 
hele døgnet, året igjennom. Etterspørselen etter pleie- og 
omsorgstjenester er stor og avdelingen prioriterer å gi hjelp til 
de hjemmeboende som har størst hjelpebehov. Spesielt settes 
det inn store ressurser til tyngre psykiatriske brukere.

Sykehjemmene
Molde kommune har nå en høy boligstandard ved alle syke-
hjem og 95 % av beboerne har enerom. Glomstua sjukeheim 
flyttet i 2006 til Råkhaugen i påvente av at Glomstua skal 
renoveres. Våren 2006 ble det påvist sopp i bygningsmas-
sen på Glomstua og kjøkkendriften ble overflyttet til Røbekk 
sjukeheim mens hjemmetjenesten flyttet inn i leide lokaler.  
Det er nå kun dagsenteret som har drift i Glomstua sjukeheim.

Lang ventetid på sykehjemsplasser og dagsenterplasser gir 
store utfordringer i hverdagen for de som bor hjemme. Det  
er liten sirkulasjon på korttidsplasser. Av i alt 81 tildelte fast-
plasser, fikk 59 personer tildelt langtidsplass i forlengelse av 
korttidsopphold. 

Avdelingen betalte ”dagbøter” for ferdigbehandlende pasi-
enter ved sykehuset, tilsvarende 783 liggedøgn (337 i 2006). 
Dette var pasienter som trengte et sykehjemstilbud og som 
ikke lenger kunne bo i egen bolig etter endt sykehusopp-
hold. Kommunen kunne ikke tilby sykehjemsplass ved ønsket 
utskrivning. 

Hjemmetjenester
Antall brukere av hjemmetjenestene har gått ned i 2006 mens 
gjennomsnittlig brukertid har økt. Dette tilsier at den enkelte 
bruker er mer hjelpetrengende enn tidligere. Fortsatt stor et-
terspørsel etter hjemmesykepleie har ført til innvilgede vedtak 
lik 17,6 årsverk mer enn avdelingen har tilgjengelig ressurs til. 
Utfordringene er å kunne fylle gapet mellom etterspørsel etter 
lovpålagte tjenester og daglig tilgjengelige ressurser. Utskriv-
ning og tilbakeføring både fra somatiske og psykiatriske 
institusjoner krever store ressurser, både kompetansemessig 
og økonomisk, til enkeltbrukere. 
Mangelen på kvalifisert personale og høyt arbeidspress fører til 
høy fraværsprosent blant ansatte.

PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,0 % 1,3 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,5 % 1,2 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 9,5 % 10,3 %
Totalt fravær 12,0 % 12,8 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 529 532
Antall årsverk 377,00 381,08

Andel av netto 
driftskostnader

30,2%

Andel av brutto 
driftskostnader

24,1%

Pleie- og omsorgsavdelingen
pleie- og omsorgssjef

Pleie- og omsorgs- 
distrikt vest

Pleie- og omsorgs- 
distrikt sentrum

Pleie- og omsorgs- 
distrikt øst

Røbekk omsorgs-
senter og sjukeheim

Pleie- og omsorgs- 
distrikt indre

Pleie- og omsorgs- 
distrikt Skåla
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Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov.

 
Molde kommune skal stimulere frivillighet, spesielt ovenfor 
eldre, både hjemmeværende og i institusjon.  
Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker 
og serviceorientert. 

  
Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

  
Molde kommune skal drive aktiv informasjon. 

 
Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte  
ressurser. 

Måloppnåelse 2006
•   Det arbeides kontinuerlig med at kvalitetssystemet àjour-

holdes, revideres og videreutvikles. 
•   Pleie- og omsorgsavdelingen arbeidet med integrering til 

KvalitetsLosen.  
•   Avdelingen har deltatt jevnlig på informasjonsmøter. 

•   Det er avholdt beboer/ pårørendemøte på alle sykehjem. 
•   Elektronisk pasientjournal er delvis gjennomført. 
•   Fortløpende vurdering av behov for ulike fagverktøy. 
•   Brukerundersøkelse med fokus på brukertilfredshet for 

pårørende til beboerne på sykehjem og dagsenterbrukerne 
er gjennomført i distrikt øst som har vært pilot i arbeidet 
med balansert målstyring.  

•   Målet om å redusere sykefravær er ikke innfridd.
•   Sykepleiefaglig veiledning/ veiledning fra personer med 

fagkompetanse på ulike problemstillinger er gjennomført.
•   Opplæring er gjort jf. opplæringsplan i PLO- avd. og i 

distriktene.
•   Medarbeidersamtaler er gjennomført. 
•   Regelmessige møter m/ ledere, tillitsvalgte og verneombud.
•   Medarbeiderundersøkelse, iht. balansert målstyring.
•   ”Medarbeiderskap” – kompetansehevning rundt ROSE- 

filosofien. 
•   Jevnlige møter med servicetorget for gjensidig informa-

sjonsutveksling er gjennomført og videreføres.
•   Informasjonsbrosjyrer er blitt oppdatert vedr. tilgjengelig-

het og tjenestetilbud.
•   Utarbeidet boken ”Veiviseren – en bok for de som har levd 

en stund”. 
•   Delvis innføring av IPLOS og elektronisk pasientjournal 

i alle distrikt som dokumentasjons-, styrings- og beslut-
ningsverktøy. Fortsetter i 2007.

•   ”Vertskommuneproblematikk” (psykiatri): Det er inngått 
skriftlige refusjonsavtaler før igangsetting av tjenesteyting.

•   Det søkes statlige midler/ tilskudd for finansiering av særlig 
ressurskrevende brukere.
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Avviksforklaring
Negativt avvik som skyldes avdelingens drift er kroner  
1 229 000,- (korrigert for tilleggsbelastning pensjon og pre-
mieavvik, kroner 639 000,-. Regnskapet viser både positive og 
negative tall, men summen blir et negativt avik. Det kan derfor 
være vanskelig å si at det ene eller andre fører til avviket, men 
en kan her vise til noen: 
- Overtid merforbruk kroner 1 125 000,-
- Ekstrahjelp merforbruk kroner 3 495 000,-
- Fast lønn mindreforbruk kroner 3 927 000,-
- Elektrisk strøm merforbruk kroner 1 141 000,-
- Medisinsk forbruksmateriale merforbruk kroner 694 000,-
- Salgsinntekter merinntekter kroner 1 118 000,-

Til tross for et reelt negativt avvik på 0,6 % mener en at avde-
lingen har god økonomistyring. 

Investeringer
Nye minibusser:
Det ble innkjøpt 3 nye minibusser i hht. investeringsbudsjettet. 
Minibussene ved Røbekk, Bergmo og Kirkebakken syke-
hjem var modne for utskiftning. Brukere og ansatte er svært 
fornøyd med bussene og mulighetene disse gir til utflukter og 
daglig transport av daggjester.

Økonomisk resultat
Pleie- og omsorgsavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Administrasjon pleie og omsorg 4 295 2 806 -1 489 -53,1 % 2 948
Distrikt vest 50 532 48 769 -1 763 -3,6 % 46 088
Distrikt sentrum 51 960 50 739 -1 221 -2,4 % 50 813
Råkhaugen 1 022 1 964 942 48,0 % 831
Distrikt øst 40 324 41 966 1 642 3,9 % 39 078
Røbekk sjukeheim 15 516 16 097 581 3,6 % 15 027
Distrikt indre 25 569 25 369 -200 -0,8 % 25 145
Distrikt Skåla 14 922 14 565 -357 -2,5 % 14 533

Sum 204 141 202 273 -1 865 -0,9 % 194 463

KOSTRA – sammenligning pleie- og omsorgsavdelingen og tiltak funksjonshemmede
En del av tjenestene som utføres ved avdelingene: pleie- og 
omsorg og tiltak funksjonshemmende føres på samme funk-
sjon i KOSTRA, dette medfører at begge avdelingene må 
forklare i forhold til samme funksjon. Avdelingene vil her bli 

presentert sammen. Andelen av kostnader og inntekter i den 
enkelte avdeling gjenspeiles i driftsregnskapet. Følgende tabell 
viser fordeling mellom avdeliingene i forhold til delte KOSTRA-
funksjoner.

regnskapsmessig deling av KoSTrA funksjoner mellom avdelingene

Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 46% 54%

Funksjon: 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 47% 53%

 Tiltak funksjonshemmede Pleie- og omsorgsavdelingen

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 225 939 228 453 2 514 1,1% 219 099
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 23 507 20 210 -3 297 -16,3% 21 983
Tjenester som erstatter komm egenprod 4 039 3 135 -904 -28,8% 3 102
Overføringer 403  -403   4 107
Finansutgifter og finanstransaksjoner 487  -487   
Salgsinntekter -30 473 -28 952 1 521 5,3% -29 528
Refusjoner -17 659 -18 213 -554 -3,0% -24 228
Overføringer -30 -418 -388 -92,8% -30
Finansinntekter og finanstransaksjoner -2 074 -1 942 132 6,8% -42
Sum 204 141 202 273 -1 868 -0,9% 194 463
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KorriGerTe BrUTTo DriFTSUTGiFTer Per HJeMMeTJeNeSTeBrUKer i KroNer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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NeTTo DriFTSUTGiFTer Per iNSTiTUSJoNSPlASS

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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DriFTSUTGiFTer Per HJeMMeTJeNeSTeBrUKer 
ForDelT MelloM TilTAK FUNKSJoNS
HeMMeDe oG Pleie- oG oMSorGSAVDeliNG

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
hjemmetjenestemottaker i kroner
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Tiltak funksjons-
hemmedes andel

Pleie- og
omsorgsandel

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, pleie- og omsorgssjef liv F. 
Husby?

Utfordringen ligger i å kunne tilby de tjenes-
ter som innbyggerne i kommunen etterspør 
i det omfang og med de kvaliteter som 

standarder, forskrifter og lovverk setter. Til dette trenger vi en 
styrking av tjenestetilbudet spesielt innenfor hjemmetjenestene 
og bemanning i omsorgsboliger.
Vi må kunne rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved å 
tilby trygge og gode arbeidsplasser som gir den enkelte faglige ut-
fordringer, meningsfylt arbeid og lysten til å yte maksimalt! Det vil 
bli mange som skal slåss om arbeidskraften i årene som kommer 
og for at Molde kommune ikke skal tape, må vi satse på ungdom-
men ved å kunne tilby lærlingplasser i alle omsorgsdistrikt.

STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
Busser til to dagsenter 1 348
Glomstua sjukeheim - renovering 1 098
Kirkebakken - ombygging 1 716
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Nøkkelinformasjon 

 2005 2006 Kommentarer

Antall innbyggere 80+ 1 199  1 210 Oppdaterte tall også for 2005. Økningen ligger i 90+.

Antall brukere av hjemmehjelp totalt/ 80+ 389/ 225  304/ 196 I 2006 er brukerer registrert i Gerica. 

Gj.snitt tildelte timer hjemmehjelp/ uke 0,7  0,9 Brukerne er dårligere og har behov for mer hjelp. 

Antall brukere av hj.sykepleie totalt/ 80+ 583/ 310 546/ 292 I 2006 er brukerer registrert i Gerica. 

Gj.snitt tildelte timer hj.sykepl/ uke 3,4 3,8 Brukerne er dårligere og har behov for mer hjelp. 

Matombringing antall porsjoner per år 45 337 47 996 Økning med 2659 middager fra 2005, 5,86 % økning.

Antall brukere trygghetsalarm 414 431 

Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 8 190/ 30 7 580/ 35 Flere brukere har hatt lengre inst. opphold i perioder. 

Dagplasser per dag 55 55 

Antall omsorgsboliger 176 176 

Ressurskrevende brukere  8 7 Brukere over 67 år blir ikke rapporter her.

Hjelpemiddelforvaltning - utførte serviceoppdrag 2 354 2 687 

Utlånte hj.midler fra kommunens lager 1 013 1 497 

Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen         3 860/ 1 523 3 444/ 1 307 

Antall sykehjem 6 6  

Antall sykehjemsplasser 239 239 

Enerom i % 95 % 95 % Det er dobbeltrom ved Råkhaugen og Kirkebakken. 

Vedtak korttidsopphold 369 574  

Mottatte søknader fast plass i sykehjem 125 118 

Vedtak faste plasser i sykehjem 85 81 

Antall avslag sykehjemsplass 20 18  

Brutto utgifter per plass i sykehjem 653 000 683 000 

Antall årsverk på sykehjem per beboer 1,08 1,08 Inkl. adm. og vaskeri.

Kostnader for ferdigbehandlede pas. i sykehus 540 000 1 252 800 Pris per døgn kroner 1 600,- Tilsvarer 783 liggedøgn
   i 2006.

Meldinger om ferdigbehandlede pas. i sykehus 77 87 
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Tjenester og oppgaver i avdelingen
Tiltak funksjonshemmede yter tjenester til psykisk utviklings-
hemmede og til funksjonshemmede barn under 18 år.

Botjenesten
Botjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til 
barn og voksne med psykisk utviklingshemming. Tjenesten 
ytes i den enkeltes hjem. Det gis også bistand i forhold til 
aktiviteter, fritid og helsetilbud, alt etter brukerens individuelle 
behov.

Enen dagsenter
Enen dagsenter er et dagtilbud til voksne utviklingshemmede. 
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsopp-
gaver eller annen form for aktivitet. Dagsenteret drifter et 
bakeri, en montasjeavdeling, et bokverksted, en arbeids- og 

treningsavdeling og kantinen på Rådhuset. 45 personer har 
hatt tilbud ved dagsenteret i 2006. Det er ikke rom for å ta 
flere søkere inn på dagsenteret da kapasiteten er sprengt. I til-
legg er det også ytt oppfølgingstjeneste for enkelte utviklings-
hemmede i tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret.

Avlastningstjenesten
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastnings-
bolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for hjemme-
boende utviklingshemmede og skal primært være avlastning 
for pårørende med tyngende omsorgsbyrde. Vi har i hele 2006 
benyttet kriseplassen i avdelingen som et permanent tilbud. 

Av andre tjenester ytes det støttekontakt, omsorgslønn og 
privat avlastning i besøkshjem. 

AVDELING TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,2 % 1,3 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,8 % 1,9 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 9,5 % 11,9 %
Gjennomsnittlig fravær 12,5 % 15,0 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 187 178
Antall årsverk 116,11 117,60

Andel av netto 
driftskostnader

9,2%

Andel av brutto 
driftskostnader

7,1%

Avdeling tiltak funksjonshemmede
avdelingssjef

Driftsenhet
Østre Plassveg

Driftsenhet
Bergmo

Driftsenhet
Øverlandstunet

Driftsenhet
Bolsøyvegen

Driftsenhet
Enen dagsenter

Driftsenhet
avlastning

Driftsenhet
Møretun

Driftsenhet
Enenvegen
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Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker 
og serviceorientert.

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
framtiden. 

Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte res-
surser. 

Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov. 

Måloppnåelse 2006
•   Arbeidet med utarbeiding av standarder for avdelingens 

tjenester er sluttført. Produktet er tatt i bruk av avdelingen, 
men er ikke politisk behandlet.

•   Avdelingen har formalisert et samarbeid med bruker- 
organisasjonen NFU. Det skal avholdes to årlige møter, 
samt samarbeides om et årlig kurs.

•   Årlige medarbeidersamtaler med ansatte og regelmessige 
møter med ledere/ tillitsvalgte og vernetjeneste er gjen-
nomført.

•   Avdelingen har etablert eget AMU.
•   Avdelingen har gjennomført kurs for ansatte i tråd med 

kompetanseplanen.

•   Det er innen gjeldende reglement søkt om tilskudd for 
særlig ressurskrevende brukere og antall utviklingshem-
mede i kommunen.

•   Avdelingen har mottatt tilskudd ift brukerstyrt personlig 
assistanse.

•   Avdelingen har deltatt i Agendas gjennomgang av pleie- 
og omsorgstjenestene i Molde kommune.

•   Det ble etablert en ny samlokalisert bolig for 5 brukere 
våren 2006. 

Økonomisk resultat
Tiltak funksjonshemmede regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Administrasjon - tiltak funksjonshemmede 1 527 1 680 153 9,1 % 1 662
Enen dagsenter 5 417 4 625 -792 -17,1 % 4 793
Andre tiltak funksjonshemmede 5 507 5 622 115 2,05 % 4 873
Avlastningsboliger 8 000 8 485 485 5,7 % 7 447
Boprosjekt  41 674 41 983 310 0,7 % 40 929

Sum 62 125 62 394 269 0,4 % 59 704

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 68 162 65 536 -2 626 -4,0 % 62 439
Varer/tjenester i tjenesteprod. 3 703 2 943 -760 -25,8 % 3 456
Kjøp av tjenester 3 278 3 049 -230 -7,5 % 2 953
Overføringer til andre 51 10 -41  215
Salgs- og leieinntekter -1 003 -1 060 -57 -5,4 % -674
Refusjoner -5 329 -8 023 -2 694 -33,6 % -8 496
Overføringer fra andre -6 421  -60 6 361  -119
Finansinntekter -316  316   -70
Sum 62 125 62 394 269 0,4% 59 704

Avviksforklaring
Avdelingen har et positivt avvik på kroner 268 887,-. 

Bak dette tallet skjuler det seg større avvik, både negative og 
positive. Det er negativt avvik på om lag kroner 640 000,- når 
en ser lønnspostene og refusjon sykelønn og fødselspenger 
samlet. 

Det er ellers negative avvik på en del utgiftsposter. Største 
negative avvik er samlet ekstrahjelp og overtidsgodtgjørelse 
for hele tjenesten med tilsammen kroner 1 021 000,-. Dette 
skyldes i stor grad problemadferd hos brukere som resulterte  
i ekstra innleie av nattevakter over en periode på 6 måneder. 
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KOSTRA – sammenligning

En del av tjenestene som utføres ved avdeling tiltak funk-
sjonshemmede og pleie og omsorg føres på samme funksjon 
i KOSTRA. Dette medfører at begge avdelingene må forklare 
i forhold til samme funksjon. Avdelingene er presentert 
sammen i kapittlet foran.

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, avdelingssjef Bente Hegdal?

De viktigste utfordringene blir å ha nok ressur-
ser og kompetanse til å innfr de tjenester som 
etterspørres. Dette gjelder spesielt etablering i 
egen bolig og større avlastningstilbud.

En ulempe ved at vi ikke kan imøtekomme søknader, er at pårø-
rende selv etablerer sine ”barn” for så å be kommunen overta 
ansvaret. Om så skjer har brukeren et rettskrav på tjenester fra 
avdelingen.
De siste årene har vi erfaring med at enkelte har valgt slike 
løsninger. Dette har resultert i ulike ”krisesaker” som har påført 
kommunen økte og ikke- budsjetterte kostnader.

Nøkkelinformasjon  2004 2005 2006
Brukere botjenesten 51 52 55
Avlastingsplasser 6 6 6
Brukere dagsenteret 38 44 45
Barneboliger 5 5 5
Brukerstyrt personlig assistanse 0 1 1
Timer støttekontakt 8 724 10 176 10 656
Timer omsorgslønn 8 880 7 680 8 364
Private omsorgstiltak  1 1 1
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BRANN- OG REDNINGSAVDELINGEN

Brann- og redningsavdelingen
brannsjef

Beredskapsseksjon Forebyggende seksjon

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Avdelingens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak defi-
nert i Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, og eksplosjon 
m.v (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11.

Brannvesenets oppgaver
•   Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommu-

nen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og 
opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

•   Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
•   Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse 

med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig 
gods på veg og jernbane

•   Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskaps-
messige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner

•   Være innsatsstyrke ved brann
•   Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er 

bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhets-
analyse

•   Etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøom-

råder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
•   Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beredskapsseksjonens oppgaver og ansvarområder
Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av 
Fræna. I tillegg regnes Molde som mulig støttestyrke for Eide 
og Midsund.

Seksjonen utfører bl.a. oppgaver i forbindelse med brann, 
trafikk-/ arbeidsulykker og uhell på sjø. Brannvesenet er også 
vertskommune/brannvesen ved akutt forurensing. Seksjonen 
innbefatter også alarmsentralen som har Molde som ansvars-
område.

Forebyggende seksjons oppgaver og ansvarområder
Ansvarsområde: Molde, Eide og Midsund samt delvis Nesset 
og Fræna. Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannobjekt, 
samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen innbefatter 
også feiervesenet som har ansvar for Midsund og Molde –  
ca 9 750 piper.

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,5 % 0,7 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,8 % 0,6 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 4,9 % 2,7 %
Gjennomsnittlig fravær 6,2 % 4,0 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 53 51
Antall årsverk 33,22 32,97

Andel av netto 
driftskostnader

2,0%

Andel av brutto 
driftskostnader

2,0%
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Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samar-
beid. 

Molde kommune skal til enhver tid være en av Norges viktig-
ste kunnskapsbyer.

Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning 
av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske 
mangfoldet. 

Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden.  

Molde kommune skal drive aktiv informasjon. 

Måloppnåelse 2006
•   Forslag til vedtekter for IKS er utarbeidet og spørsmålet er 

tatt opp i ROR. Nabokommunene ønsket ikke spørsmålet 
tatt opp igjen før etter kommunevalget 2007.

•   Eksisterende samarbeidsavtaler er fulgt opp med nabo-
kommunene. Disse må søkes overført/ videreført i et evnt. 
IKS.

•   Lagt tilrette for gode kurs gjennom investeringer i mann-
skap og utstyr/fasiliteter. Undervisningsrommet har fått 
tilknytning til nettverket, og det er satt opp en fast pc, ny 
kabling til videokanon, høytalere etc. 

•   Det er søkt på gjennomføring av kurs i regi av Norges 
brannskole. Videre er det gjort flere fremstøt mot private 
aktører. 

•   Ny miljøvennlig slokkehenger er anskaffet. 
 

•   Kontinuerlig fokus på HMS- og KS-systemer. Mange nye 
prosedyrer er på plass.

•   Lærling har gjennomført alle punkt i opplæringsplanen og 
er oppmeldt til fagprøve. 

•   Inkluderende arbeidsliv er aktivt i bruk. Treningsveiledning 
er gjennomført for å redusere muskel- og skjelettplager. 

•   Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført. 
•   Kurs og kompetanseheving er gjennomført.
•   En av mannskapene har gjennomført instruktørkurs i 

utrykningskjøring ved Politihøgskolen.

•   Markedsføring for salg av tjenester er iverksatt.

Økonomisk resultat
Brann- og redningsavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Alarmsentralen 504 -118 -622  10
Brannforebygging 887 1 048 161 15,3 % 779
Feiing 85 47 -38 -81,7 % 153
Brannberedskap 12 151 12 290 140 1,1 % 12 110

Sum 13 626 13 266 -360 -2,7 % 13 052

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i % regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 17 788 18 005 216 1,2 % 18 167
Varer/tjenester i tjenesteprod. 3 602 3 472 -130 -3,8 % 3 463
Overføringer til andre 129 116 -13 -10,8 % 385
Salgs- og leieinntekter -7 079 -7 476 -397 -5,3 % -7 589
Refusjoner -279 -315 -36 -11,4 % -876
Overføringer fra andre -535 -535   -498
Sum 13 626 13 266 -360 -2,7 % 13 052
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Avviksforklaring
Avdelingen har et netto merforbruk på kroner 360 000,- 
i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak inntektssvikt 
ved alarmsentralen. Det vises bla til kommunestyrevedtak i 
desember 2006 hvor det ble pålagt å øke inntektene på 

alarmsentralen med kroner 200 000,- ved økt salg av bolig-
alarmanlegg. Selv om det ble satset relativt mye på markeds-
føring så var det dessverre ikke mulig å få til en så stor økning 
i inntektene allerede første året. 

KOSTRA - sammenligning
NeTTo DriFTSUTGiFTer BrANN- oG UlYKKeSVerN Per iNNBYGGer i KroNer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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Investeringer
Branngarasje Røvika:
Utvidelse av branngarasjen på Røvik er nå avsluttet. Takket 
være en stor dugnadsinnsats av deltidsmannskapene ble også 
prosjektet sluttført innenfor rammen. 

Ny kommandobil brann:
Investering til kjøp av ny kommandobil ble fremskyndet pga 
en ordning med avgiftsfritak for slike biler dersom de er innre-
det for røykdykkere. Ny bil ble innkjøpt i 2006, men rammen 
ble overskredet med kroner 100 000,- Dette skyldes at eksis-
terende kommandobil ikke har blitt solgt som forutsatt, men 
blitt tatt i bruk som opplæringskjøretøy. I forbindelse med nye 
krav til førerkortklasse/kode for utrykningskjøring er det behov 
for en slik bil til kjøreopplæring. 

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene 
som kommer, brannsjef Alf Magne 
Smørholm?

En av de største utfordringene tror jeg blir å 
møte medias og publikums forventninger om 
at brannmannskapene skal kunne løse alle 

typer redningsoppgaver på en profesjonell måte. Dette krever 
høy kompetanse, tilgang på nødvendig redningsverktøy og ikke 
minst at vi er trent på å løse mange ulike oppgaver. 

Norges brannvesen består i stor grad av deltidsmannskaper 
som har et annet yrke som hovedarbeid, dette gjelder også våre 
mannskaper på Skåla og Kleive. Med tanke på forventinger om 
profesjonalitet ved utførelse av redningsarbeid vil det derfor bli 
spesielt viktig i framtiden å kunne beholde disse mannskapene 
etter hvert som de får økt sin kompetanse og erfaring. 

Nøkkelinformasjon  2004 2005 2006
Antall branner 59 47 49
Antall trafi kkulykker 25 32 26
Annet (unødige, falske, farlig 
gods, assistanse etc) 393 384 410
Totalt antall utrykninger ”blålys” 477 463 485
Restverdiredningsoppdrag 
(vannskader/fl om) 34 70 41
Antall tilsyn i særskilte brann-
objekt i % 88 % 93 % 81 %
Antall feide piper 1 564 1 787 3 170
Antall tilsyn med fyringsanlegg 1 236 727 1 024
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EIENDOMSAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Eiendomsavdelingen er kommunens fagavdeling innen forvalt-
ning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Avdelingen 
har ansvaret for forvaltning og drift av administrasjonsbygg, 
grunnskoler, barnehager og utleiebygg. Avdelingen har rollen 

som byggherre for prosjekt vedr. kommunale bygg, som i 
noen tilfeller også innebærer prosjekt- og byggeledelse.  
Avdelingen har ansvaret for renhold av administrasjonsbyg-
gene samt kommunens verdiforsikringer.

Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning 
av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske 
mangfoldet.

Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, 
glade, selvstendige og skapende barn og unge. 

Måloppnåelse 2006
•   I gjennomføringen av byggeprosjekt er det lagt vekt på å 

sikre og videreutvikle natur, kultur og miljøkvaliteter. 

•   Eiendomsavdelingens bidrar til dette målet gjennom sitt 
prosjektansvar for rehabilitering og utvikling av skoler og 
barnehager. Flere større prosjekter var under planlegging 
og gjennomføring i 2006. 

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,8 % 1,0 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,9 % 0,8 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 6,4 % 10,0 %
Totalt fravær 8,1 % 11,9 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 29 24
Antall årsverk 24,48 20,67

Andel av netto 
driftskostnader

3,4%

Andel av brutto 
driftskostnader

3,2%

Eiendomsavdelingen
eiendomssjef

Prosjektadministrasjonen Eiendomsforvaltning Eiendomsdrift

STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
Større bygningstiltak 3 021
Enøk 1 032
Adm. bygg - omorganisering 4 956
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Økonomisk resultat
eiendomsavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Administrasjon - eiendom 269 330 62 18,7% 255
Bygninger vedlikehold/utvikling 941 1 410 469 33,2% 2 941
Forsikringer bygninger og inventar 2 748 2 550 -198 -7,8% 2 566
Renhold av bygg 1 496 1 434 -63 -4,4% 1 297
Drift av bygg 16 161 14 416 -1 745 -12,1% 16 144
Kantine 110 49 -61 -123,4% 96
Vaktmesterkorps brukertjenester 986 1 233 247 20,0%  
Bygningsutleie 397 306 -91 -29,8% 121

Sum 23 108 21 728 -1 380 -6,4% 23 420

Avviksforklaring
Eiendomsavdelingen hadde et merforbruk på kroner 
1 380 634,- i 2006. Av dette kan kroner 613 000,- tilskrives 
manglede busjettkorreksjon i juni 2006.

Avdelingens reelle avik er derfor på kroner 768 000,- eller 
3,5% av budsjettert ramme. Avikene her skyldes i hovedsak 
forsikrings- og energiutgifter. Disse postene er styrt av uten-
forliggende forhold og er i sum større enn eiendomsavdelin-
gens avvik.

KOSTRA - sammenligning
BrUTTo DriFTSUTGiFTer, KoMMUNAl eieNDoMSDriFT i KroNer Per iNNBYGGer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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Investeringer
Adm.bygg. omorganisering
Innredning av 2. etasje i Torget 2. Diverse endringer 
i rådhuset, Gotfred Lies plass 4, Storgata 31.
Rådhussalene, opprusting
Bl.a. nye vinduer baksalen.
Kviltorp – skoleutvikling
Ombygging av Romsdal VGS avd Kviltorp til barneskole 
byggetrinn 2. Prosjektet skal være ferdig høsten 2007
Ny skole Kleive
Ny skole og barnehage tatt i bruk i januar 2006. 
Sellanrå skole – miljørehabilitering
Ombygging og utvidelse av administrasjonsfl øyen. Byggestart 
vinteren 2006. Ferdig ved årsskiftet 2006/07.
Langmyra skole – storskolebygget
Diverse arbeider på tekniske anlegg.
Bergmo ungdomsskole, miljørehabilitering
Ombygging byggetrinn 2. Skal være ferdig til årsskiftet 2007/08.

Bekkevoll ungdomsskole, miljørehabilitering
Forprosjekt ferdig februar 2007. Byggestart planlagt høsten 
2007. Deler av skolen er etablert i tidl. sykepleierhøyskolen.
Bolsøya skole
Skisseprosjekt for et kombinert skole- og kirkebygg er utarbei-
det. Prosjektet må bearbeides før prosjektet kan realiseres.
Glomstua sjukeheim – renovering
Forprosjekt pågår (mars 2007). Muligheter for byggestart i 2007.

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i %  regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 9 422 9 396 -26 -0,3% 3 114
Varer/tjenester i tjenesteprod. 20 447 18 987 -1 460 -7,7% 20 952
Overføringer til andre 328 250 -78 -31,3% 3 118
Finansutgifter 3 253 3 253   2 810
Salgs- og leieinntekter -1 374 -1 633 -258 -15,8% -1 912
Refusjoner -452 -179 272 152,1% -3 134
Overføringer fra andre -8 517 -8 347 170 2,0% -1 528
Sum 23 108 21 728 -1 380 -6,4% 23 420

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, eiendomssjef Arnold Askeland?

Innen drift blir det en stor utfordring å jobbe 
videre med organiseringen av eiendoms-
forvaltning og -drift, ved å trekke inn fl ere 
eiendommer (bl.a. institusjonene). Dessuten 

har vi i dag et opphetet byggemarked som betyr store utfordrin-
ger i forhold til å få gjennomført prosjektene som kommunen 
har i økonomiplanen.
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AVDELING ByGGESAK OG GEODATA

Avdeling byggesak og geodata
avdelingssjef

Seksjon byggesak Seksjon geodata

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Avdelingen er delt i to seksjoner, som forvalter hvert sitt lov-
verk.

Seksjon byggesak
•   Kundemottak og rettledning i byggesaker
•   Byggesaksbehandling med delegert avgjørelsesmyndighet, 

samt forberedelse av saker til politisk behandling
•   Eiendomsdeling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt 

forberedelse av saker til politisk behandling
•   Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak
•   Ajourføring av GAB, bygningsdelen (B)
•   Koordinator for nettverksprosjekt i Romsdalsregionen i regi 

av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Seksjon geodata
•   Kundemottak og rettledning om kart og eiendommer
•   Behandling av seksjoneringssaker med delegert avgjørelses-

myndighet
•   Behandling av saker om offisiell adressering med delegert 

avgjørelsesmyndighet
•   Kart- og delingsforretninger m/målebrev
•   Ajourføring av GAB, grunneiendoms- og adressedelen  

(G og A)
•   Ajourføring og vedlikehold av kart
•   Meglerpakken - opplysningstjeneste til eiendomsmeglere
•   Kartproduksjon 
•   Drift av datasystemer (kartbaser, GISLine, GABajour, mv.) 

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 1,0 % 0,4 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,4 % 0,5 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 2,4 % 13,5 %
Gjennomsnitt 3,8 % 14,5 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 15 15
Antall årsverk 13,90 13,90

Andel av netto 
driftskostnader

0,1%

Andel av brutto 
driftskostnader

0,7%
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Økonomisk resultat
Avdeling byggesak og geodata regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Byggesaksforvaltning -269 1 304 1 573 120,6 % 854
Geodata 1 084 1 403 318 22,7 % 1 000
Kartproduksjon     403
Tinglysningstjenester 17  -17  
Fordelte utgifter byggesak/geodata     

Sum 832 2 707 1 875 69,3 % 2 257

Avviksforklaring
Avdelingen hadde netto forbruk på kroner 1 875 000,-. 
Årsaken til dette er sammensatt: Høyere inntekter på salg av 
tjenester enn forutsatt. Store refusjoner pga fl ere langtidssy-
kemeldinger uten at det har vært tilsvarende utgifter til vikar. 
Økning i gebyr og stor aktivitet i markedet, spesielt innenfor 
ansvaret til seksjon byggesak. Vakanse i stilling som bygge-
saksbehandler. Disse vakansene er kompensert noe med inn-
leid arbeidskraft. Seksjon geodata har levert tjenester internt 
til avdeling kommunalteknikk og plan- og utviklingsavdelingen 
langt utover det som er budsjettert.

Investeringer
I 2006 ble det investert i nye ortofoto for hele kommunen. 
I tillegg ble det lagt planer for nykartlegging som skal gjen-
nomføres i 2007. I økonomiplanen for 2006-2009 er det satt 
av investeringsmidler til digitalisering av avdelingens arkiver. 
Prosjektet er fortsatt i startfasen pga manglende kapasitet i 
avdelingen, jf. overnevnte avviksforklaring. 

Prosjekter
Fagleder ved seksjon byggesak er koordinator for et kompe
tansebyggende samarbeidsprosjekt innen byggesak mellom 
kommunene i Romsdalsregionen. 

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i %  regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 6 191 6 471 280 4,3 % 5 968
Varer/tjenester i tjenesteprod. 1 049 567 -482 -85,1 % 972
Overføringer til andre 9  -9   124
Finansutgifter 46  -46   112
Salgs- og leieinntekter -5 939 -4 292 1 647 38,4 % -4 487
Refusjoner -396  396   -267
Overføringer fra andre -16 -40 -24 -60,6 % -55
Finansinntekter -112  112   -110
Sum 832 2 707 1 875 69,3 % 2 257

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, avdelingssjef Mona Aagaard- 
Nilsen?” 

Avdelingen, som i hovedsak betjener ekster-
ne brukere, opplever nå stort trykk gjennom 
hele året. En av våre utfordringer blir å holde 

et høgt servicenivå med god kvalitet på tjenestene samtidig som 
tempoet øker. Opplæring av nyansatte og kompetanseheving 
generelt i avdelingen vil være helt nødvendig for å sikre både 
kvaliteten og stabiliteten blant de ansatte. 

Seksjon geodata står ovenfor store utfordringer i forbindelse 
med innføring av ny matrikkel (lov om eiendomsregistrering). 
Organisering av tjenesten og behovet for opplæring av ansatte 
må vurderes fortløpende. Avdelingen må også ta stilling til 
forespørsler fra nabokommuner som ønsker et forpliktende 
interkommunalt samarbeid innenfor matrikkelarbeidet. 

Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samar-
beid. 

Molde kommune skal til en hver tid være en av Norges 
viktigste kunnskapsbyer ved å sørge for at kommunen blir en 
mønsterkommune på kart og geodata 

Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, 
kultur- og miljøkvaliteter.  

Måloppnåelse 2006
Fremme samarbeid innen byggesak og geodata/kart: 
•   4 nettverksmøter gjennomført 
•   Over 100 personer fra bransjen har deltatt på 6 ByggSøk 

- kurs.
•   Tjenester er solgt til Aukra og Midsund i hele 2006
•   Geodata har deltatt aktivt i ulike faglige forum

•   Geodataplan er ikke utarbeidet
•   Styrke kompetansen ved å legge vakant stilling inn i bud-

sjett for 2007.

•   Tiltak for å utvikle og benytte estetikkompetansen i bygge-
saksbehandlingen er gjennomført ved at saksbehandlere 
har deltatt i eksterne kurs.

•   Nettverksmøte med tema estetikk er gjennomført.
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AVDELING KOMMUNALTEKNIKK

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Kommunalteknisk planlegging (prosjektering)
•   Overordnede planer innen veg, vannforsyning og avløp
•   Prosjektering veg, vann og avløpsanlegg og utarbeiding 

anbudsgrunnlag
•   Teknisk planlegging og prosjektstyring av kommunale  

byggefelt.
•   Uttalelse til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
•   Friluftsplaner, støyplaner m.m.

Pakeringstjenesten har ansvaret for
•   Drift av offentlig avgiftsbelagt parkering i kommunen
•   Parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivning 

og gjeldende forskrifter
•   Utleie av diverse gategrunn og torgplasser
•   Drift av Molde parkeringshus
•   Drift og håndheving av parkering ved Molde sjukehus og 

parkeringsplass ved Hotell Molde

Drift og vedlikehold av veger
Arbeidene omfatter forvaltning, drift- og vedlikehold av det 
kommunale vegnettet, samt torg og plasser. I tillegg vedlike-
holdes 2,1 km riksveg og 22,5 km fylkesveg etter refusjon fra 
stat og fylkeskommune.
Seksjonen er tillagt arbeidet med vedlikehold og drift av kom-
munens veglysanlegg samt disponering av investeringsmidler 
og saksbehandling i tilknytning til veglysanlegg.
Videre løpende forvaltningsoppgaver av trafikksaker, oppføl-
ging av handlingsplan for trafikksikkerhet og utarbeidelse av 
skiltplaner samt forvaltningsoppgaver etter Vegloven.

Kommunevegnettet utgjør 205 km per 30.12.06. Vegnettet 
økte med 1,8 km i 2006.

Anleggs seksjonen
Seksjon anleggsdrift håndterer investeringsoppgaver, mest 
innen vann og avløp. Investeringsoppgavene omfatter  
saneringsoppgaver på avløpsnettet og utskifting av gamle 
vannledninger. Det aller meste av gravearbeider som skjer  
i Molde sentrum gjelder disse oppgavene.

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,9 % 1,2 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,8 % 1,0 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 2,7 % 2,9 %
Gjennomsnitt 5,4 % 5,0 %

Bemanning 2005 2006

Antall ansatte 60 61
Antall årsverk 57,72 57,82

Andel av netto 
driftskostnader

0,1%

Andel av brutto 
driftskostnader

0,7%

Avdeling kommunalteknikk
avdelingssjef

Prosjekteringsseksjonen Vann- og avløpsseksjonen Vegseksjonen Anleggsseksjonen

Lager/verksted Renovasjon Parkeringsseksjonen
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Lager og verksted
Lager Berg fungerer som oppmøtested for kommunalteknikk 
sin utedrift og har ellers følgende funksjon:
•   Beredskapslager for rør og deler til kommunens vann- og 

avløpsnett
•   Lager for utstyr til drift og investeringer på veg -, vann-, 

avløpssektoren.
•   Oppstillingsplass for biler, maskiner og utstyr.
•   Reparasjon og vedlikehold av kommunens bil- og maskin-

park.
•   Bygninger og tomt på Lager Berg er finansiert av driftsinn-

tektene.

Renovasjon
Oppgavene omfatter bl.a. håndtering av avgiftsregistret for 
husholdningsavfall, kundebehandling, vedrørende spørsmål 
omkring abonnement, bestillinger m.m., samarbeid med RIR 
og forurensningsmyndighet.

Vann og avløp
Vann leveres gjennom to vannverk: 
Hindalsrøra sentralvannverk leverer vann til Molde sentrums-
område og Bolsøya. Fannefjord vannverk leverer vann fra 
Kloppavatn til østre deler av kommunen, Skålahalvøya og  
Sekken. Vannbehandlingsanlegget ligger ovenfor Hjelset. 
Oppgavene innenfor virksomhetsområdet omfatter forvalt-
ning, drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløps-
system, samt saksbehandling og forvaltningssaker innen dette 
området. 

Avløp er betegnelse for kloakk fra husholdninger og nærings-
liv, og oppsamlet regnvann. For Molde sentrumsområde går 
kloakken gjennom to renseanlegg på Cap Clara og på  
Nøisomhed. På Hjelset er det også et større renseanlegg.  
For uten disse anleggene har kommunen 12 mindre rensean-
legg. 

Avdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder et ledningsnett 
på 577,5 km.

Mål og måloppnåelse for 2006

Mål for 2006 
Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og 
møteplass.

 

Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden. 

Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte  
ressurser. 

Måloppnåelse 2006
•   Det er gjennomført en oppgradering av den tekniske infra-

strukturen i parkeringstunnelen. Inngangspartiet fra byen 
til tunnelen er pusset opp. Oppgraderingen er finansiert av 
reklameinntekter.

•   Parkeringsplassen ved Molde fergekai er ferdigstilt.

•   Molde kommune har valgt Kvalitetslosen som KS-system. 
Sammen med pleie og omsorg har kommunalteknikk lagt 
inn alle sine prosedyrer og rutiner i det nye systemet. 

•   For å samordne gravingen utført av forskjellige etater 
rundt om i byen er det av holdt 6 samarbeidsmøter.

•   Asfaltprogrammet er utført ihht plan.

•   Kommunalteknikk har stor fokus på HMS. HMS har vært 
et tema på alle seksjonsledermøter i 2006. Det er i tillegg 
avholdt et fellesmøte for alle ansatte der HMS har inngått 
som tema. Sykefraværet er redusert og ligger under gjen-
nomsnittet for Molde kommune.

•   Alle i avdelingen har fått tilbud om medarbeidersamtaler. 

•   Justering på økonomisystemet for bedre økonomisk styring 
er delvis gjennomført.

Nøkkelinformasjon park og vei 2005 2006
Antall offentlige parkeringsplasser 1 484 1 581
Kommunale veger (antall km) 203 204
     Grusdekke 79 74
     Asfaltdekke 124 130
Netto driftsutgifter per km kommunal veg 40 257** 38 276*
Netto driftsutgifter per km sommervedlikehold 24 045 26 628
Netto driftsutgifter per km vintervedlikehold 16 212 11 648

** Kommunale veger gikk med et underskudd på kr. 600.000,- i 2005  
* Kommunale veger gikk med et overskudd på kr. 230.000,- i 2006  
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Økonomisk resultat
Kommunalteknikk regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Administrasjon kommunalteknikk 990 987 -2 -0,2 % 698
Kommunalteknisk planlegging 472 466 -6 -1,4 % 750
Parkeringstjenesten -809 -843 -34 -4,1 % -1 298
Administrasjon veger og gater 1 255 1 724 469 27,2 % 1 422
Riksveger -25  25   -30
Fylkesveger -2  2   31
Kommuneveger 7 808 8 039 230 2,9 % 8 180
Veg- og gatelys 1 291 1 515 224 14,8 % 1 749
Torg og plasser 71 149 78 52,6 % 121

Sum 11 051 12 036 985 8,2% 11 623

Avviksforklaring
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner 985 250,-. 
Årsaken til dette er først og fremst mindre aktivitet enn 
budsjettert innenfor området veg. Vegseksjonen har uten hell 
forsøkt å rekruttere inn en trafi kkingeniør som skal arbeide 

med trafi kksikkerhetstiltak. Lønnsmidler og tiltak koblet til 
trafi kksikkerhetstiltak er som følge av dette ikke brukt. Videre 
var det en mild vinter i 2006 som også førte til mindreforbruk. 
Selv om det ikke viser på regnskapet, må det også bemerkes 
av vann og avløp også hadde et mindreforbruk i 2006.

Gang- og sykkelveg i km som er et kommunalt ansvar per 10 000 innbyggere

Lengde kommunale veger og gater i km per 1 000 innbygger

KOSTRA – sammenligning
KoMMUNAle VeGer oG GANG/SYKKelVeGer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner

40

35

30

25

20

15

10

5

0

7,4 7 6

11

4,8

37

8,2

13
9,1

12 11,2

19

5,7

12

Investeringer
Veger
•   Asfaltering av tidligere grusveg: 5 km 
•   Reasfaltering: 0,76 km 
•   Adkomstveg til Kleivehallen/nye Kleive skole; 400 m
•   Parsell: Marsvegen Kviltorpvegen; lengde 260 m

•   Parsell: Groven skoleveg til Kleivehallen; lengde 750 m
•   Gangveg langs Fv. 405 Frænaveien
•   Gangveg langs Fv. 406 Osvegen, Kleive
•   Gangveg fra Skulesvingen til Groven, Kleive; lengde 90 m
•   Gangveg mellom Rv. 62 og Fv. 406 Kleive; lengde 390 m
•   Gangveg langs adkomstveg til Kleivehallen/nye Kleive skole; 

400 m

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i %  regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 26 464 26 454 -9 0,0% 25 420
Varer/tjenester i komm tjenesteprod 42 187 32 644 -9 543 -29,2% 44 320
Tjenester som erstatter komm egenprod 15 805 15 631 -174 -1,1% 15 063
Overføringer 7 361 6 216 -1 144 -18,4% 8 882
Finansutgifter og fi nanstransaksjoner 13 433 18 118 4 685 25,9% 19 158
Salgsinntekter -51 116 -46 019 5 097 -11,1% -66 700
Refusjoner -2 819 -2 484 334 -13,5% -4 953
Overføringer -28 292 -20 128 8 164 -40,6% -29 499
Finansinntekter og fi nanstransaksjoner -11 971 -18 396 -6 425 34,9% -68
Sum 11 051 12 036 985 8,2 % 11 623
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Gatelys
•   Storvikvegen; nytt veglysanlegg ca 170 m
•   Bekkevollvegen nord for Moldelivegen; utskifting av 

tremaster, ca. 100 m
•   Årøhagen, nytt veglysanlegg ca 150 m
•   Bjørsetsletta, nytt veglysanlegg ca 90 m
•   PCB-armaturer i veglysanlegg; utskifting av ca 60 armaturer 

samt div. linjearbeid

Trafi kksikring
•   Handlingsplan for trafi kksikkerhet; div. skiltarbeider og plan-

legging av innføring av redusert fartsgrense. 
•   Radarmålinger/trafi kktellinger utført.

Tomtefelt/annet
•   ÅRØLIA ETAPPE 2 BOLIGFELT. Ca 200 boligenheter. Oppar-

beidelse av 4 200m veger, 6 600m ledningsnett og 4 300m 
gass/fjernvarme startet.

•   HUNGNESMARKA II BOLIGFELT. 14 boligtomter. Opparbei-
delse startet. 320m veg, 350m ledningsanlegg. Prosjekte-
ring og byggeledelse i egenregi.

•   RÅDHUSPLASSEN. Belysning av ”smug”, plass og fasader.
•   MOLDE FERJEKAI AVGIFTSPARKERING. Oppgradert parke-

ringsplass for avgiftsbelegging.

Vannforsyning og avløp
•   Borebrønn Nakken for vannforsyning til 2 boliger.
•   Utskifting av vann- og avløpsledning i Pålplassvegen. 
•   Nytt tilbygg på Fannefjord vannbehandlingsanlegg.
•   Legging av ny 110mm vannledning på Istad. 530m. 
•   Tilkobling av eksisterende bebyggelse i Årølia til kommunalt 

vann. 
•   Utskifting av vann- og avløpsledninger i Bekkevollvegen ca. 

300m.
•   Skolevegen nytt overløp med regulator for kontroll av felles 

avløp i Strandheimvegen.
•   Utskifting av vann- og avløpsledninger Eikrem Vest, parsell 

Sylte brusfabrikk – Sandvik Gartneri ca. 600m 
•   Utskifting av vann- og avløpsledninger i Mikkelivegen ca 

190m
•   Utskifting av vannledning og legging av ny vann- og over-

vannledning på Kleive 260m
•   Nye avløpsledninger i Lingedalen, Felleskjøpet-Gods-

stasjonen 470m spillvann, 490m overvann.
•   Kryssing E 39 ved Glamox. Vann 180m, spillvann 

180m,overvann 180m. 

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, avdelingssjef Bjarte Koppen?

Vann og avløpsvirksomheten skal skilles ut 
fra kommunalteknikk som et eget foretak 
1.1.07. Mye av fokuset fremover vil bli viet 
rendyrking av tjenestene innenfor vann og 

avløp samt organisering av vei, parkering og verksted. I tillegg 
til å tilby en mest mulig effektiv tjenesteproduksjon innenfor 
ansvarsområdet blir hovedfokuset fremover, som følge av man-
gel på teknisk personell, å beholde og rekruttere riktig personell 
slik at kvaliteten på tjenesteproduksjonen kan opprettholdes og 
utvikles videre.

STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
Molde parkeringshus 2 277
Fylkesveg Frænavegen 1 000
Kleive skole - infrastruktur 9 038
Asfaltering kommuneveg 2 644
Biler og maskiner 1 188
Årølia etappe 1 36 586
Kleive/ Kortgården - sjøledning vann 1 370
Eikrem vest, Sylte - Sandvik vann og avløp 2 712
Bekkevoll syd avløp 1 480
Lingedalen - Felleskjøpet - Godsstasjonen 4 393
Mikkeliveien nr 20-22 VVA 1 163
E39 krysset ved Glamox - avløp 1 211
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KULTURAVDELINGEN

Tjenester og oppgaver i avdelingen

Kulturkontoret
Drift og utvikling innen et samlet kulturbegrep, samt virksom-
hetene:
•   Frivillighetssentralen
•   Eldres kultursenter
•   Hjelset servicesenter
•   Tomrommet fritidsklubb
•   Huset fritidsklubb og Bjørset aktivitetshus 
•   Kulturkontoret er sekretariat for Molde kulturforum.

Biblioteket
•   Hovedbiblioteket i sentrum
•   Bibliotekfilialer Røvik og Hjelset

Park og idrett

•   Drift av Kulturhuset, anlegg for idrett og friluftsliv (Molde 
idrettspark, Reknesbanen, Moldemarka, Kunstgressbanen, 
Idrettens Hus, Fuglsethallen og badeplassene Retiro og 
Kringstadbukta), kirkegårdene, lekeplasser samt parker og 
grøntanlegg

•   Søknad og oppfølging av ordningen med spillemidler til 
anlegg

Kulturskolen
•   Undervisning av ca 800 enkeltelever innen musikk, film, 

teater og billedfag
•   Samarbeid om undervisning i musikk, dans og drama ved 

Molde videregående skole
•   Instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps.
•   Salg av tjenester til andre virksomheter

Sykefravær  2005 2006
Egenmelding (1-8 dager) 0,8 % 1,1 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,7 % 1,0 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 2,4 % 4,4 %
Gjennomsnitt 3,9 % 6,5 %

Bemanning 2005 2006

Antall Ansatte 78 70
Antall Årsverk 66,09 61,34

Andel av netto 
driftskostnader

5,4%

Andel av brutto 
driftskostnader

4,9%

Kulturavdelingen
kultursjef

Molde kulturskole Park- og idrettsseksjonen Molde bibliotek Molde kulturkontor
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Mål og måloppnåelse for 2006
Mål for 2006 
Molde skal til enhver tid være en av Norges viktigste kultur-
byer. 

Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og 
møteplass.

Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, 
kultur- og miljøkvaliteter.  

Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tje-
nester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov.  

Molde kommune skal stimulere frivillighet, spesielt overfor 
eldre, både hjemmeværende og i institusjon. 

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i 
fremtiden.  

Molde kommune skal drive aktiv informasjon. 

Måloppnåelse 2006
•   Gjennomført kontaktmøter for å utvikle samarbeidet med 

byens kulturinstitusjoner og festivaler.
•   Sekretariatsfunksjon for Molde kulturforum.
•   Gjennomført 6 konserter/forestillinger i Bjørnsonhuset. 
•   Bjørnsonhusfondet tilført sponsormidler fra lokalt nærings-

liv.
•   Vertskap som friby for forfulgte forfattere.
•   Vennskapsbysamarbeid med ungdomsutveksling er  

gjennomført.
•   Utvikling av nett-tjenester ved Molde Bibliotek er  

gjennomført.
•   Kulturskolen utviklet nye tilbud; kulturkarusell og gitarkurs 

for voksne. 
•   Kulturpolitisk handlingsprogram 2006-2009 vedtatt.
•   Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 2006-2009 

vedtatt.
•   Akerhallen åpnet.
•   Vedtak om bygging av Træffhallen.
•   Ny hall for innendørs skating oppført på Bjørset.
•   Stikk UT! gjennomført for 2. gang.

•   Byfest ble gjennomført med 32 ulike kulturarrangement.
•   Videreført tiltak i Roseplanen.
•   Vertskap for TV2 produksjon ”Før avspark”.

•   Opparbeidet ny turveg i Moldemarka.
•   Videreført skilting kulturminner og tilrettelegging av  

kultursti på Bolsøya.

•   Ungdomsarbeidet er bygget ned ved at 2 stillinger som 
oppvekstledere er avviklet i tråd med budsjettvedtak.

•   Kommunes kulturpris tildelt Hans Terje Møller.
•   Internettkafe for eldre to dager i uka.

•   Avdelingens verdiplattform er integrert i virksomheten.
•   Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført. 

•   Kulturkalender og ukens Kulturinfo utgitt første kvartal.
•   Bruk av kommunens hjemmeside til å formidle nyheter og 

generell informasjon. 

Nøkkelinformasjon idrett 2005 2006
Antall timer utleie: 1 698 1 775
Kunstgressbanen 1 698 1 632
Molde idrettspark  143
Svømmehall antall besøk totalt: 28 010 25 223
Voksne 9 242 7 583
Skoleelever 6 968 6 580
Barn 11 800 11 160

Nøkkelinformasjon parker 2005 2006
Antall begravelser 197 195
Antall utplantede roser 3 200 2 800

Fordeling kulturmidler 2005 2006
Lag og foreninger 625 000 585 000

Kulturskolen 2005 2006
Elevplasser - musikkundervisning 807 715
Elevplasser - andre kulturuttrykk 134 100
Elevplasser - kurs for voksne  20
Sum 941 835
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Avviksforklaring
Avdelingen hadde et netto merforbruk på kroner 697 776,- 
i 2006. 

Andre kulturaktiviteter viser et merforbruk på kroner 
977 000,- som skyldes vesentlig høyere aktivitet enn budsjet-
tert. Her var Byfest Molde og andre konserter / arrangementer 
de største utgiftspostene. Svikt i faste avtalefestede tilskudd 
bidro ytterligere til å forverre resultatet med kroner 388 000,-.

Kultur- og kirkeadministrasjonen hadde et positivt avvik på 
kroner 243 000,-, som i det vesentlige skyldes vakanse i 
stillingen som kultursekretær. Imidlertid ”skjuler” det seg et 
negativt avvik på kroner 86 000,- innenfor Kirkelig administra-
sjon som skyldes merutgifter til husleie. 

Barne- og ungdomsarbeidet hadde et negativt avvik på kroner 
269 000,-. Dette skyldes i hovedsak høyere lønns utgifter 
og merforbruk av elektrisk strøm ved Huset ungdomsklubb.
Ungdomsutveksling med Moldes vennskapsby i Danmark førte 
til et merforbruk på kroner 85 000,-. 

På Molde Bibliotek var det et negativt avvik på kroner 
135 848,-, mens Park og Idrettsseksjonen hadde et negativt 
avvik på kroner 194 293,-. Disse avvikene skyldes i første 
rekke økte strømutgifter som en følge av høye strømpriser 
i fjoråret. Samlet hadde avdelingen et merforbruk av elektrisk 
strøm på kroner 567 000,-, som er et negativt budsjettavvik 
på 41,1%.

Molde kulturskole har et positivt avvik på kroner 651 000,-. 
Dette skyldes i all hovedsak vakanse i lærerstillinger. For øvrig 
er det bare mindre avvik.

Økonomisk resultat
Kulturavdelingen regskap 2006 Budsjett 2006 Avvik Avvik i % regskap 2005
Kultur- og kirkeadministrasjon 885 1 128 243 21,6 % 809
Aktivitetssentra 1 313 1 270 -43 -3,4 % 2 016
Kulturminneforvaltning 444 437 -7 -1,7 % 421
Andre kulturaktiviteter 7 595 6 651 -943 -14,2 % 7 567
Oppvekst, barne- og ungdomsarbeid 1 661 1 393 -268 -19,3 % 1 455
Bibliotek 5 544 5 408 -136 -2,5 % 5 309
Park og idrett 10 890 10 696 -194 -1,8 % 10 179
Kulturskole 8 284 8 935 651 7,3 % 7 985

Sum 36 617 35 919 -698 -1,9 % 35 739

KOSTRA – sammenligning
DriFTSUTGiFTer KUlTUrAKTiViTeTer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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Netto driftsutgifter til folkebiblioteket per innbygger

Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger

Netto driftsutgifter til muséer per innbygger

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger

Netto driftsutgifter til idrett per inbygger

HoVeDTAll regnskap 2006 Budsjett 2006 Avvik  Avvik i %  regnskap 2005
Lønn og sosiale utgifter 28 719 29 562 843 2,9 % 28 225
Varer/tjenester i tjenesteprod. 13 020 9 822 -3 197 -32,6 % 13 954
Kjøp av tjenester 553 633 80 12,6 % 465
Overføringer til andre 9 926 8 406 -1 520 -18,1 % 12 350
Finansutgifter 51  -51   88
Salgs- og leieinntekter -8 470 -6 681 1 789 26,8 % -9 644
Refusjoner -6 124 -5 778 346 6,0 % -7 977
Overføringer fra andre -1 014 -45 969  -1 376
Finansinntekter -43  43   -346
Sum 36 617 35 919 -698 -1,9 % 35 739
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Investeringer

Bjørset Aktivitetshus - uteområde
Det er oppført en Wiikhall 12x15m med belysning, avfuktings-
anlegg og gode fasiliteter/rampe for rullebrettkjøring. 
Molde Bibliotek, utvikling IT
Ved hovedbiblioteket er installert fl ere nye PC-stasjoner for 
brukere, samt trådløst nettverk. Innkjøpt utstyr til elektronisk 
utlånsordning ved fi lial Røvik.
Varmtvannsbasseng
Prosjektering av nytt bade- og svømmeanlegg pågår. Vedtak 
om bygging forventes høst 2007.

Byggene, rehabilitering
Tilrettelegging av div. Enøk-tiltak i Idrettens Hus
Maskinelt utstyr
Nytt påbygg/tippramme på lastebil
Tiltak ifl g. markaplanen
Rehabilitering av løypenettet pågår. Ny tursti langs Seterelva 
opp til Øverlandsvatnet ferdig opparbeidet.
Molde idrettspark
Rehabilitering/sprøytelegging av løpebane, samt ny merking
Idrettsanlegg på kommunal grunn
Kommunal andel i privat anlegg hvor det er innvilget spille-
midler.
Roseplanen
Tiltak i planen ble videreført; nye rabatter v/fergekaia, Strand-
gata, rundkjøring Lergrovik, samt utplassering av krukker i 
Storgata og Alexandraparken.
Lys, og lydutstyr (kulturskolen)
Det er gjort en oppgradering av lysriggen på scena i Kultur-
huset. Videre er foretatt lydisolering av undervisningsrom 
(slagverk) ved kulturskolen og det er investert i instrumenter 
(slagverk, stryke- og blåseintrumenter) og nytt datautstyr til 
elektrofonilab.

Tiltak 2005 2005
eldres kultursener  
Solgte middager 3 309 2 952
Gj.snitt dagsbesøk 45 40
Organisasjoner som leietakere 28 28 

Kulturformidling 
Konserter og forestillinger 25 21
Andre arrangement  9

Natteravnkvelder 
Sentrum 65 60
Skåla 18 18

Stikk UT! 
Registrerte besøk på 10 poster 25 000 32 000
Mottakere av Stikk UT!-krus 521 671

Aktiv skolevei 
Deltakere vårhalvåret 315 323
Deltakere høsthalvåret 350 

Nøkkelinformasjon bibliotek
Antall utlån bibliotek 111 554 106 146
Voksne 59 961 57 234
Barn 51 593 48 912
Utlån andre medier 21 442 26 992
Besøk bibliotek 121 000 118 200

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, fungerende kultursjef Jan olav 
Szontheimer?

Våre utfordringer handler i stor grad om å 
sikre økonomiske ressurser for å kunne nå 
kommunens kulturpolitiske målsettinger. 

I tillegg til økonomi, er det viktig at det vises vilje til å satse på 
kultur i den administrative organiseringen av Molde kommune. 
Molde har rykte på seg for å være en god kulturby. Det gode 
rykte må forvaltes på en klok måte. 

NeTTo DriFTSUTGiFTer Til KoMMUNAle KUlTUr- oG MUSiKKSKoler Per iNNBYGGer

 Molde Kristiansund Ålesund Gj.snitt kommuner Gj.snitt  Gj.snitt i landet Gj.snitt alle
    gruppe 13 Møre og Romsdal utenom Oslo kommuner
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STørre iNVeSTeriNGS ProSJeKT 
Molde idrettspark 1 037
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På de neste sidene vil Molde Kirkelige fellesråd og de kommunale 
foretakene, Molde Havnevesen og Molde Utleieboliger, 
bli presentert med vesentlige momenter og nøkkeltall. 

For fullstendige opplysninger og resultater vises til de omtalte 
virksomheters egne årsmeldinger for 2006.
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MOLDE KIRKELIGE FELLESRåD

Kirken i Molde består av seks sokn fordelt på to prestegjeld. 
De er organisert med to staber, en i hvert prestegjeld i tillegg 
til fellesrådets administrasjon.

Tjenester og oppgaver i avdelingen
Molde Kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter Kirkelovens 
§14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde 
kommune. Fellesrådet forvalter midler som i tillegg til å 
komme fra staten, i hovedsak kommer som overføringer fra 
Molde kommune.

Molde Kirkelige fellesråd har ansvaret for:
•   Økonomiske og administrative oppgaver
•   Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige 

kontorer
•   Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte
•   Utarbeidelse av mål og planer

Når det gjelder soknenes ansvar for «det kristelige liv» her-
under forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, har 
menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (Kirkelovens 
§9). Det er fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune 
og stat til å dekke utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i 

soknene. Det er stor grad av aktivitet som kommer barn, unge 
og voksne til gode, og kirkens ansatte er tilstede i folks sorg 
og glede. 

Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkegårdsdriften som i ho-
vedsak utføres av kommunens parkvesen som tjenesteyting.

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, kirkeverge Hans Jakob Nes?

Å utnytte ressursene på en god måte vil 
fortsatt være en stor utfordring for kirken 
i Molde. Økonomiske midler som kommer 
både fra kommune og stat skal forvaltes 

slik at vi skal opprettholde det gode arbeidet som drives i dag, 
samtidig som krav om nye behov og tjenester skal imøtekommes 
og løses. 

De personellmessige ressursene er en del av dette og skal også 
ivaretas på en forsvarlig måte. Krav til fysiske forhold på arbeids-
plassen fi nner sin løsning med Kirkens hus, men samtidig må 
det arbeides med å fi nne en god balanse mellom mengden av 
oppgaver og de ansatte som skal utføre dem.

Andel av netto 
driftskostnader

1,1%

Andel av brutto 
driftskostnader

0,7%NøKKeliNForMASJoN 2005 2006 
Medlemmer av DNK 21 597 21 424 
Døpte 238 224 
Konfi rmanter 214 213 
Bryllup 43 55 
Gravferder 190 186 
Ant. gudstjenester 356 351 
Konserter med mer. 49 55 
Deltakere ved alle gudstjenester 43 764 41 914 
Gj.snitt gudstjen.deltakelse, søn- og helligdager  144 150
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MOLDE HAVNEVESEN KF

Viktige hendelser Molde Havnevesen KF
Molde Havnevesen KF  er et kommunalt foretak som har 
som formål å utvikle og samordne havnevirksomhet.  Fra 
1.01.2006 gikk Molde kommune inn i et interkommunalt 
havnesamarbeid med kommunene Aukra, Fræna, Midsund, 
Nesset, Rauma og Vestnes.  All havnedrift ble da overført 
fra Molde havnevesen KF til et interkommunalt havnevesen 
som fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS.  Fra 1.01.2007 
ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og 
Romsdal Havn IKS.

Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i 
Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap 
i havna.  Molde Havnevesen KF ledes av et eget styre på  
8 personer. 4 av disse er politisk oppnevnt av Molde kommune, 
og 3 er valgt fra havnas brukere og 1 velges av og blant de 
ansatte. Leder og nestleder i havnestyret skal velges blant de 
politisk oppnevnte representanter. 

Nøkkeltall Molde Havnevesen KF 2005 2006
Ansatte 9 10
Årsverk 7,50 7,750
Omsetning 12,0 mill 8,0 mill
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MOLDE UTLEIEBOLIGER KF

Molde Utleieboliger KF ble etablert per 1. april 2003. 

Drift og vedlikehold av foretakets eiendomsmasse gjøres gjen-
nom kjøp av tjenester enten fra kommunens avdelinger eller 
fra private entreprenører. Fra kommunen er det kjøpt vedlike-
holdstjenester for kroner 432 100,- i 2006.

Det er kjøpt administrative tjenester fra Molde kommune for 
kroner 282 000,-. Foretaket har betalt renter på ansvarlige lån 
(kroner 37 538 242,-) til kommunen med koner 1 338 000,- 
tilsvarende 3,56% renteavkastning.

Regnskapsresultatet til foretaket viser et regnskapsmessig 
overforbruk på kroner 110 495,-. Årsak til underskuddet 
skyldes større renteoppgang enn forutsett og derfor økte 
kapitalkostnader i forhold til budsjett. 
Underskuddet, kroner 110 495,-, dekkes over drift i 2007.

Investeringer
Investeringene som er gjort i ny eiendomsmasse i 2006 er 
gjort innenfor kommunens investeringsramme og -budsjett. 
I løpet av året er det fullført i alt 10 nye boenheter; 6 stk 
PU-boliger i Øvre Granlia og 4 stk boliger i Glomstua bofelles-
skap til en samlet investering på kroner 15 150 000,-. Det er 
gjennom en leieavtale innlemmet i foretakets eiendomsmasse 

31 omsorgsboliger i Gotfred Lies plass 1 fra 1. januar 2006. 
Formell overdragelse/kjøp vil bli gjort i 2007.

Salg og sannering
I løpet av året er det solgt noe veggrunn og 3 borettslagslei-
ligheter. Disse boligene var vurdert lite hensiktsmessige for 
foretaket og midlene fra salgene er avsatt i fond for ubundne 
investeringer med kroner 2 440 000,-. Disse midlene kan kun 
brukes til kjøp av nye boliger i foretaket. Videre ble 15 boliger 
i Moldeliveien 45 tatt ut av eiendomassen i april 2006.

Hva oppleves som den største ut-
fordringen for ditt område i årene som 
kommer, daglig leder Torstein Fuglseth?

Utfordringene for Molde Utleieboliger KF i 
de kommende årene er at foretaket klarer 
å tilpasse sin sammensetning i størrelse 
og mengde til behovet for boliger som er 

tallfestet og beskrevet i ”Boligsosial handlingsplan”. Samtidig må 
foretaket gis økonomiske rammebetingelser til å være i stand til 
å møte økte kapitalkostnader grunnet renteoppgang og et stort 
etterslep på vedlikehold av eldre boligmasse. 

Nøkkeltall Molde Utleieboliger KF 2004 2005 2006
Ansatte 4 4 4
Årsverk 4,00 3,80 3,80
Driftsresultat 388 730 -110
Bruttoinntekter  24 355 23 656 28 795
Antall boliger pr 31.12. 360 374 402
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Ansvarlig utgiver: Molde kommune
Foto: Arne Strømme
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Molde kommune

Rådhuset, 6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
www.molde.kommune.no
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