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SP Kjersti Løge
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FORMANNSKAPET
har følgende medlemmer:
Ordfører: 
Krf Rolf Myhre
Varaordfører: 
Ap Bitten Linge

Medlem:
Ap Thorbjørn Myhre
Ap Rolf-Inge Pedersen

Hjelseth
H Jan Petter Hammerø
H Ingerid Gjørtz
Krf Ingrid Thorn
SV Randi Fiksdal
SV Ola Fremo
SP Kjersti Løge
V Frøydis Austigard

HOVEDUTVALG
Det er fire hovedutvalg i
kommunen og hvert av
disse har 9 medlemmer.

UNDERVISNINGSSTYRE
Leder: Ap Thorbjørn Myhre
Nestleder: Krf Ingrid Thorn

Medlem:
Ap Olaug Kadio
Ap Eva Brattbakk
H Karsten O. Midthaug
H Oddvar Kristian Naas
Krf Geir Johnny Huse
SV Sigrid Kleiva
SP Kjersti Løge

HELSE- OG SOSIALSTYRE
Leder: Ap Frank Ove Sæther
Nestleder: H Aslaug Solberg

Medlem:
Ap Magne Røv
Ap Heidi Kaja Mjelve
H Geir Mjelva Moen
Krf Randi Skaget Hjellset
Krf Kjetil Sigerseth
SV Mari Lund Johannessen
Sp Gerda Tolaas

TEKNISK STYRE
Leder: 
H Jan Petter Hammerø
Nestleder: Ap Sølvi Hagen

Medlem:
Ap Ingunn Merethe Sandnes
Ap Gerhard Hestad
H Eldbjørg Heimen 

Stenseth
Krf Jan-Egil Korseberg
SV Evy Sisilie Bergum
SP Oddlaug K. H. Hovdenak
Rv Lars Hallvard Dahle

KULTURSTYRE
Leder: Krf Harald Samseth
Nestleder: 
SV Kristian Strømskag

Medlem:
Ap Geir Ove Vilnes
Ap Kristine Austad Lunde
Ap Grete Marie Eikebu
H Karl Magnus Røsok
H Ingerid Gjørtz
Krf Annlaug Fjøren
SP Just Ove Westad

KOMMUNESTYRET 
Kommunestyret er kommunens øverste organ og er valgt for perioden 1999-2003. Kommunestyret i Molde har 47 representanter.
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Årsmeldingen er en del av årsoppgjøret sammen med regnskapet. Disse
bør leses i sammenheng for å få det hele og fulle bildet av virksomheten.

Sammen med årsregnskapet er årsmeldingen en viktig brikke i det
kommunale plansystem. I årsmeldingen skal aktiviteten og virksomheten i
året som har gått evalueres i forhold til måloppnåelse. I dette ligger også
en beskrivelse av:

• Ressursbruk i kommunen, samlet og fordelt på sektorer og
virksomhetsområder

• Ressursutnyttelse 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 organisa-
sjonens målstyring  gjennom økonomiplan, budsjett for å rapportere i
forhold til de mål og planer som er nedfelt der. Plan og
utviklingsavdelingen ved Seksjon strategi og bestilling har et
strategidokument under utarbeidelse, dette dokumentet danner grunnlag
for mål og strategiske valg i økonomiplan og budsjett.

For kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere av årsmeldingen
er det tatt sikte på at den skal fungere som et informasjonsdokument om
virksomhet og resultater i Molde kommune.

Vi skylder også å gjøre oppmerksom på at økonomiske sammenlignings-
tall fra tidligere år som presenteres i denne årsmeldingen ikke er
prisjusterte.

Årsmeldingen for 2003 inneholder først en gjennomgang av kommunens
virksomhet og resultater på overordnet nivå. Deretter følger et sammen-
drag fra Sentraladministrasjonen og de enkelte sektorene med fokus på
mål og resultater.

Regnskap for 2003 gjenspeiler tidligere organisasjonsstruktur og
årsmelding 2003 vil derfor også bli presentert sektorvis.

Omslagsfoto: Arne Strømme
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

Fakta om
Molde
Innbyggertall 24 048

Areal 362km2

Skog 200km2

Dyrket mark              14km2

Strandlinje                210km

Alderssammensetning

1 % 6 %
10 %

4 %

5 %

33 %

27 %

9 %

4 %

1 %

Molde    I alt  % fordeling
    0 år 275 1,14 %

    1-5 1 501 6,24 %

   6-12 2 359 9,81 %

  13-15 971 4,04 %

  16-19 1 280 5,32 %

  20-44 7 942 33,03 %

  45-66 6 448 26,81 %

  67-79 2 115 8,79 %

  80-89 988 4,11 %
  90 -    169 0,70 %

Totalt: 24 048 100,00 %

Utdanningsnivå (%)
Molde Kr.sund Ålesund

Grunnsk. 14,05 17,23 15,03

Videreg. 56,88 61,24 59,87

Høyskole/

universitet 22,3 16,21 19,83

(Kilde SSB, statistikk fra 2001)

Studenter 19-24 år (%)
Molde Kr.sund Ålesund

35,71 33,3 32,91

(Kilde SSB, statistikk fra 2001)

Molde kommune har vært igjennom en stor omstillingsprosess i løpet av 2003. Prosjekt
Molde kommune i omstilling (MIO) har flere hovedmål, som de to fremste kan nevnes:
Å skape økt, forbedret tjenesteproduksjon hvor beslutninger skal tas nærmest mulig
brukeren, og at hele den kommunale organisasjon skal stå for en brukerorientert
utvikling. En flatere administrativ struktur gir kortere beslutningslinjer og færre ledd i
den enkelte i saksbehandlingen. Organisasjonen og tjenesteproduksjonen skal være
effektiv, rasjonell og basert på brukernes behov, og brukerne skal få likeverdige
tjenester tilpasset sine individuelle behov.

Det er videre et overordnet mål med denne organisasjonsendringen er at kommunen
skal gjenvinne økonomisk handlefrihet. Kommunen har over flere år hatt en
driftssituasjon som ikke har vært tilpasset de årlige inntektene. Dette har resultert i et
akkumulert underskudd på  kr.37,2 mill. hvorav  10,3 mill.  ble dekt i 2003 og
resterende  tar en sikte på å nedbetale i løpet av 2004 og 2005. Dette er en ekstra
stor utfordring for en kommune som fra før har vært drevet med lave kostnader
sammenlignet med tilsvarende kommuner.

Den administrative organiseringen er basert på en to-nivå kommune med
rådmannsnivået bestående av rådmann og to kommunalsjefer (kommunalsjef plan- og
utvikling og kommunalsjef drift- og forvaltning), og 13 avdelinger med avdelingssjefer,
i tillegg er det to stabsavdelinger, økonomiavdelingen og personal- og
organisasjonsavdelingen.

I løpet av 2003 har hovedoppgaven vært å få på plass de enkelte lederene i de
driftsavdelingene som er vedtatt av kommunestyret. Lederavtaler er undertegnet og
arbeidet med å samlokalisere de enkelte driftsavdelinger er igangsatt og vil bli
effektuert i løpet av første halvår i 2004.

Innbyggerene  i Molde kommune skal være sikre på at virksomhetene drives på en
effektiv måte. Etter som behovene endrer seg, vil det være nødvendig at ressurser
flyttes fra avdelinger med synkende behov til avdelinger med økende behov.
Kommunen vil med den nye bestiller - utfører modellen prøve å kartlegge den enkelte
avdelings behov og fordele ressursene deretter.

Regnskapsresultatet for 2003 viser at kommunen driver mer effektivt. Kommunen har
ikke redusert tjenestetilbudet og har samtidig greid å nedbetale gjeld fra tidligere års
underskudd, dette på tross av at de statelige rammeoverføringene er alt for lave i
forhold til den tjenesteproduksjonen kommunen er pålagt å gi.

Kommunens virksomhet er preget av store og komplekse  driftsoppgaver. Mange
driftsavdelinger føler at de økonomiske rammene har vært, og er trange. Gjeldende
økonomiplan tilsier at vi fortsatt i flere år må påregne stramme økonomiske rammer.
Dette gir oss store utfordringer til fortsatt å produsere tjenester med god kvalitet og
ikke minst formidle til tjenestemottakerne hva de kan forvente å få av tjenester. Det vil
derfor være viktig at innbyggerne tas med på råd og at vi evner å kommunisere
hvordan begrensede økonomiske ressursrammer blir prioritert og brukt fra kommunens
side. Kommunens utfordring blir derfor i større grad å kunne inngå
samarbeidsløsninger  med brukerne selv, lag, foreninger og næringsliv for å løse noen
av de oppgavene som kommunen selv ikke vil ha ressurser til å løse. Spesielt vil dette
kunne gjelde oppgaver knyttet til eldreomsorgen , barnehager og kultursektoren.

Som et ledd i omorganiseringsprosessen har Molde kommune skilt ut boligene til et
eget kommunalt foretak, Molde Utleieboliger KF, opprettet 1 april 2003. Foretaket skal
forvalte utleieboligene til kommunen på en mer effektiv måte.

En del av de faglige oppgavene vil bl.a. kunne løses kvalitativt bedre og mer rasjonelt i
gjennom interkommunalt samarbeid. Det er i løpet av 2003 innledet starten på et
interkommunalt innkjøpssamarbeid. Havnevesenet er organisert som eget foretak og
arbeider nå sammen med  nabokommuner for å få til  et interkommunalt samarbeid.
Det arbeides også med å få til et interkommunalt brannvesen.
Flere slike naturlige samarbeidsmuligheter er under utarbeiding.
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Pendling til/fra Molde

Netto Inn/ut

Alle 2.036 -

Kr.sund 11 82/71

Ålesund 11 97/86

Vestnes 99 150/51

Rauma 116 161/45

Nesset 212 241/29

Midsund 94 121/27

Aukra 270 305/35

Fræna 791 1.045/254

Eide 208 243/35

Gjemnes 289 311/22

(Kilde SSB)

Det utøves et godt faglig arbeid på mange områder i kommunen. Det er fra
rådmannens side all grunn til å gi honnør til alle ansatte som hver på sin måte har tatt
den belastning som en stor omstillingen har krevd, og samtidig opprettholdt en høy
kvalitet på tjenesteproduksjonen. I denne sammenheng er det hyggelig å konstatere
at sammenholdt med regnskapet for 2002 har kommunen oppnådd økonomisk
resultatforbedringen med til sammen 30 mill.

Kommunes mål er at Molde skal være en god kommune å bo i!

Hilmar Windstad
Rådmann

                        Rådmann Hilmar Windstad
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2. DET POLITISKE ÅR- ORDFØRERENS KOMMENTAR

Ordører Jan Petter Hammerø
sammen med barn fra Kvam
skole, 5A.

Politisk sammensetting av
Molde kommunestyre etter
valget i 2003

Parti:                          Ant. repr.

Arbeiderpartiet            9

Kristelig Folkeparti 4

Høyre 15

Sosialistisk Venstrp.     6

Senterpartiet 3

Venstre 2

Rød Valgallianse 0

Fremskrittspartiet 8

I 2003 avholdt kommunestyret 10 møter, behandlet 140 saker og brukte ca. 33 ½
timer på dette.
Fremmøtet har i hovedsak vært bra og med godt oppmøte av de faste medlemmene

Det synes som om spørrehalvtimen er godt mottatt og godt benyttet og etter valget
har det spesielt vært de nye representantene som har følt behov for å få avklart
spørsmål stillet til ordføreren. Det har også vært luftet å ha åpne runder med
spørsmål, slik at også byens innbyggere generelt kan komme til orde. Dette temaet
har ordføreren tenkt å kunne løse forsøksvis ved å være tilstede på faste tidspunkt
etter at Servicetorget åpner nå i mai 2004.
Jeg tror at det vil være enklere for den menige innbygger å kunne stille spørsmål på
en slik måte, enn å møte opp i kommunestyresalen og be om ordet fra talestolen.
Erfaringene får vi evaluere og komme tilbake til ved en senere anledning.

Formannskapet har hatt 20 møter og behandlet 222 saker.
Det har i kommunal sammenheng blitt fattet vedtak i flere viktige saker som vil påvirke
både det politiske og det administrative arbeidet for fremtiden i Molde kommune.

Kommunestyret fattet vedtak om omorganisering av Molde kommune-en utredning
som fikk tittelen: Molde i Omstilling- MIO. Dette innebar i korte trekk at sektorene ble
fjernet og at det ble etablert 13 resultatområder i stedet, med utvidede fullmakter og
ansvar. Samtidig skjedde en sentralisering av stabsfunksjonene ( økonomi og
personal) og en konsentrasjon av ledelsesapparatet.

Dette innebærer også at sektorstyrene er et tilbakelagt stadium og at det nå er to
”hovedstyrer” som organisatorisk er under kommunestyret og formannskapet- nemlig
- Plan- og utviklingsstyret som svært forenklet sagt er bestilleren og
- Drift- og forvaltningsstyret som er utføreren.

På tampen av året kom Molde kommune med i Statens prosjekt- Stifinneren- der målet
er å modernisere og utvikle kommunen som demokratisk arena og tjenesteprodusent.

Ved inngangen til 2003, var den økonomiske situasjonen i Molde kommune at vi hadde
pådratt oss et akkumulert underskudd på  37,2 millioner, mens regnskapet for 2003
viser et overskudd innkl. budsjettert dekning av underskudd på i alt vel 12 millioner
kroner.

Sammen med budsjettet for 2004 som ble vedtatt i desember, synes det påregnelig at
vi har lagt bak oss dette underskuddet i løpet av året.

Som et vesentlig bidrag til denne omstillingen er organiseringen av kommunens
boligportefølje i et eget selskap- Molde Utleieboliger KF.
Hvorvidt vi bør organisere våre Formålsbygg på samme måte, er nå under utredning.

Innen Pleie- og omsorgsavdelingen har det skjedd betydelige investeringer. Skåla
Helse- og omsorgsenter er tatt i bruk ved at beboerne på Kleive sjukeheim er flyttet
over dit inntil Kleive omsorgsenter og sjukeheim er renovert og Råkhaugen
omsorgsenter og sjukeheim er i skrivende stund tatt i bruk av beboerne fra
Kirkebakken sjukeheim i påvente av at Kirkebakken renoveres.

Innen skoleavdelingen er Langmyra skole utbygd og i stor grad renovert og tatt i bruk.
Inne på Kleive er utredning av nytt skole- og barnehageanlegg nede ved Kleivehallen
under utredning og vil forhåpentligvis finne sin avklaring i løpet av våren.

Innen temaet videreutvikling av Molde , så har det vært gjennomført en vellykket
arkitektkonkurranse med deltakelse fra hele Norden- i alt kom det inn 28 forslag- noe
som er uvanlig mye i denne type konkurranser.
Kvaliteten var meget god og vinner av konkurransen var forlaget med tittelen : På
tvers.

Det var meget stor interesse fra kommunens befolkning rundt konkurransen og nå er
kommunen i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for bysentrum.



            Molde kommune – Årsmelding 2003

7

Politisk virksomhet 2003

Kommunestyret

Ant. møter 10

Ant. saker 140

Formannskapet

Ant. møter 20

Ant. saker 222

Undervisningsstyret

Ant. møter 8

Ant. saker 64

Helse- og sosialstyret

Ant. møter 5

Ant. saker 49

Teknisk styre

Ant. møter 14

Ant. saker 34

Plan- og bygningslov saker

etter delegert fullmakt: 342

Kulturstyret

Ant. møter 5

Ant. saker 49

Viktige politiske saker i
2003

• Valg

• Første gang direkte valg av
ordfører

• MIO

• Statens prosjekt – Stifinneren

Administrasjons- og
arbeidsmiljøutvalget

• Antall møter i 2003:   2
• Antall saker i 2003:    6

Innen næringsliv har det vært både negative og positive trekk. Slakteriet til Gilde er
vedtatt nedlagt, men engasjementet for å opprettholde driften på Moldegård har vært
stor- ikke minst fra de ansatte, men også fra en del andre interessenter. Fortsatt har
ikke den endelige avklaring funnet sted.
Det har også i løpet av året blitt avklart at produksjonen ved Glamox i Molde
opprettholdes.

I løpet av mars/april skal Stortinget ta standpunkt til ilandføring av Ormen Lange-
gassen. Dette vil gi distriktet vårt store utfordringer og muligheter- ikke bare i
anleggsfasen frem til 2007, men også i driftsfasen som vil vare i minst 40 år.

Utfordringen for vår region er å samarbeide , slik at regionen kan gjøre seg nytte av
denne store næringsetableringen i vårt område.

Utvidelse av rullebanen ved Molde Lufthavn er under utredning. Det er nå fremlagt en
konsekvensutredning som skal danne grunnlaget for reguleringsarbeidet, noe som
forhåpentligvis kan ferdigbehandles i kommunestyret i løpet av sommeren. Arbeidet i
Molde Lufthavnutvikling med finansiering av forlengelsen går kontinuerlig videre.

Sommeren 2003 ble det etablert tilbud av Charterreiser til Kreta i regi av Apollo. Dette
ble en stor suksess og videreføres nå i år. Braathens setter i juni opp tilbud om
direktefly til Barcelona og det er viktig at vi benytter seg av tilbudet, noe det ser ut til
at vi gjør.

Aktiviteten på Årø har økt kraftig- ca. 8,2% og vi har passert 300 000 passasjerer. Med
den aktiviteten som Ormen Lange vil medføre kan vi regne med en ytterligere økning
med 50- 80.000 passasjerer.

Det har gjennom hele 2003 vært drøftet sykehusstruktur i Romsdal og på Nordmøre.
Helseforetaket har nå tatt standpunkt til at det skal opprettholdes to sykehus i
Romsdal/Nordmøre og at det skal bygges nytt sykehus på Hjelset. Molde kommune vil
aktivt bidra til at de nødvendige avklaringer skjer raskt og at etableringen kan
realiseres innen rimelig og akseptabel tid.

Arbeidet med fast forbindelse under Langfjorden har gått kontinuerlig og planene
synes nå å være realistiske- noe som medfører at arbeidet fremmes som en
orienteringssak for Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.
Skålavegen er sannsynligvis nedbetalt sommeren 2005.

Hilmar Windstad ble ansatt som ny rådmann i 2003 og administrasjonen fungerer etter
min vurdering nå tilfredsstillende, selv om iverksetting av den nye organisasjonen er
krevende.

Molde kommune var ved valget i 2003 med på en prøveordning med direktevalg av
ordfører. Valgdeltagelsen økte med ca. 4% og det skal bli spennende å se hvordan
forskerne tolker dette. Valget medførte til dels store omveltninger også som følge av at
Fremskrittspartiet nå stillte liste.

Jeg vil avslutningsvis takke kommunens innbyggere for støtte og ikke minst alle
ansatte for det arbeidet som utføres til beste for kommunens innbyggere.
Jeg vil også takke medlemmene i kommunestyre og andre politiske utvalg for et godt
samarbeid hvor respekt for hverandres meninger er en viktig faktor.

Jan Petter Hammerø

Ordfører
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3.  RESSURSBRUK

RESSURSBRUK OG
ANSKAFFELSE (Tall i hele 1.000)

Sentraladm.
Kirkelig fellesråd
Undervisning
Helse og sosial
Kultur
Teknisk

Sum

Utgift
62.888
 7.165

298.352
355.795
   36.073
180.755

940.867

Inntekt
11.178

-
109.040
65.986
7.175

138.615

332.245

Dette er inntekter generert av virksom-
heten, i tillegg kommer skatteinntekter
og rammeoverføringer fra staten.

NØKKELTALL
(pr. innbygger, løpende priser)

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Øvrige driftsinnt.
Driftsutgifter
Finansinntekter
Finansutgifter
Lånegjeld

2003

16.312
6.753

14.863
36.776

922
922

29.581

2002

15.447
6.473

14.637
35.761

454
3.621

26.438

NØKKELTALL
(Totalt – tall i hele 1.000 løpende priser)

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Øvrige driftsinnt.
Driftsutgifter
Finansinntekter
Finansutgifter
Lånegjeld

2003

392.273
162.309
357.435
884.398
22..174
54.931

711.355

2002

370.439
155.230
351.490
843.215
10.894
86.837

634.021

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)
KOSTRA for 2003 er tilgjengelig på
www.ssb.no/kostra/

Verdi Kraftfondet 2003:
Carnegie Forvaltning:

DnB Kapitalforvaltning:

Totalt:

Verdiøkning/tap
Kraftfondet
2003:

42.474.354

43.605.371

86.079.725

Carnegie Forvaltning:
DnB Kapitalforvaltning:

Sum gevinst:

2.337.042

2.460.310

4.797.352

3.1  ØKONOMI

3.1.1  GENERELT

Molde kommunes regnskap for 2003  inkl. Molde utleieboliger KF viser et regnskapsoverskudd
på kr.12,3 mill, hvorav kr. 10,3 mill. er  inndekking av tidligere års underskudd.

Etter inndekking av underskudd  1999 og 2000 på til sammen 10,3 mill. fremkommer et
regnskapsmessig overskudd inkl. overskudd fra Molde Utleieboliger KF på til sammen kr.2
mill.

Udekket akkumulert underskudd etter årets inndekking utgjør kr. 26,9 mill. Og er i gjeldende
økonomiplanen forutsatt inndekket  i årene 2004 og 2005.

Det henvises til Kap. 5 for en mer detaljert nøkkeltallbeskrivelse.

3.1.2  KOSTRA (KOmmune – STat – RApportering)

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (KOmmune-
STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om
kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike
tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til
beslutningstakere 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.

Molde kommune har vært deltaker i et effektivitetsnettverk  sammen med Ålesund, Asker,
Haugesund og Karmøy. Nettverket bruker aktivt data fra KOSTRA for å sammenlikning og
analyser av kommunens drift.

Prosjektet startet i 2001 og ble initiert fra daværende regjering som et ledd i satsingen på
fornyelse av offentlig sektor. Det ble gjennomført et pilotprosjekt i 2001, og hovedprosjektet
startet høsten 2001 og varte ut 2003.

Nettverkenes formål er i henhold til avtale mellom KRD og KS å:
• Bidra til forbedring av de deltakende kommunenes tjenester.
• Bidra til en effektivitetsutvikling i de deltakende kommuner.
• Frembringe nasjonale indikasjoner for den kvalitets- og effektivitetsutvikling i som skjer

kommunal sektor.

3.1.3  KRAFTFONDET

Kraftfondet hadde en verdireduksjon på kr.9,1 mill ved utgangen av 2002, Verdireduksjonen
skal etter kommunale regnskapsforskrifter føres som en utgift i driftsregnskap selv om tapet
er urealisert.

Det ble i kommunestyret 20 februar 2003 beslutte å gå ut av aksjemarkedet.

I 2003 har kraftfondet hatt en verdiøkning på kr. 4,8 mill. Selv om gevinsten er urealisert skal
den føres som en inntekt i driftsregnskapet i likhet med det tap kommunen regnskapsførte i
2002.
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3.1.4  DRIFTSREGNSKAP

(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2003 2002
NOTER TIL
DRIFTSREGNSKAPET

(løpende priser)

1. Fordeler seg slik:

Andre skatter
Andre overf.
Overføringer

Sum

2003
21

44.079
108.253

152.353

2002
263

15.445
134.885

150.593

2. Avkastning Kraftfondet på kr. 4,8 mill
og utbytte av Istad Kraft aksjene på
kr. 8,2 mill.  Er inkludert i denne
posten.

* Ny forskrift for regnskapsføring av VAR
områdene fører til store forskjeller i
bruk- og avsetning av fond.

3. Fordeler seg slik:

Disposisjons-
fond
Bundne
driftsfond

Sum

2003

28

1.725

1.753

2002

-

2.657

2.657

4. Fordeler seg slik:

Overf. Invest-
Regnskap
Dekning av
tidligere års
underskudd
Avsetn.
Disp.fond
Avsetn.
Bundet fond
Avsetn.
Likviditetsrese
rve

Sum

2003

-

10.321

-

15.889

-

26.210

2002

-

-

-

7.555

-

-7.555

Driftsinntekter
Skatt på inntekt og formue
Eiendomskatt
Rammetilskudd
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter
Varer og tj. som inngår i produksjonen
Varer og tj. som erstatter egenproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Finansinntekter
Renteinntekter
Mottatte avdrag (formidlingslån)

Sum finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Sosial- og næringsutlån

Sum finansutgifter

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Anvendelse av netto driftsresultat
Bruk av fond
Avsatt til fond

Sum anvendelse av netto driftsres.

Regnskapsresultat

1

2

3
4

392.273
48.079

162.397
157.196
152.353

912.298

603.389
155.021
59.248
67.927
29.754

-30.612

884.727

27.571

21.647
527

22.174

31.087
23.520

325

54.931

29.753

24.567

1.753
26.210

-24.457

110

370.439
33.020

155.230
167.900
150.666

877.255

574.370
161.654
51.427
52.950
28.605

-25.792

843.215

34.040

10.056
838

10.894

46.388
40.040

408

86.837

28.605

-13.297

2.657
-7.555

-4.898

-18.196
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3.1.5  INVESTERINGSREGNSKAP
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2003 2002

NOTER TIL
INVESTERINGSREGNSKAPET
(løpende priser)

1. Fordeler seg slik:

Salg av utstyr
Salg av tomter
Salg av bygn.

Sum

2003

216
13.106
2.405

15.727

2002

160
5.273

-

5.433

2. Fordeler seg slik:

Etableringslån
Aksjekjøp

Sum

2003

6.349
500

6.849

2002

2.350
3.315

5.665

3. 

Ubundne
investerings-
fond
Bundne inve-
steringsfond

Sum

2003

1.897

-

1.897

2002

200

-

200

4. Fordeler seg slik:

Aksjesalg
Ordin. Avdrag

    etableringslån
Ekstraord.
Nedbet. av
etableringslån

    Avdrag andre

Sum

2003

-

2.330

5.820
50

8.200

2002

219

2.884

7.200

10.303

Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Refusjoner og overføringer
Statelige overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Sum investeringsinntekter

Investeringsutgifter
Varer og tj. som inngår i produksjonen
Varer og tj. som erstatter egenproduksjon
Andre utgifter

Sum investeringsutgifter

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån og aksjekjøp
Avsatt til fond
Avsatt til likviditetsreserve
Dekning av tidligere års udekket

Sum finanstransaksjoner

Sum finansieringsbehov

Dekkes slik

Bruk av lån
Mottate avdrag på utlån
Aksjesalg
Bruk av ubudne investreingsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve

Sum finansiering

Udekket

1

2
3

4

15.727
217

9.238
1.600
1.740

28.523

221.304
-

6.831

228.135

8.200
6.849
1.897
9.424

42.994

69.364

268.976

231.488
8.200

100
2.907

-10

242.685

-26.291

5.433
65

10.528
4.851
2.167

23.044

130.394
-

5.737

136.131

10.084
5.665

200
55.146

-

71.095

184.181

129.030
10.083

219
1.315

517
43.016

184.181
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3.1.6  BALANSE
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2003 2002

NOTER TIL
BALANSEREGNSKAPET

1. Verdi av Kraftfondets verdipapirer.

2. Fordeler seg slik: (løpende priser)

Ref. sykelønn
     Premieavvik

Andre krav og
fordringer

Sum

2003

7.377
0

32.737

40.114

2002

1.877
17.317

104.597

123.791

3. Fordeler seg slik:

Istad Kraft AS
*Pensjon KLP

     *Pensjon SPK
     Andre

     Sum

2003

79.395
-
-

17.754
97.149

2002

79.395
462.187
110.819
69.922

722.322

4. 

Etableringslån
Inskutt og
utlån til mukt
Øvrige utlån

Sum

2003

28.123

75.077
1.366

104.566

2002

29.924

2.603

32.527

5. Fordeler seg slik:

Premieavvik
Annen gjeld

Sum

2003

119.099
   38.035

157.134

200

207.623

207.623

6. Fordeler seg slik:

Statsbanker
Private foretak

  Andre lån
     *KLP –
     *SPK-

pensjonsforpli.
    Arb.avg.pensj.
Sum

2003

711.355
595.524
166.752

14.675
1.488306

2002

105.801
528.220

547.741
149.865

-
1.331.627

7. Fordeler seg slik:

     Underskudd 2001
     Underskudd 2002
     Totalt:

-8.639
-18.196
-26.836

Eiendeler
Anleggsmidler

Pensjonsmidler
Aksjer og andeler
Utlån
Utstyr, maskiner og transportmidler
Faste eiendommer og anlegg

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Verdipapirer
Kasse, postgiro og bank

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital

Fond
Bundne driftsfond
Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)
Bundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond
Udekket inv.
Regnskapsmessig underforbruk
Udisp. I investeringsregn.

Sum fond

Egenkapital
Likviditetsreserve
Akkumulert over/-underskudd
Egenkapital

Sum egenkapital

Sum egenkapital

Langsiktig gjeld
Lån
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Kommunens garantiforpliktelser

3
4

1
2

7

6

5

658.194
97.149

104.566
54.939

958.870

1.873.719

40.114
25.726
86.080

146.215

298.135

2.171.854

28.704
-

1.334
92.982

-42.367
110

3.669

84.432

-24.351
-26.836
493.168

441.981

526.413

1.488.306
1.488.306

157.134
157.134

1.645.440

2.171.853

74.271

722.322
32.527
42.930

838.305

1.636.084

123.791
-

81.282
65.387

270.460

1.906.544

14.562
28

4.220
91.186

-
-

109.996

-88.555
-37.157
383.010

257.298

367.293

1.331.627
1.331.627

207.624
207.624

1.539.251

1.906.544

71.209
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3.1.7  FINANSIERINGSANALYSE
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2003 2002

NOTER TIL
FINANSIERINGSANALYSEN

1. Hentet fra driftsregnskapet.

2. Hentet fra investeringsregnskapet.

3. Sum avsetninger til/bruk av drifts- og
investeringsfond:

Driftsfond

Bundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

2003

14.562
15.868
1.726

28.704

2002

10.005
7.314
2.757

14.562

Ubundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

28
-

28
0

28
-

-
28

Investeringsfond

Bundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

4.220
21

2.907

1.334

4.395
242
417

4.220

Ubundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

91.186
1.896

100

92.982

92.301
200

1.315

91.186

Frigjøring av midler
Driftsinntekter
Skatter
Rammetilskudd
Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Driftsutgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Netto finanskostnader
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Frigjøring av sekundære midler
Salgsinntekter
Mottatte avdrag/salg av aksjer
Avdrag på lån

Sum sekundære midler

Sum frigjort

Finansieringsbehov
Investeringer
Brutto investeringsutgifter
Utlån og aksjekjøp
Investeringstilskudd og refusjoner

Finansieringsbehov

Finansiering
Fremmedkapital
Bruk av lån

Sum fremmedkapital

Egenkapital
Netto driftsresultat
Sekundære midler
Bruk av udisponert fra tidligere år
Bruk av fond
Bruk av likviditetsreserve
Avsetning til fond
Avsetning til likviditetsreserve
Udekket underskudd
Egenkapital andre

Sum egenkapital

Sum finansiering

1

1

2
2
2

2
2
2

2

3

3

1

440.352
162.397
309.549

912.298

884.727

884.727

27.571

-32.757
29.753

24.567

15.944
8.200

-8.200

15.944

40.511

228.135
6.849

33.992

268.976

231.488

231.488

24.567
15.944

-
1.754

-
-26.210

-
-

21.433

37.488

268.976

403.460
155.230
318.565

877.255

843.215

843.215

34.040

-75.943
28.605

-13.297

5.498
10.303

-10.084

5.717

-7.580

136.131
5.665

-17.546

124.250

129.030

129.030

-13.297
5.717

-
4.489

43.015
-7.756

-55.146
18.196

-

-4.782

124.250
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Driftsinntekter
(tall i hele 1.000)

Driftsinntekter

812 820

877 255

912 298

2001 2002 2003

Driftsutgifter
(tall i hele 1.000)

Driftsutgifter

768 046

843 395

884 398

2001 2002 2003

Regnskapsresultat   
(tall  i  hele 1.000)

Regnskapsresultat

-8 639

-18 196

448

2001 2002 2003

3.1.8 HOVEDTALLSANALYSE

DRIFTSINNTEKTER
Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av:
• Skatteinntekter; formue-, inntekts- og eiendomsskatt

• Rammetilskudd fra staten

• Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i etatene, for eksempel refusjoner,
brukerbetaling og øremerkede tilskudd m.v.

Samlede driftsinntekter i 2003 var kr. 912 mill.. Dette er en økning på kr. 35 mill, eller
4 %  fra 2002.

Skatteinngangen til Molde kommune var kr.  392 mill. , en økning på kr. 22 mill, eller 6%
fra i 2002.

Eiendomsskatten økte med 15 mill kr. (45 %) til kr. 48 mill i 2003. Dette som følge av
omtaksering av eiendomsmassen i kommunen.

Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er redusert med kr.10
mill sammenlignet med 2002.

Det statlige rammetilskuddet steg med kr. 7 mill (5 %)  og utgjorde kr. 162 mill. i 2003.
Rammetilskuddet økte som en følge av at tidligere øremerkede tilskudd, samt noen nye
tilskudd, nå er innlemmet i rammetilskuddet. Dette gjelder blant annet: Tilskudd til
skolefritidsordningen, leirskoler, PP-tjenesten, musikk og kulturskoler.

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 2002  med kr. 41  mill., av dette utgjorde  økning i lønns- og
sosiale utgifter kr. 29 mill.

REGNSKAPSRESULTAT
Året 2003 viser et positivt regnskapsresultat., i motsetning til de fire forutgående årene.
Molde kommune har opparbeidet seg et  akkumulert underskudd på kr. 37,2 mill.
Regnskapet for 2003 viser til en nedbetaling av underskudd på kr. 10,3 mill.
Regnskapsresultat for 2002 viste en negativ resultat på kr. 18,2 mill.
Regnskapsresultatet for  2003 inkl. nedbetaling av underskudd på kr.12,3 mill.  viser en
positiv forbedring i forhold til 2002  på kr. 30 mill.

Tallene viser allikevel en svekket driftssituasjon i 2003. Driftsutgiftene vokser raskere
enn driftsinntektene. Driftsutgiftene vokste med 5 % i 2003 mens driftsinntektene bare
vokste med 4 %. Det er reduksjonen i finansutgiftene på 3,7 % som er årsak til at
positivt regnskapsresultat, og til at kommunen har maktet å nedbetalt tidligere års
underskudd.
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Investeringer
 (tall i hele 1.000)

Investeringer

144 537 136 131

228 135

2001 2002 2003

Samlet gjeld
(tall i hele 100000, løpende priser)

Total gjeld

1332

1488

2002 2003

Renter og avdrag
(tall i hele 1.000, løpende priser)

Renter og adrag

72437

86837

54931

2001 2002 2003

Arbeidskapital
(tall i hele 1.000, løpende priser)

Arbeidskapital

34644

62836

140969

2001 2002 2003

INVESTERINGER

Molde kommunes brutto investeringer i 2003 var på kr. 228 mill.
Av store prosjekt nevnes:
• Råkhaugen omsorg- og sjukeheim
• Skåla helse- og omsorgsenter
• Langmyra skole
• Kirkebakken sjukeheim

Det er også foretatt en del opparbeiding av tomter, samt opprustning av vann og avløp.

Investeringene er kr. 53 mill. høyrer enn budsjettert i 2003, dette skyldes i hovedsak at
investeringer for Råkhaugen og Skåla som var budsjettert i 2002 først er investert i
2003.

GJELD OG UTLÅN

Langsiktig gjeld har økt med kr.156 mill til kr. 1.488. mill  Av dette beløpet refererer kr.
776 mill. seg til pensjonsforpliktelser.  Ordinære lån til investeringsformål og videreutlån
utgjorde ved utgangen av 2003 kr. 711 mill. og økte i løpet av året med kr. 77 mill
Økningen fremstår som differansen mellom nye låneopptak på  kr. 260 mill. og avdrag
på kr. 183 mill.  Det sistnevnte avdraget inkluderer et avdrag på kr. 151 mill. som ble
foretatt ifm. overføring av utleieboliger til Molde Utleieboliger.

Nye låneopptak på kr. 260 mill. er  benyttet som følger:
• nybygg og nyanlegg i 2003 for kr.174 mill.
• etableringslån for kr. 6,4 mill.
• nyanlegg og nybygg fra tidligere år som var finansiert over likviditetsreserven kr.52

mill.
• resterende beløp for låneopptaket på kr. 28,6 mill. er avsatt som ubrukte lånemidler

Kommunens rente- og avdragsutgifter  var hhv kr. 15 mill og 16,5 mill lavere i 2003 enn
i 2002.  Dette tilsvarer en reduksjon i finansutgifter som tilsvarer 3,7 % fra 2002.

Kommunen tar opp lån fra Husbanken og  foretar videreutlån/-formidling av såkalte
etableringslån  til kommunens innbyggere.

Utestående etableringslån ble redusert fra kr. 29,9 mill. i 2002 til kr. 28,1 mill. ved
utgangen av 2003 kr. 5.820 mill.  er innløst i  ekstraordinære avdrag på
etableringslånene i 2003.

BALANSE OG LIKVIDITET

Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og
kortsiktig gjeld, er ved utgangen av  2003 kr. 141 mill..  Dette er en bedring i forhold til
arbeidskapitalen ved utgangen av 2002 på kr. 78 mill. Av dette utgjør økning i ubrukte
lånemidler kr. 28,6 mill. som skal dekke budsjetterte investeringer.

Omløpsmidler økte med kr. 28,6 mill. fra 2002 til 2003. Korrigert for økning i ubrukte
lånemidler og pensjonspremieavviket er omløpsmidler redusert med kr. 10,6.mill.
Ubrukte lånemidler og pensjonspremieavviket er poster som ikke påvirker likviditeten til
kommunens drift.

For ytterligere detaljer henvises til økonomisjefens kommentarer til regnskapet.
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Antall ansatte og antall
årsverk:
Ant. ansatte  årsverk

2001 1 624 1 254

2002 1 680 1 316

2003 1 722 1 344

Viktige tiltak personal:

• Datakortopplæring
• Internopplæring i lovverket
• Ergonomi for renholdere
• Diverse fagkurs i den

enkelte sektor

Sykefravær, totalt

Sykefravær

9,80 
%

9,10 
% 8,80 

%

2001 2002 2003

Sykefravær sektorene
2002 2003

Sentraladm. 6,0 % 5,9 %

Undervisningss. 7,6 % 8,0 %

Helse/sosial sek. 11,6 % 10,5 %

Teknisk sektor 6,5 % 7,2 %

Kultursektoren 10,1 % 8,4 %

Gjennomsnittslønn  for
kvinner  og menn i Molde
kommune i 2003:

Kvinner: 263.000 
Menn: 302.000

3.2  PERSONAL OG ORGANISASJON

3.2.1  PERSONAL

Siden 2002 har det vært en økning på 28 årsverk.  Denne økningen har i all hovedsak
kommet i de tjenesteytende delene av kommunen. Her nevnes tiltak for
funksjonshemmede, pleie- og omsorgsavdleingen og skole (kulturskolen og
voksenopplæringa). Økningen på 28 årsverk er fordelt på 42 personer.

Kompetanseutvikling
Det er blitt gjennomført en rekke opplæringstiltak i sektorene og ute i avdelingene i
2003.  Av felles opplæringstiltak som har vært gjennomført kan nevnes:

• 50 ansatte startet med datakortopplæring
• informasjonsmøter om pensjonsforsikringene
• ergonomi for renholdere
• internopplæring i lovverket
• Informasjons- og motivasjonsseminar
• Opplæring i ny forskrift for føring av merverdiavgift

3.2.2  SYKEFRAVÆR - ATTFØRING

2003 var første året for Molde kommune som IA-bedrift. (Inkluderende arbeidslivs-
virksomhet), noe som bidro til at vi hadde mye fokus på sykefraværet. Dette mener vi
er et viktig bidrag til at sykefraværet fortsatte å gå ned.  Kvartalsvise rapporter med
kommentarer til sykefraværet ble sendt til det enkelte HMS-område.  Lavest var 3.
kvartal, hvor sykefraværsprosenten var helt nede i 6,6%.

29 langtidssykmeldte fikk sakene sine behandlet i attføringsutvalget.  Av disse ble 13
helt eller delvis friskmeldt og kunne gå tilbake til arbeid.

For å informere om ordningene i Inkluderende arbeidsliv ble det i 2003 arrangert
• temadag om ”Inkluderende arbeidsliv” for alle verneombudene (1/2-dagssamling)
• ”Samtalen som ledelsesverktøy”, utvidet ledersamling for ledere og tillitsvalgte
• møter på den enkelte arbeidsplass der det ble informert om IA-avtalen.

3.2.3  LIKESTILLING

Molde kommune har nå en kvinneandel på 77%. Dette er en økning fra 2002 på 3%, og
bidrar ytterligere til å gjøre kommunesektoren kvinnedominert. Når det gjelder
gjennomsnittlig stillingsstørrelse ligger den fortsatt på 78% - det samme som i 2002. Av
kvinnene er det 60% som arbeider i deltidsstillinger, mens bare få prosent av mennene
har deltidsarbeid.

Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr 263.000, og for menn kr 302.000. Kvinnene
arbeidet  17.341 timer i overtid, mens mennenes andel utgjorde 9. 306 timer.

Under arbeidet med omorganisering (MIO) har det vært et mål å få flere kvinnelige
ledere. Det har kommunen lyktes med, fra 12,5% kvinner i gammel organisasjon (hvor
rådmannens ledergruppe besto av 1 kvinne og 7 menn), til 29,4% kvinner i ny
organisasjon (5 av 17 er  kvinner i ledergruppen). Ansvaret for likestilling ble ved
omorganiseringen overført fra ADM/AMU til administrasjonsutvalget. Administrativt ligger
ansvaret hos personal- og organisasjonssjefen. Det er også et lederansvar å se til at
likestillingslovens bestemmelser blir fulgt.
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Viktige HMS- tiltak

• Prøveprosjekt ”Trening i
arbeidstida” på Kirkebakken

• Opplæring i nye
retningslinjer for oppfølging
av sykemeldte
arbeidstakere

• Positivt fokus på nedgang i
sykefraværet

• Opplæring av nye
verneombud

Viktige informasjons
hendelser

• Internavisa Innsikt kom ut
med 4 nummer

• Informasjonsmøter om ny
organisasjonsstruktur

• Informasjonsmøter vedr.
våre pensjonskasser, KLP
og SPK

• Utvidet ledersamling
• Jevnlig  redaktørmøter

internt i fht. Bruk av  vår
hjemmeside

3.2.4  HMS

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet utføres i hele organisasjonen.  I den
omstillingsfasen  vi har vært gjennom, har det vært viktig å satse mest på det
psykososiale arbeidsmiljøet.

På Kirkebakken ble det gjennom Inkluderende Arbeidsliv-ordninga igangsatt et prosjekt
med trening i arbeidstida for langtidssykmeldte arbeidstakere under ledelse av
fysioterapeut. Tiltaket var  godt mottatt.

3.2.5  NY BEDRIFTSFILOSOFI - ROSE

En omorganisering handler ikke bare om å tegne nye bokser i et nytt organisasjonskart,
men minst like mye om innholdet i boksene. Gjennom både utvidet ledersamling og
arbeidsmøter i rådmannens ledergruppe har vi kommet fram til en ny ledelses- og
bedriftsfilosofi for Molde kommune; basert på bokstavene i forkortelsen R.O.S.E.

R står for respekt, O for omsorg, S for samarbeid og E for effektivitet. Dette signaliserer
verdier som vi ønsker skal prege vår organisasjonskultur på alle nivå. Alle ønsker å bli
behandlet med respekt. Som arbeidsgiver har vi en del plikter blant annet i forhold til
HMS, som vi finner igjen i ordet omsorg. I tillegg handler det om å bry seg om
hverandre. Leder, medarbeider, medarbeidere seg i mellom osv. Å skape gode
arbeidsmiljø er alles ansvar.  Greier vi å skape gode samarbeidsrelasjoner, vil også
kreativiteten øke. Vi tror at vi gjennom respekt, omsorg og samarbeid vil kunne øke
trivselsfaktoren på våre arbeidsplasser og dermed også effektiviteten. En medarbeider
som trives er en langt mer produktiv medarbeider enn en som ikke trives.  Derfor er
ROSE en filosofi som må trenes opp og praktiseres av både ledere og ansatte. Ikke minst
er det et viktig prinsipp ovenfor våre brukere og innbyggere.

3.2.6  INFORMASJON

I oktober 2003 ble det  lansert en ny versjon av  hjemmeside på internett. Hjemmesiden
skal være enda bedre tilpasset publikums behov ut i fra roller og tjenestebeskrivelser.

Informasjonstjenesten er ikke organisert i en egen enhet. Ekstern informasjon
kommuniseres direkte fra sektorene og avdelingene gjennom media og kommunens
hjemmeside.
I forbindelse med omorganiseringen har det vært arrangert flere informasjonsmøter for
de ansatte. I tillegg har intern avisa kommet ut i fire nummer, med mye informasjon om
de pågående endringer.

I 2003 har det vært arrangert 2 utvidede ledersamlinger. Her deltok alle enhetsledere.
(ca 80 personer) + hovedtillitsvalgte.

Bruk av media til å formidle positive hendelser i kommunen er også et av
informasjonstiltakene.
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Viktige  milepæler i prosjekt
organisasjons-gjennomgang

• Det er 50  prosjekt-
medarbeidere

• Deltaker i nasjonalt
program, Stifinneren, som
en av 8 kommuner.

• Stifinneren – MIO

3.2.7  PROSJEKT: MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING  (MIO)

Med bakgrunn i gjennomført forprosjekt fattet Molde kommunestyre i møte 23.05.02
prinsippvedtak om hvordan kommunens organisasjon skal videreutvikles og endres.
Utviklings- og endringsarbeidet omfatter både politisk og administrativ struktur. Arbeidet
gjøres med bakgrunn i prosjektplan vedtatt av Molde formannskap i møte 18.06.02.
Planen omfatter i alt 13 delprosjekter og tiltak som tar for seg administrativ og politisk
struktur, nye rapporterings- og styringssystemer, omfattende bruk av IKT, utvikling og
etablering av servicetorg, nye reglementer, forvaltning av formålsbygg og utleieboliger,
foretaksorganisering av kommunal virksomhet, personalmessige konsekvenser av
omstillingsarbeidet, medbestemmelse, kompetanseutvikling m.m.

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, og rådmannens ledergruppe brukes
som drøftingsarena. Jan Aas Rådgivning var engasjert som konsulent/samtalepartner for
den del av prosjektet som omhandler administrativ organisering. Engasjementet
opphørte vinteren 2003.

Innenfor prosjekt MIO er følgende vedtatt eller gjennomført i 2003:

• Nytt politisk styringssystem med kommunestyre, formannskap, og to hovedutvalg;
et plan-og utviklingsstyre og et drifts- og forvaltningsstyre.

• Vedtak om mulighet for driftsstyrer for institusjoner og lignende, jfr.
kommunelovens § 11.

• Nyordning for administrasjons- og arbeidsmiljøutvalg.
• Ny administrativ organisering med to hovednivåer: Nivå rådmann og nivå

resultatområde (13 områder – driftsavdelinger inkl. servicetorg) med
avdelingsledere og underliggende driftsenheter.

• Utvikling og oppstarting av nytt kommunalt servicetorg med 14 medarbeidere.
Samarbeid mot/med fylkeskommunale og statlige instanser til vurdering. Digitalt
servicetorg under utvikling.

• To nye stabsavdelinger: Plan- og utviklingsavdeling og drifts- og
forvaltningsavdeling.

• BU-organisering (BU=bestiller-utfører) av tjenesteproduksjonen.
• Balansert målstyring som prinsipp.
• Resultatbaserte lederavtaler er inngått med lederne på rådmanns- og avdelingsnivå.
• Ny fullmaktsstruktur som baserer seg på maksimal delegering fra politisk til

administrativt nivå. Reglement under utarbeidelse.
• Vedtak om maksimal delegering fra rådmann, via områdeledere (avdelingssjefer

drift) til enhetsledere (skoler; barnehager og lignende). Myndighet så nær brukerne
som mulig innenfor økonomi, personal og fag.

• Vedtak om utvidet økonomisk rammestyring – Regelverket under utarbeidelse
• Kommunale virksomheter organisert som A/S, kommunale og interkommunale

foretak (Eks.   utleieboligene, havnevesenet, brannvesenet).

Ca. 50 personer har deltatt i delprosjektgrupper/aktiviteter i 2003. - Alle disse
medarbeiderne har vært hentet inn i prosjektet fra basisorganisasjonen.

I juni 2003 vedtok Molde formannskap med bakgrunn i invitasjon fra Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD), å søke om å få være med i et nasjonalt program som skal
støtte opp under helhetlige omstillings- og moderniseringsprosesser i
deltakerkommunene. I nov. 2003 meddelte KRD at Molde kommune som en av 8
kommuner i landet, er antatt som deltaker i programmet, som har fått navnet
Stifinneren.

Politisk og administrativ ledelse i Molde deltok på oppstartkonferansen i Oslo 2. og 3.
desember 2003. Prosjekt Stifinneren skal løpe ut 2006 med evaluering vinteren 2007.
Molde kommune får økonomisk støtte fra kommunaldepartementet til
Stifinnerprogrammet for 2003. Tilsvarende støtte forventes i 2004.

Molde formannskap har vedtatt hovedprosjektplan for Moldes del av Stifinner-
programmet for 2004-2006. Molde kommune  kaller sitt prosjekt Stifinneren - MIO. Dette
signaliserer at MIO holder fram som Stifinneren; eller sagt på en annen måte; at
Stifinneren tar opp i seg MIO, fører videre og avslutter prosjekter innen MIO og tar opp
nye.
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 Nøkkeltall IKT
Antall PC-er i adm.nett: 412

Antall PC-er på elevnett: 350

Frittstående PC-er: 20

Til sammen: 782

Viktige hendelser IKT

• Fast telefonnummer 1166
for brukerstøtte.

• Datanett fra Kvam til
Vikamyra

• Prosjekt radiolinje
• Telefoni inn i datanettet

3.2.7  IKT

Et av kommunens store prosjekter innen IKT er å få knyttet sammen alle enheter i
kommunen i et internt datanett.  Alle større avdelinger mellom Kvam og Vikamyra skole
er nå knyttet opp til datanettet. Hastigheten er 1 Gigabit/sek. Datanettet deles opp i
flere virituelle nett som tilbyr tjenester for blant annet administrasjon/lærere og elever.

Nye enheter koblet inn i datanettet i løpet av 2003:
- Røbekk Omsorgssenter
- Skolene på Hjelset, Skjevika og Vikamyra
- Tøndergård skole. (interkommunal)

Molde kommune har mottatt brukte PC-er i gave fra flere bedrifter i byen. Dette har
bidratt positivt til at antall elever per PC har gått ned. Benytter anledningen til å takke de
bedriftene som har bidratt.

Molde kommune har fått tildelt betydelige økonomiske midler fra Høykom. HØYKOM er
gitt som et oppdrag til Forskningsrådet, av Nærings- og handelsdepartementet og
Utdannings- og forskningsdepartementet. HØYKOM gir tilskudd til offentlige
virksomheter for å implementere og eventuelt tilpasse kjent teknologi slik at nye
anvendelser i offentlig sektor muliggjøres.

Midlene er i 2003 brukt for å bygge bredbånd til resten av kommunens enheter. Det er
lagt fiberkabel for tilknytning av datatjenester til Kleive.

Prosjekt- og utviklingsarbeid utgjør en stor del av arbeidet ved IKT-seksjonen.  I tillegg
skal seksjonen med samme bemanning drifte utstyr og gi support til brukerne.
Etterspørsel etter hjelp til brukerne øker i takt med utvidelse av nettet. Dette har ført til
at ordinært vedlikehold av maskinparken i perioder har måttet prioriteres ned. En økning
av bemanningen ved IKT er helt nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde det store
antall PC-er og felles dataløsninger for kommunen.
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4. SATSINGSOMRÅDER

Hovedmomenter i Byplanen

• Bytunnel med flytting av
fergeleiet til Reknes

• Kaiprommenade med ny
havnefront

• Flere boliger i sentrum
• Miljøprioritert

gjennomkjøring i Storgata

Oppfølging av
sentrumsplanen

• Storgata er gjennomført
• Det arbeides med

sjøfronten og ny
reguleringsplan for sentrum

• Prosjekter er i gang for
flere boliger i sentrum, jf ny
boligblokk på Reknes

Større reguleringsplaner

• Ny reguleringsplan for
sjøfronten og Molde
sentrum er i gang

• Arbeidet med ny
kommunedelplan for
innfartsvegen fra øst er
igangsatt i samarbeid med
Statens vegvesen

Vesentlige miljøtiltak

• Opprusting av Gjestehavna
på Reknes

• Roseplanting i sentrum, jf
nord for Fergekaia

Sysselsatte i % av
arbeisdsstyrken
(tall fra folke og boligtellingen 2001)

Primærnæringen: 1,9

Råolje og naturgass, 13,1

Industri, bygg/anl 7,4

Handel, reiseliv 18,4

Transport, post 6,4

Finans, forsikring 8,9

Tjenesteyting 43,2

Øvrige 0,7

Totalt: 100

Arbeidsledighet
Januar 2003:  2,5  %
Desember 2003: 2,7 %

4.1  SENTRUMSUTVIKLING
Ett av satsingsområdene i kommuneplanen er sentrumsutvikling. Molde kommune i
samarbeid med Molde Sentrum, Havnevesenet og den enkelte gårdeier har gått sammen
for å utvikle et  bedre bysentrum. Det er oppnådd en renovering av Bussholdeplassen og
Storgata og en del andre sentrumsareaeler. En vil  framholde Havnevesenets opprusting
av Gjestehavna på Reknes og eiernes etablering av MoldeTorget som kjøpesenter som
gode eksempel på en kvalitetsmessig heving av bysenteret og byfunksjonene.

For å gå videre med dette arbeidet, bestemte Molde kommunestyre i 2002 å
gjennomføre en arkitektkonkurranse over sjøfronten i Molde med tanke på en ny
reguleringsplan for området. Arkitektkonkurransen er avviklet og premieringen foregikk
31. oktober 2003. Vinnerutkaste og 5 premierte/innkjøpte utkast i konkurransen danner
nå grunnlaget for en ny reguleringsplan for sentrum som nå er igangsatt.

Helseforetaket i Nordmøre og Romsdal har besluttet å bygge et nytt sykehus for Molde
på Hjelset og legge ned sykehuset på Lundavang. Sett i forhold til Molde kommunes
kommuneplan om satsing på sentrumsutvikling er vedtaket lite i samsvar med
satsingsområdet, og har derfor vakt en del bekymring for utvikling av Molde by som
regionsentrum.
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Nøkkeltall barn og unge

2003 2010

Ant.barn 0-5 år: 1810 1409

Ant.barn 6-12 år: 2312 2152

Ant.barn 13-15 år: 935 1076

2003 2010

Ant.fødsler: 275 267

Årsverk ved 

helsestasjoner/

skolehelsetj. 15,6

Viktige hendelser barn og
unge
• For første gang var

Bjørnsonhuset arena for
UKM

• Bevilget midler til
ungdomsrådet i budsjettet
2004

• Helsestasjon for ungdom
har hatt et veldig bra første
driftsår

• Oppstart av
rusforebyggende prosjekt
på Bergmo ungdomsskole

4.2  BARN OG UNGDOM

Barne- og ungdomsplanen 2001-2004 ble rullert i K-sak 035/01. Planen har 16 ulike
tiltak og gav kultursektoren ansvaret for koordinering av oppveksttiltak i hele
kommunen.

Av 16 ulike tiltak, forutsetter fire av tiltakene bevilgninger til drift, for 2003 skulle dette
utgjøre 1,3 mill. kr. Midlene er ikke satt av i budsjettet og følgelig er ikke tiltakene
gjennomført. Dette har igjen effekt på tiltak i planen som skulle gjennomføres og som i
seg selv ikke krever midler.

Oppvekstområder
Kommunen er delt inn i fire oppvekstområder. Etter tiltaksplanen skulle det i 2004  være
tilsatt oppvekstledere i alle fire oppvekstområdene, minimum 1,5 årsverk. Per i dag er
det tilsatt to oppvekstledere, i hver sin 20% stilling.

De to oppvekstlederne driver hver sine lokale faglige samarbeidsteam. Teamene er
tverrfaglig sammensett, med deltakere fra skole, ppt, barnevern, helsesøster og andre
det er aktuelt å ha med. Teamene har nå stor aktivitet.

Huset ungdomsklubb
Huset ungdomsklubb er den eneste fritidsklubben som har egne lokaler. Lokalene bærer
preg av å være en gammel skole, og det skjer stadig noe for å vedlikeholde
bygningsmassen. Klubben har åpent fem kvelder i uka. Klubben har både faste
aktiviteter og mer tilfeldige arrangement.

Tomrommet
Fritidsklubben holder til i lokaler på Skjevik ungdomsskole, og har åpent to kvelder i uka.
Fritidsklubben har et bra besøk og det skjer stadig utvikling i lokalene og med aktiviteter.

Bergmo
Klubben holder til på Bergmo ungdomsskole og har tilbud omtrent en gang i måneden,
litt avhengig av andre elevaktiviteter på skolen. Oppvekstlederen organiserer kvelden
sammen med foreldre og ungdom.

Treffsted for ungdom i sentrum
I lokaler i Rådhuset er det satt i stand lokaler til treffsted for ungdom. Det er brukt
midler til å pusse opp og innrede lokalene. Lokalene er tenkt å inneholde ulike
aktiviteter, unginfosenter med kulturkafe og helsestasjon for ungdom. Inntil i dag er det
bare Helsestasjon for ungdom som har kommet i gang. Målgruppen er ungdom mellom
13 og 20 år. I løpet av 2003 har 617 ungdommer oppsøkt helsestasjonen. I tillegg  har
alle 10. klassene i kommunen vært invitert til omvisning og undervisning om prevensjon
og forebygging av seksuelt overførbare sykdommer. Innsatsen mot skolene har vært
gjennomført ved hjelp av prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet og
Fylkesmannen. Ca 10% av de som oppsøker helsestasjon for ungdom er gutter. Det er
en stor utfordring å få de til bruke tilbudet. Vi tror at dette hadde vært lettere om de
andre planlagte aktivitetene hadde kommet i gang.

Fysisk aktivitet
Å legge til rette for og inspirere til fysisk aktivitet er en viktig del av folkehelsearbeidet. I
Barne og ungdomsplanen blir det spesielt vist til grønne lunger, lekeplasser og anlegg og
områder som er tilrettelagt for ”åpne” aktiviteter. Det mangler fremdeles midler til
kommunal egenandel ved tilrettelegging/etablering av nærmiljøanlegg, som kan utløse
statlige midler.

Annet
Molde kommune har fått 100.000,- til et rusforebyggende prosjekt knyttet til Bergmo
ungdomsskole. Prosjektet vil ha en innsats mot tre målgrupper: ungdom, foreldre og
lærere.

Det ble satt av midler i budsjettet for 2004 til molde ungdomsråd. Dette skaper grunnlag
for revitalisering av ungdomsrådet.
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5. SENTRALADMINISTRASJONEN OG SEKTORENE

Andel av samlet ressursbruk
Sentraladministrasjonen

6,0 % 7,5 %

94,0 % 92,5 %

Brut t okost n.. Net t okost n.

Sent raladminist rasjonen

Molde kommune

Nøkkeltall
2003 2002

Ant. ansatte 48 47

Ant. årsverk 45,5 45

Nøkkelinfo
Rådmann/ass. rådmann er tillagt
ansvaret for:
- Næringsliv
- Kommuneadvokat
- Miljøvernrådgiver
- Informasjon
- Arkiv
- Trykkeri
- Sentralbord
- Post
- Budtjeneste
- innkjøpsfunksjonen

Plan- og økonomiseksj. er tillagt
ansvaret for:
- Kommuneplanlegging
- Statistikk og analyser
- Økonomi og budsjett
- Regnskap
- Skatt
- Innfordring av kommunale

avgifter
- Valgarbeid

Personal og organisasjonsseksj. er
tillagt ansvaret for:
- Personalplanlegging
- Organisasjonsutvikling
- Lederavtaler og lederutvikling
- Tverrsektoriell intern opplæring
- Lønn
- Drift og utbygging innen IKT
- HMS og intern kontroll
- Lønnsforhandlinger
- Oppfølging av IA- avtalen
        (inkluderende arbeidsliv)
- Kommunens hjemmeside på
        Internett.
-       Hjemme-PC ordningen

5.1 SENTRALADMINISTRASJONEN

Rådmannskontoret  -  Fellestjenesten
    Ant. årsverk: 6,5  -  Ant. årsverk 4,5

Plan- og økonomiseksj.
Kjell Havnes

Ant. årsverk: 20,5

Personal- og organisasjonsseksj.
Rigmor B. Kjersem

Ant. årsverk: 13

Rådmann
Hilmar Windstad

Ant. årsverk: 1

5.1.1  MÅL OG OPPGAVER

Sentraladministrasjonen skal være støttespiller og rådgiver for resten av organisa-
sjonen.Dette innebærer å ivareta fellesoppgaver samt yte tjenester direkte overfor
sektorene. Sentraladministrasjonen skal også legge forholdene til rette for den politiske
styring, herunder ansvaret for saksbehandling overfor alle politiske organ.

PLAN- OG ØKONOMISEKSJONEN
Plan- og økonomiavdelingen skal sikre en god økonomiforvaltning, finansforvaltning og
økonomistyring av organisasjonen.
Forbedre og utvikle rutiner for:
• Regnskap
• Budsjett
• Økonomiplan
• Finansforvaltning
• Innfordring av kommunale skatter
• Statistikk, analyser og utredninger

Av arbeidsoppgaver som har stått sentralt i 2003 kan nevnes:
• Utarbeide ny kontoplan som gjenspeiler ny administrativ organisasjonsstruktur
• Utarbeide økonomireglement
• Videreutvikle det nye økonomisystemet
• Tilpasning for økt utnyttelse av Kostra
• Tilpasning av økonomisystemet til ny organisasjonsstruktur
• Tilpasse nye rammer til ny organisasjonsstruktur for førstkommende års budsjett
• Gjennomføring av kommunevalget

Spesielt for skatteavdelingen:

• Skatter og avgifter skal innbetales og avregnes til rett tid
• Gamle restanser skal kontrolleres og realisasjon og påtalebegjæringer skal

prioriteres
• Bidra til å øke antall regnskapskontroller
• Sekretæriat for skatteutvalget
• Delta i prosjektgruppe mot gjengangere
• Delta i prosjekt om forskuddsutskriving
• Delta i samarbeidsforum for svart økonomi
• Delta i NKK`s faggruppe for arbeidsgiverkontroll
• Kompetanseutvikling innenfor satsingsområder
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Nøkkeltall konfliktrådet
(tall i hele 1.000)

2003 2002

Driftsutgifter 325 365

Driftsinntekter 325 365

Antall straffesaker 41 20

Antall sivile saker 9 18

Nøkkeltall forliksrådet
(tall i hele 1.000)

2003 2002

Driftsutgifter 285 329

Driftsinntekter 641 595

Mottatte saker 950 885

Behandlede saker 943 896

Nøkkeltall
Overformynderiet

2003 2002

Driftsutgifter 622 2

Driftsinntekter 0 0

Hjelpevergesaker 102 150

Kapital til forvaltning 50 31,5

Antall klienter ca.200

(mill.kr.)

PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN
Personal- og organisasjonsseksjonen skal bidra med kompetanse innen personalarbeid,
opplæring og lønn. I tillegg skal IKT-funksjonen sørge for drift og utvikling av
kommunens felles datasystemer.  Av arbeidsoppgaver nevnes:
• Overordnet personalarbeid, herunder rådgivning ovenfor sektorene og avdelingene
• Tverrsektoriell intern opplæring
• HMS og intern kontroll
• Lokal kjøring av lønn for alle ansatte i kommunen, og i 6 interkommunale selskaper
• Bistand i enkeltsaker vedr. pensjoner og forsikringer
• Lønnsforhandlinger og videreutvikling av kommunens lønnspolitikk
• Sekretariat for administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget , samt sentral-

Administrasjonens  ansettelseutvalg.
• Overordnet likestillingsarbeid
• Ansvar for frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
• Hjemme-PC ordningen

Av arbeidsoppgaver som har stått sentralt i 2003 nevnes:
• Lederavtaler og lederutvikling
• Organisasjonsutvikling
• IKT utbygging, utvikling og service
• Ansvar for og utvikling av kommunens hjemmeside.
• Tilrettelegging og oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
• Informasjon – herunder internavis

INNKJØPSTJENESTEN

Innkjøpstjenesten har ansvar for å:
• Gjennomføre innkjøpskonkurranser for sentrale rammeavtaler og enkeltkjøp
• Bistå de kommunale virksomhetene med gjennomføring av øvrige

innkjøpskonkurranser
• Formidle kunnskap om gode og effektive innkjøp og om forskriftene om offentlige

anskaffelser
• Bidra til at det blir opprettet et interkommunalt innkjøpssamarbeid mellom ROR-

kommunene. Innkjøpssamarbeidet er forutsatt administrert av Molde kommune

KOMMUNEADVOKATEN

Kommuneadvokatens oppgaver er todelt:

• Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda
• Rådgiver for hele administrasjonen, folkevalgte organ og kommunens virksomheter.

Målet er at brukerne skal få juridisk bistand av høy faglig kvalitet innen rimelig tid, men
hensynet til kvalitet må alltid gå først. Saksområdene for kommuneadvokaten er svært
variert, fra barnevernssaker til klausulering av drikkevann, noe som gir store faglige
utfordringer.

Kommuneadvokaten har i tillegg ansvar for:

Konfliktrådet i Romsdal
Megling i konfliktråd er hjemlet i Lov om konfliktråd av 1991. Ordningen er underlagt
Justisdepartementet og fylkesmannen har tilsynsansvar. Driften er statlig finansiert.
Antall saker 50. Konfliktrådet ble overtatt av staten 01.01.04

Forliksrådet
Forliksrådet er det norske rettssystemets laveste domstol. Alle typer sivile saker kan
fremmes for forliksrådet. Rådets viktigste oppgave er å mekle mellom partene for mulig
å komme fram til forlik. Forliksrådet behandlet 943 saker i 2003. Det er planer om
overføring av forliksrådet til Staten.

Overformynderiet
Overformynderiet har tre hovedoppgaver: Oppnevne hjelpeverger (verger), føre tilsyn
med vergene og forvalte midler til umyndige (ikke fylt 18 år) og personer med
hjelpeverge.  I tillegg til kontorets daglige avgjørelser ble det truffet 102 vedtak i møte.
Overformynderiet har 188 aktive klienter og disse har registrert aktiva med ca 50
millioner kroner.
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Viktige hendelser

• Gjennomføring av ny
organisasjonsstruktur, MIO;

• Rådmann fast tilsatt fra
01.04.2003

• 2 kommunalsjefer tilsatt fra
1. juni 2003.

• 2 stabssjefer fra 01.07.03

• 13 resultatområdeledere
(avdelingssjefer) fra
01.07.2003, som inkluderer
blant annet

• Servicesjef for servicetorget
(åpner i mai 2004)

• Ny kultursjef tilsatt fra
01.12.2003

• Ny skjolesjef tilsatt fra
01.11.2003

• Alle med egne lederavtaler!

• Avvikling av
sektoradministrasjonene,
med omplassering av
personalet

• Ny bedriftsfilosofi er
utviklet;  R.O.S.E
R= Respekt
O= Omsorg
S= Samarbeid
E= Effektivitet

• Utbygging av datanettet
med fiberkabel til Kleive

• Påbegynt radiolinjeprosjekt
(datanettverk)

• Forprosjekt elektroniske
skjema.

• Prosjekt digitalt servicetorg

• Omlegging til ny
kontostreng i
lønnssystemet

• Ny versjon av våre
hjemmesider lansert i
oktober 2003

• Nedgang i sykefraværet!
Fra 9,1% i 2002 til 8,8%

       i 2003.

• Utarbeidet ny kontoplan i
forhold til ny administrativ
organisasjon

5.1.2  MÅLOPPNÅELSE

Nedenfor følger en vurdering av måloppnåelse i forhold til de ovenfor beskrevne
mål/oppgaver/ satsingsområder sektoren har jobbet mot i 2003.

PLAN- OG ØKONOMISEKSJONEN
• Utarbeidet ny kontoplan for ny administrativ organisasjon
• Økonomireglementet vil foreligge til behandling i mai 2004.
• Effektivitetsnettverk etablert for å utnytte KOSTRA nøkkeltall er videreutviklet og

inneholder nå også kvalitative nøkkeltall.
• Fordeling a nye rammer for budsjett 2004 basert på ny organisasjonsstruktur.

SKATTEAVDELINGEN
• Skatt og arbeidsgiveravgift er innbetalt i henhold til de sentrale fastsatte krav.
• Gamle restanser er gjennomgått og det er foretatt realisasjon i noen tilfeller.
• Regnskapskontrollen nådde ikke helt sine mål om stedlige kontroller i 2003.
• Arrangert "Infodag" for arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer
• Kompetanseutvikling på satsingsområdene: Innfordring av skatt,

arbeidsgiverkontroll og IBM`s brukermøte skatt

PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN
Personal- og organisasjonssjefen fikk ansvaret for arbeidet med de personalmessige
konsekvensene av omstillingsarbeidet. (MIO= Molde kommune i Omstilling) slik at ny
organisasjon kunne komme på plass. Denne prosessen ble delt i to.

Del I var å få på plass alle ledere etter ny organisasjonsstruktur, slik at disse kunne
være med å ta sin del av ansvaret for å få på plass resten av organisasjon. 12. juni var
alle lederavtaler på plass, og rådmannen kunne ha sitt første møte i ny administrativ
ledergruppe. Denne består av rådmann, 2 kommunalsjefer, 2 stabssjefer og 13
resultatområdeledere (avdelingssjefer). I tillegg deltar prosjektdirektør for MIO og
strategisjefen i møtene.

Del II i gjennomføringsfasen av MIO var å omplassere personell som tidligere hadde
vært tilsatt i sektoradministrasjonene. Vi har hatt en god dialog med alle berørte ansatte
og de tillitsvalgte, og omplasseringene har derfor skjedd uten nevneverdig uro.  For å få
på plass ny organisasjon kreves også fysisk samlokalisering. Det ble høsten 2003 nedsatt
en prosjektgruppe for å jobbe med dette, og før jul var hovedskissen klar. Selve
omflyttingene vil skje i løpet av 2004.

Oppfølging av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har hatt fokus i 2003, og har
gitt resultater. (se sykefravær og attføringsarbeid i kap. 3)
Flere av kommunens enheter er tilknyttet vårt datanett gjennom året. Nå gjenstår bare
noen få, som vil bli tilknyttet gjennom radiolinje eller ISDN i løpet av 2004. Molde
kommune har fått midler fra Høykom sentralt, for å bygge ut vårt datanett gjennom
fiberkabel og radiolinje

Arbeidet med en total gjennomgang og opplæring i organisasjonen i forhold til
personvern- og personopplysningsloven er satt i gang. Et omfattende arbeid som først vil
bli ferdigstilt i 2004.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført i februar og mars 2003. Her hadde vi en klar
strategi, som var bygget på det sentrale tariffoppgjøret i 2002. Det ble ingen brudd med
fagorganisasjonene denne runden, men vi brukte tid på mekling med 5 fagforeninger
gjennom en lokal oppnevnt ankeinstrans. Her kom vi også til enighet etter ekstra
forhandlingsrunder, hvor kommunens lønnspolitikk fikk gjennomslag.
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• Utarbeidet nye rammer for
budsjett 2004 basert på ny
organisasjon

• Lagt om det økonomiske
systemet

• Opprettet Molde
Utleieboliger KF,
økonomiske beregninger og
opprettelse av nytt selskap i
økonomisystemet

• KOSTRA analyse lagt ut på
hjemmesiden

• Innfordret  99,8 % av
skattekravene

INNKJØPSTJENESTEN
• Gjennomført konkurranseutsetting av 6 sentrale rammeavtaler
• Bidratt med rådgivning i samt utarbeidelse og gjennomføring av 10

innkjøpskonkurranser for forskjellige avdelinger og virksomheter i kommunen
• Oppfølging mot brukere og leverandører av rammeavtaler som er iverksatt
• Pådriver for at 3 ROR-kommuner (Midsund, Nesset og Fræna) har sagt ja til å bli

med i det interkommunale innkjøpssamarbeidet. Ansettelse av ny medarbeider og
oppstart av samarbeidet primo 2004.

• Aktiv deltagelse i ”Innkjøpsforum Møre og Romsdal”; et utvidet samarbeid mellom 4
innkjøpssamarbeid i fylket (Søre Sunnmøre, Ålesund, Nordmøre, Møre og Romsdal
fylkeskommune og Molde)

KOMMUNEADVOKATEN
Kommuneadvokaten behandler fortløpende forespørsler fra kommunens administrasjon i
tillegg til større saker som tar ca. tar 25 % av kapasiteten ved avdelingen.
Kommuneadvokaten har oppfylt målet med å gi juridisk bistand ved forespørsel innen
rimelig tid.

                                                            Malis cafe` ved Romsdalsmuseet
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Hovedtall
(tall i hele 1.000,løpende priser)

2003 2002

Personalkostn. 25 527 20 220

Kjøp til prod. 23 191 20 604

Kjøp av tjen. 3 690 1 226

Overføringer 10 070 2 258

Avs./finanskost. 410 43

Driftsutgift. 62 888 44 351

Salgsinntekter 1 397 1 855

Refusjoner 2 604 2 153

Overføringer 7149 3777

Fond/finansinnt. 28  

Driftsinntek. 11 178 7 785

Netto utgift 51 710 36566

Netto ressursbruk
2003 2002

Politisk virks. 3802 1857

Næringsformål 2408 1866

Rådmannskontor 23125 18035

Plan-/øk.seksj. 5274 5822

Pers-/org.seksj. 4127 4997

Kommuneadv. 1296

Fellestjenester 4446 4155

Sum 44478 36732

5.1.3  ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap -03 Budsjett -03 Avvik Avvik i %
Rådmannen 33 848 008 29 654 130 -4 193 878 -14,14 %
Personal- og org. Seksj. 4 127 265 5 229 872 1 102 607 21,08 %
Plan- og økonomiseksjonen 5 273 677 5 500 617 226 940 4,13 %
Kommuneadvokaten 1 295 619 1 344 857 49 238 3,66 %
Sum 44 544 569 41 729 476 -2 815 093 -6,75 %

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på kr. 2,81 mill. Dette består av et
merforbruk hos rådmannen på kr. 4,2 mill og mindreforbruk i personal- og
organisasjonsavdelingen, plan- økonomiavdelingen og kommuneadvokaten på kr.1,4
mill.
Mindreforbruket i personal- og organisasjonsavdelingen skyldes at personal som normalt
jobber med drift av systemer har jobbet med investeringsprosjekt.  Som et resultat har
det vært underbemanning på drift med en tilsvarende innsparing.

Mindreforbruket i Plan- og økonomiavdelingen skyldes inntekter for utført ekstra arbeid
for RIR ifm. en sykemelding der.

De mest vesentlige avvikene underlagt rådmannen er presentert i følgende tabell:
Vesentlige avvik ansvar 
rådmannen Regnskap Budsjett Avvik
Valg 698 076 510 000 -188 076
Rådmannskontoret 1 755 387 1 578 793 -176 594
Felles administrative oppgaver 17 070 299 13 102 400 -3 967 899
Organisajonsgjennomgang 322 783 826 688 503 905
Afp Servicepensjon 674 451 -674 451
Næringsformål 2 408 426 2 140 000 -268 426

• Merforbruket i valgarbeidet er relatert til høyere lønnskostnader i valgarbeidet og
godtgjørelse til folkevalgte enn forutsatt.

• Avvikene på rådmannskontoret består av lønn, reise, representasjon og
diverseutgifter.  Den største delen av avviket har sammenheng med Jazzfestivalen
og Bjørnsonfestivalen og andre aktiviteter der kommunen er vertskap.
- Felles administrative oppgavers merforbruk ligger hovedsakelig på

takseringsarbeid i forbindelse med eiendomsskatten på kr. 2,7 mill. Denne var
i kommunestyrets vedtak forutsatt dekket av merinntekter på
eiendomsskatter.

- I tillegg kommer et overforbruk på egenandeler på forsikringsskade,
forutbygging av det kommunale datanettet, support og bruk av datatjenester,
opplysnings og utviklingsfond i regi av KS og kjøp av inventar og utstyr.

- AFP servicepensjon er kommunens andel av de løpende utbetalinger til AFP
pensjoner ble samlet på denne tjenesten i 2003, tidligere lå denne utgiftene
hos den enkelte avdeling.

- avtalen om å dekke Nordmøre og Romsdals slakteris vann og kloakkavgift ble
dyrere enn budsjettert.

- Merinntekter på Organisasjonsgjennomgang er midler til stifinnerprosjektet,
inntektsført med kr.480.000 for 2003.
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Investeringer 2001
(tall i hele 1.000)

IKT 5 777

Personal- og lønn 591

Adm bygg og kantine 1 122

Aksjer 500

Sum 7 990

Investeringer 1999-2001
(tall i hele 1.000)

Investeringer

5673

14769

7990

2001 2002 2003

5.1.4  INVESTERINGER

Ved personal- og organisasjonsseksjonen:
De siste årene har vi hatt mange prosjekter gående i tillegg til ordinær drift.
Medarbeidere har vært tilsatt midlertidig for å jobbe med dette. Prosjekt nytt
lønnssystem avsluttes. Det samme gjør innføring av internett og intranett. For disse
prosjektene går vi nå over i ordinær drifting av systemene.

Utbygging av datanettet går også mot slutten, og vi håper at vi i løpet av 2004 vil kunne
markere den store dagen når alle enheter er knyttet sammen i ”et datarike”.
Utviklingen innen IKT går fort, og Molde kommune vil ha behov for å fornye og utvide
sin server- og maskinpark. I tillegg skal vi oppgradere vårt operativsystem fra NT til XP.

Adm.bygg, kantine
I forbindelse med omorganiseringen er det budsjettert med en del
ombyggingskostnader, prosjektet er påbegynt. Sevicetorget har investert i tilrettelegging
(heis), varme og byggeledelse på Torget 2. Kantinen har blitt renovert i 2003 for ca. kr.
400.000,-.

Aksjer
Det er kjøpt aksjer i Langfjordtunellen AS, Atlantic Safari og Molde Lufthavnutvikling.

5.1.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE

Personal- og organisasjonsseksjonen
Det nye lønnssystemet gir mange muligheter til effektivisering. Dette er vi i gang med.
Blant annet ble det i løpet av høsten 2003 kjørt et forprosjekt for å vurdere overgang til
elektroniske skjemaer med direkte overføring til lønnssystemet. Dette vil bli fulgt opp i
2004.  Webmoduler som er utviklet i tilknytning til lønnssystemet, gir oss også
muligheten til å desentralisere en del av lønnsregistreringene til de enheter der
endringene oppstår. I 2003 ble Kvam, Hatlelia og Hauglegda barnehage med på denne
ordningen. En utvidelse av ordningen vil bli vurdert i 2004.

Da kommunestyret vedtok å opprette et fysisk servicetorg, vedtok de samtidig at de
skulle ha et digitalt servicetorg. Det betyr i praksis at vår innbyggere skal kunne få hjelp
med det meste døgnet rundt via våre hjemmesider. I tillegg handler det om å få til en
optimal digitalisering av systemer slik at de som ringer til Molde kommune, kan bli styrt
direkte til personer som har kunnskap om fagområdet på servicetorget, og at våre
saksbehandlere på en rask måte kan få oversikt via datasystemet på det man trenger av
informasjon. En overgang til nytt saksbehandlingssystem er påkrevet, blant annet på
grunn av elektronisk arkivering.

Sykefraværet i Molde kommune har gått ned! Vi har tro på at avtalen om et mer
inkluderende arbeidsliv har vært med å bidra til dette. Vi har nå et sykefravær på 8,8%.
Målet er at vi skal ned til 7,3% innen utgangen av 2005. Dette kan vi greie ved å ha
kontinuerlig fokus og oppfølging av ledere og medarbeidere i tiden fremover.

Plan- og økonomiseksjonen
Dette året har bestått av mange prosjekt. I tillegg til omorganiseringsprosjekt har
avdelingen hatt mange oppgaver i forbindelse med å realisere omorganiseringsvedtak
inn i kommunens systemer.

Spesielt kan nevnes:
• utarbeidelse av ny kontoplan basert på ny administrativ organisasjon, hvor alle

avdelingen har deltatt i utformingen av  ny kontoplan
•  utarbeidelse av nye økonomiske rammer for budsjett 2004 basert på ny

organisasjon hvor mange tjenester er spredd på nye ansvar
• Tilpasse hele det økonomiske systemet basert på ny organisasjon
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Andel av samlet ressursbruk
Skoleavdelingen

24,2 %
29,9 %

75,8 %
70,1 %

Bruttokostn.. Nettokostn.

Skoleavdelingen Molde kommune

Nøkkeltall
(Løpende priser)

2003 2002
Ant. ansatte 562 545
Ant. årsverk 448,3 445

Grunnskole:
Netto driftsutg. 49.580 44.950
pr.elev
Gj.snitt klassestr.
barnetrinn: 22,1 22,4
ungdomstrinn: 24,3 24,3
elever pr. årsverk 13,1 13,2
andel ansatte med
lærerutdannelse 98 % 98 %

SFO
Antall barn i SFO 875 890
Andel brukere
SFO 1.-4.kl. 64 % 64 %

Musikkskolen:
netto driftsutg.
pr.elev 5 797 5.963
Antall elever 747 659

Voksenopplæring:
Netto driftsutg.
pr.elev 16 833 9.987
Antall elever 250 274

5.2 SKOLEAVDELINGEN

Interkomm. tiltak
Tøndergård skole

PP-tjenesten

Grunnskoleavd.
Ant. årsverk: 400,9

Musikkskole
Ant.årsverk: 28,8

Fram til 01.08 2003

Voksenopplæring
Ant. årsverk: 18.6

Skolesjef
Morten Lerø

Fram til 01.06.03
Arne Lillevik

Skolesjefens kontor administrerte skoleavdelingens virksomhet. Fra 01.01.03 var
skolesjefen leder for kontoret og hadde det faglige og administrative ansvar for
avdelingen. Skolesjef rapporterer direkte til rådmann.

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til en offentlig
grunnskoleopplæring i samsvar med det som følger av opplæringslova og tilhørende
forskrifter. Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og
spesialpedagogisk hjelp etter loven for alle som er bosatt i kommunen.

Opplæringsloven pålegger kommunen:
• Å ha et tilbud om skolefritidsordning(SFO) før og etter skoletid for barn i 1. –

4. klasse. SFO omfatter også funksjonshemmede barn i 5. – 7. klasse.
• Tilbud om musikk- og kulturskole til barn og unge organisert i tilknytning til

skoleverket og kulturlivet.
• Ansvar for planlegging og utvikling av grunnskoleopplæringen for ungdom og

voksne over 16 år. Voksne som etter sakkyndig vurdering har særskilt behov
for førstegangsopplæring på grunnskolens område, har rett til slik opplæring.

• Gi opplæring i norsk med samfunnsfag for voksne innvandrere.

5.2.1 MÅL OG OPPGAVER

Hovedmål og -oppgaver for avdelingen er å:
• Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til alle som har rett til det og arbeide for

styrking av rammetimetallet i skoleverket med vekt på spesialundervisning.

• Gi et godt og tjenlig tilbud i SFO til alle som ønsker og har behov for det

• Gi tilbud til musikalsk interesserte barn og unge.

• Gi opplæringstilbud til voksne som etter loven har rett til slik opplæring.

• Gi kompetanseheving til lærere i samsvar med ny læreplan (L97).

• Gjennomføre investeringer i skoleanlegg.
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Nøkkelinformasjon

Barneskoler 10

Ungdomsskoler 3

Kombinerte skoler 2

Elever barnetrinn 2346

Elever ung.trinn 971

Ant. I SFO 875

Ant. Elever musikkskole 747

Ant. Elever voksenoppl. 250

Viktige hendelser

• Molde Voksenopplæringssenter er
etablert

• Ferdigstillelse av nytt
småskolebygg ved Langmyra skole

• Alle som har behov for plass i
skolefritidsordningen (SFO) har
fått det

• Planlegging av ny skole på Kleive
• Planlegging av rehabilitering av

Kviltorp skole
• Kvalitetsundersøkelse skole,

samarbeid med KS og
sammenligning med
kommunenettverk

• Molde voksenopplæringssenter
etablert 01.08.2003

5.2.2 MÅLOPPNÅELSE
I forhold til de mål og oppgaver som er beskrevet ovenfor og innenfor de
økonomiske rammer som avdelingen har hatt til disposisjon er følgende tiltak
gjennomført:

• Det er gjennomført en kvalitetsundersøkelse på skolene i kommunen. Det viser
seg at skolene i Molde kommune driver et godt grunnskoletilbud. Samtidig
viser undersøkelsen til områder som det skal arbeides videre med.

• Kompetansenivået på personalet i grunnskolen er høyt. Alle stillingene er
besatt av personale med godkjent utdanning. Målet om vesentlig styrking av
rammetimetallet i kommunen er imidlertid ikke nådd. Stort trykk på
ressursbehov høsten 2003.

• Skoleåret 2003/2004 ble det klaget på tilbud om spesialundervisning for 2
grunnskoleelever. Begge fikk medhold.

• Alle som har søkt om plass i SFO i kommunen har fått tilbud om plass
• 747 elever fikk undervisning i Kulturskolen i 2003.
• Undervisningstilbudet er godt og variert.
• Molde Voksenopplæringssenter er etablert fra 01.08.03. Foreløpig lokalisert i 2

forskjellige lokaliteter. Tallet på elelver er stabilt, men lovendring gjort
gjeldende fra 01.01.04 gjør at tallet på utlendinger med rett til norskopplæring
er synkende.

• Kompetansehevingsprogram for lærere i grunnskolen. Prioriterte oppgaver har
blant annet vært organisering av skoledagen,systemrettet og
spesialpedagogisk arbeid, lese-og skriveopplæring, IKT og skoleutvikling i
samarbeid med PPT.
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Hovedtall
(tall i hele 1.000,(Løpende priser)

2003
Personalkostn. 193 953
Kjøp til prod. 19 514
Kjøp av tjen. 8 790
Overføringer 1 142
Avs./finanskost. 1 034
Driftsutg. 224 433

Salgsinntekter 16 593
Refusjoner 29 034
Overføringer 10
Fond/finansinnt. 660
Driftsinnt. 46 297

Netto utg. 178 136

Netto ressursbruk
 (tall i hele 1.000,løpende priser)

2003 2002
Sektoradm. 15 879
Grunnskole/sfo 153 719 151 080
Musikkskolen 4 330 3 930
Voksenopplæring 4 208 2 736
Sum 178 136 157 746

5.2.3  ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap -03 Budsjett - 03 Avvik Avvik i %
Sektoradm. 15 878 584     24 018 960     8 140 376      33,89 %
Grunnskole/ 
sfo 153 718 729     143 616 554     -10 102 175   -7,03 %
Musikkskolen 4 330 392       4 350 100       19 708          0,45 %
Voksenoppl. 4 208 198       4 242 892       34 694          0,82 %
Sum 178 135 903 176 228 506 -1 907 397   -1,08 %

På grunn av at skole- og barnehageavdelingene ikke lenger rapporterer samlet er
regnskapsoppstillingene delt mellom disse avdelingene. Dette er nå løst for budsjett
og regnskap 2004.

Sektoradministrasjonen har et mindreforbruk på kr. 8,14 mill.  Det store avviket kan
hovedsakelig forklares med at skoleavdelingen har budsjettert kr. 8,48 mill
tilhørende grunnskole på sektoradministrasjonen.  Utgiftene er ført på grunnskole.
Fratrukket budsjettmidlene som tilhører grunnskole er avviket til
sektoradministrasjonen kr. 345.000.

Grunnskole har et nettoavvik på kr.1,6 mill. etter justering av  budsjetterte midler
på sektoradministrasjonen. Avviket består  av merinntekt på kr.0,5 mill på SFO og
merforbruk på kr. 2,1 mill.
Merforbruket er fordelt som følger:
(tall i hele 1.000,-)
Kommunale gebyrer 609
Kjøp av inventar og utstyr 549
Data og kontormaskiner 200
Kurs og konferanse 142
Andre utgifter 200
Morsmål/Norsk II 300
Funksjonshemmede skole 115
Sum merutgifter 2 115

Resultatet til musikkskolen er i tråd med budsjett.  På grunn av høyere aktivitet er
både inntekter og utgifter kr. 1,4 mill høyere enn budsjettert.

Resultatet til voksenopplæring er i tråd med budsjett.  Både inntekter og utgifter er
kr. 1,4 mill høyere enn budsjettert.  Kr. 1,1 mill gjelder økt aktivitet, kr. 0,3 mill. kan
forklares med refusjoner fra trygdekontoret og tilsvarende bruk av vikarer.
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Investeringer 2003
(tall i hele 1.000)

Skoleutvikling 28 539
IKT til undervisn. 1 650
HMS- tiltak 6 944
Sum 37 133

Investeringer 2001-2003
(tall i hele 1.000,Løpende priser)

Investeringer

3 087

29330

37133

2001 2002 2003

Viktige momenter

• Økende elevtallsutvikling i
byområdet for skolen

• Funksjonshemmedes rett til
opplæring

• Voksenopplæring
• Opprettholde omfanget i SFO

Elevtallsutvikling
2003/04 2002/03

Barnetrinnet 2346 2351

Ungdomstrinnet 971 972

Sum 3317 3323

SFO 875 890

Musikkskolen 659

Elevenes timetall
2002/03 2003/04

Minstetimetall 139 878 143 754

Delingst.(til.fag+) 30 426 41 809

Delingst./no+ Morsm 7 488 7 488

Spes. Grunnskolen 31 562 31 433

Spes. Tøndergård 6 840 6 840

Spes. Hjelp 1 976 2 052

Sum 218 170 233 376

5.2.4  INVESTERINGER

Det er i budsjettet for 2003 bevilget vel 53 mill. kr til skoleutvikling, det vesentlige
av dette er brukt ved Langmyra skole. Ved Sellanrå skole er arbeid satt i gang med
tanke på å bygge nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidet med rehabilitering av Kviltorp og
Bergmo skoler er kommet godt i gang, tegninger er utarbeidet.

Tegninger og planer for ny skole på Kleive er utarbeidet. Arbeidet planlegges
igangsatt sommeren 2004 med ferdigstillelse til skolestart 2005.

Det er gjennomført investeringer på ca 1,6 mill. kr til IKT i undervisningen. Det
meste er knyttet opp mot PILOT-prosjekt i regi av departementet, som berører
Sekken, Kviltorp og Bergmo skoler. Det er balanse mellom gjennomførte tiltak og
ressursramme.  I budsjettet for 2004 er det bevilget 1 mill. kr til videre satsing på
IKT i undervisning.

Bredbåndutbyggingen har gjort at i løpet av 2003 er også Hjelset, Vikamyra og
Skjevik skoler inne på Molde kommune sitt nett. Bolsøya, Sekken, Vågsetra og Cap
Clara og Groven forventes knyttet opp i løpet av våren 2004.

Ved Nordbyen skole er det investert kr.200.000 i uteanlegg med en totalverdi på kr.
0,5 mill. Resterende er dekt ved hjelp av statlige midler og foreldreinnsats.

                                                         Uteanlegg ved Nordbyen skole
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Spesialundervisning
2002/03 2003/04 Endr.

Elever m/spes. 180          138           -42     

Elever m/assistent 70            71             1       

Barn under opplæ 35            34             -1      

Fosterhjemsplasse 13            13             -     

Cap Clara 8              6              -2      

Tøndergård skole 9              9              -     

SUM 315       271        -44    

5.2.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Elevenes timetall: Grunnskolestatistikken (GSI) viser at årstimetallet til
undervisning i grunnskolen i Molde kommune øker.

Økt timetall skoleåret 2003/2004 skyldes at rammetimetallet ble utvidet ved
styrking av delingstimer og timer til spesialundervisning. Det er grunn til å merke
seg at antallet klagesaker har gått ned i forhold til foregående år. Fremdeles er det
slik at ressursinnsatsen på dette området er lavt, sammenliknet med kommuner det
er naturlig å sammenligne seg med.

Spesialundervisning, særskilt og spesialpedagogiske tiltak:
Tabellen i margen viser hovedstrukturen  i tilretteleggingen av særskilte tiltak i
grunnskolen. Statistikken viser stor grad av stabilitet.

Voksenopplæring: Statistikken viser at voksenopplæringa som har vært  økende
de siste åra, nå viser en tendens til å få mindre omfang. Logopedtjenesten har vært
forholdsvis stabil.
Molde kommune ikke har tatt i mot nye flyktninger siste året, dette er årsaken til
nedgangen i voksenopplæring. Antall voksne med rett til spesialundervisning har
imidlertid vært noe økende.

Molde Voksenopplæringssenter ble etablert fra. 01.08.03 og har blant annet hatt
samarbeidsprosjekt med Aetat og Bergmoprodukter.

Internasjonalt samarbeid
Kvam, Sellanrå, Nordbyen, Bergmo og Kviltorp skoler har  deltatt i Internasjonalt
skolesamarbeid med skoler i andre europeiske land.

Bonusskoler
Kviltorp og Skjevik skoler er plukket ut til å være statlige Bonusskoler.
Kvam skole deltar i et leseprosjekt der bl.a. Teatret Vårt og Biblioteket er
samarbeidspartnere.

                                                                                   

Aktivitet i det nye Turnbassenget ved Nordbyen skole, finansiert med kommunal
midler, foreldremedvirkning og statlige midler.
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Andel av samlet ressursbruk
Barnehageavdelingen

8,0 %
1,9 %

92,0 %
98,1 %

Bruttokostn.. Nettokostn.

Barnehageavd. Molde kommune

Nøkkeltall
(Løpende priser)

2003 2002
Ant. ansatte 110 109
Ant. årsverk 85,12 85,41

Komm.barnehager og barnehager
med driftsavtale.
Netto driftsutg.
pr. barn 20.907 20.236
Dekn.grad hele kommunen:
Dekn.grad 0-2 år 36 % 32 %
Dekn.grad 1-2 år 50 % 47 %
Dekn.grad 0-5 år 65 % 62 %
Dekn.grad 1-5 år 76 % 73 %
Dekn.grad 3-5 år 93 % 89 %
Venteliste bare kommunale:
Venteliste 0-5 år 30 106

Nøkkelinformasjon

Kommunale barnehager 10
Private barnehager
m/kommunal driftsavtale 6
Private barnehager
u/kommunal driftsavtale 11
Statlige barnehager 2
Barn i barnehage (alle) 1 125

5.3 BARNEHAGEAVDELINGEN

Private barnehager
med driftsavtale

Antall: 6

Kommunale barnehager
Antall: 10

Barnehageavdelingen
Judit P Fugelsnes

Molde kommunestyre vedtok med k.sak 091/02, i møte 28.11.02, administrativ og
politisk mellomløsning for Molde kommune fra 01.01.2003 og inntil videre.

Fra 1.1.2003 har barnehagesjef det faglige og administrative ansvar for hele
avdelingen. Barnehagesjefen rapporterer direkte til rådmann.

Barnehagelova og gjeldende planer og retningslinjer for barnehagedriften i
kommunen gir rammevilkårene for barnehagevirksomheten i Molde for barn i alderen
0-5 år. Molde kommune er både barnehageeier og barnehagedriver, samt myndighet i
relasjon til all barnehagedrift i kommunen.
Endringer i barnehagelova ble vedtatt av Stortinget 19.06.03.

Viktige endringer:
• Lovfestet plikt for kommunene å tilby nok barnehageplasser §7
• Lovfestet krav om en samordnet opptaksprosess i barnehagene -§7a
• Barnehagemyndighetenes rett til innsyn

Det statlige tilskuddet ble fra 1. august 2003 høyere for private enn for offentlige
barnehager, dette har gitt en viss kompensasjon for en gjennomgående lav
kommunal finansiering av private barnehager med driftsavtale.

Molde kommune har i løpet av 2003  tilnærmelsesvis oppnådd full barnehagedekning.

5.3.1 MÅL OG OPPGAVER

Hovedmål og –oppgaver for barnehageavdelingen har vært:

• Gi et godt og tjenlig barnehagetilbud til alle som ønsker og har behov for det
med målsetting om full barnehagedekning.

• Utvikling av barnehagetilbudet i Molde skjer med bakgrunn i gjeldende
• ”Barnehageplan for kommunen 2002 –2006”
• Barnehageplanen gir føringer for utviklingen av barnehagevirksomheten i Molde

framover. Et av flere tiltak er å gjennomføre plan for kvalitetsutvikling
• Barnehageavdelingen arbeider også med kvalitetsvurdering i kommunale

barnehager – innføring og videre arbeid med Ecers- metoden
(kvalitetsvurderingssystem av barnehagene)
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Viktige hendelser
• Høgnakken barnehage med

oppstart i august 2003 med 60
plasser.

• Krohnstad Montesorri
barnehage ble fra august 2003
godkjent som ordinær
heldagsbarnehage med 16
plasser.

• Tranebæret friluftsbarnehage
startet som friluftsbarnehage i
august 2003 med 16 plasser

• Utvikling av St. Sunniva
barnehage som
temabarnehage  (musikk,
drama, forming)

Hovedtall
(tall i hele 1.000,(Løpende priser)

2003
Personalkostn. 33 598
Kjøp til prod. 3 431
Kjøp av tjen. 8 813
Overføringer 25 440
Avs./finanskost. 2 637
Driftsutg. 73 919

Salgsinntekter 11 667
Refusjoner 26 195
Overføringer 24 846
Fond/finansinnt. 35
Driftsinnt. 62 743

Netto utg. 11 176

Kostnadsfordeling i
barnehagene

2003 2002
Brukerne: 29,4% 32,7%
Kommunen: 22,8% 24,8%
Staten: 47,7% 42,4%
Andre innt.: 0,1% 0,1%

5.3.2 MÅLOPPNÅELSE
Barnehagetilbudet er av god kvalitet .Samtlige barnehager arbeider aktivt med å følge
opp tiltak i den lokale planen for kvalitetsutvikling.

Det er tre temaområder som har vært sentrale:
• Barnehage til alle barn
• Fleksible og brukertilpassede barnehager i tråd med barn og foreldres behov
• Et kompetent personale
• Kommunen har i 2003 om lag full barnehagedekning. Dette har en fått ved

etablering av tre nye (private ) barnehager som startet opp i forbindelse med
nytt barnehageår 2003/2004.

To av de nye barnehagene avviklet familiebarnehagedriften og startet opp
heldagsdrift.  Kommunen har nå stor variasjon i barnehagetilbudet, både når det
gjelder eiersiden og utvikling av innhold i den enkelte barnehage. (ordinære, livssyn,
montesorri (pedagogisk retning), frilufts, tema barnehager osv)

De fleste barnehagene gir tilbud om 40 %, 50%, 60% og 100 % plass. Det siste
barnehageåret har det vært en øket etterspørsel etter 100 % plass. Dette mener  en
har sammenheng med økning av antall plasser i kommunen. Det har stått ca 30
søkere på venteliste i alderen 0 – 5 år.

Barnehagesjefen vil minne om at alt areal og personalressurser er maksimalt utnytta i
alle barnehagene i forbindelse med den nåværende driftsformen.
Driftsformen fra 0 – 5 år er med bakgrunn i store barnegrupper svært sårbar ved
sykdom.

5.3.3 ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap -03 Budsjett - 03 Avvik Avvik i %
Administrasjon -1 122 303      827 180        1 949 483    235,68 %
Barnehage 12 298 586     11 429 875    -868 711      -7,60 %
Sum 11 176 283   12 257 055 1 080 772   8,82 %

Kommentar til avvikene:
Barnehageavdelingen har et mindreforbruk ift budsjett på kr.  1,08 mill.
Hovedårsaken er at grunnsatsen til statstilskuddsatsene økte mer enn det som var
lagt til grunn i budsjettet.

Barnehageavdelingens regnskap på administrasjon og barnehagetjenestene viser hhv.
mindreforbruk på kr. 1,9 mill og et merforbruk på kr. 868.000,-  Hovedårsaken til de
store avvikene er at inntekter tilhørende barnehagetjenestene på kr. 1,3 mill er
inntektsført i administrasjon.  Korrigert for dette viser administrasjon  en mindreutgift
kr. –600.000 mill og barnehagetjenestene en mindreutgift på kr. kr. –280.000.

Overskuddet i administrasjon skyldes at den kommunale andelen til
funksjonshemmede ikke er benyttet.

Netto mindreforbruket i barnehagetjenestene relaterer seg til et høyere statstilskudd
enn forutsatt i budsjettet.  Barnehagetjenestenes inntekts- og utgiftsside inneholder
også en økt tilskuddsformidling mellom stat og barnehage på kr. 10 mill.  Dette
kompenserer bl.a. for redusert foreldrebetaling og påvirker ikke resultatet.



            Molde kommune – Årsmelding 2003

34

5.3.4 INVESTERINGER

Det har blitt satt i gang arbeid med planer for rehabilitering av St. Sunniva
barnehage.

Videre har en hatt under planlegging tilrettelegging av areal til barnehage i den nye
Kleive skole.

Det er ingen investeringskostnader for barnehager i  2003.

5.3.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Berg barnehage har arbeidet med prosjekt ” Foreldreveiledning” i foreldregrupper.

Mål for prosjektet er å:
• arbeide med å få flerkulturelle foreldre med i foreldregrupper  og å øke

bevisstheten om foreldrerollen i det norske samfunnet.
• prosjektet skal være et lavterskel- tilbud til alle foreldre som ønsker det.
• prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med helseavdelingen.

Barnehageavdelingen har deltatt i ett samarbeidsprosjekt ” Romsdalsk
barnehagestemne” med kommunene, Aukra, Fræna, Misund, Nesset, og Vestnes.
Samarbeidsprosjektet har hatt som mål å legge til rette for at alt barnehagepersonale
i disse kommunene kan delta på felles kursdag.
Kursdagen ble avviklet  i Molde 6. oktober med 6 ulike kurs. 350 personer deltok på
de ulike kursene. Samarbeidsprosjektet videreføres i  2004.

                                                                              Foto: Arne Strømme
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Andel av samlet ressursbruk
Helse- og sosialsektoren

38,4 %

48,8 %

61,6 %

51,2 %

Bruttokostn.. Nettokostn.

Helse- og sosialsektoren

Molde kommune

Nøkkeltall
2003 2002

Ant.ansatte 1019 903

Ant. Årsverk 600 580

5.4 HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Helseavdeling
Henning Fosse
Ant. årsverk: 44,9

Sosialavdelingen
 Stein A. Veland
Ant. årsverk: 34,6

Pleie- og omsorgsavd.
Liv Husby

Ant. årsverk: 401

Funksjonshemmede
 Bente Heggdal
Ant. årsverk: 110,6

Helse- og sosialsjef
Henry Larsen
Ant. årsverk: 9

5.4.1  MÅL OG OPPGAVER

Helseavdelingen
• Planlegge og starte opp Skåla helsesenter
• MIO – Forberede utskillelse av helsesøstertjenesten til Barne- og familieavdelingen
• Redusere helsesøstertjenesten med ett årsverk
• Redusere utgiftene til legevaktformidling
• Sluttføre Plan for individuelle planer i kommunen
• Starte opp prosjekt Sikker videokommunikasjon
• Avslutte prosjekt Ressurshelsestasjon

Sosialavdelingen
• Yte tjenester etter sosialtjenesteloven og barnevern loven. Spesielle målgrupper:

Ungdom med sammensatte problem, fattige barnefamilier, psykiatriske pasienter,
klienter med antatt endringspotensiale, rusklienter.

• Utarbeide ruspolitisk handlingsplan
• Alle søknader til sosialtjenesten skal behandles innen tre uker.
• Før økonomisk sosialhjelp innvilges skal alle utgifter gjennomgås kritisk mhp. Å

redusere dem, videre skal alle andre muligheter til å skaffe/øke inntekt være
undersøkt.

• Det skal arbeides tiltaksrettet i samarbeid med Aetat, Bergmo Produkter og trygde
etat.

• Overholde lovpålagte frister i barnevernet
• Utvikle lokale tiltak i barnevernet mhp. å hindre institusjonsplassering av ungdom.
• Utvikle kompetanse for bedre bruk av utsatte barn og familiers nettverk.

Pleie- og omsorgstjenesten
• Hensynet til brukeren skal stå sentralt i all planlegging og utøvelse av tjenester

(J.fr. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, lov om helsetjenester i
kommunen, lov om sosiale tjenester, forskrift for sykehjem og boform med heldøgns
omsorg og pleie).

• Kvalitetssystemet skal være innført og tatt i praktisk bruk i alle deler av  pleie- og
omsorgsavdelingen.

• Det skal arbeides aktivt med ivaretakelse, og rekruttering av personell.
• Skal sikre de ansatte i forhold til trygghet, trivsel, og faglig utvikling ved bruk av

internkontroll HMS.
• Arbeide aktivt for å forebygge sykefraværet blant ansatte.
• Videreutvikle internkontrollsystemet HMS

Tiltak for funksjonshemmede
Har ansvar for botjenester og avlastningstjenester til utviklingshemmede, samt andre
sosiale tjenester etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4. Tjenestene ytes til
utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede under 18 år.

Og skal videre:
• Yte tjenester etter sosialtjenesteloven
• Alle søknader om tjenester skal behandles innen tre uker
• Sikre effektiv og forsvarlig drift i alle enheter
• Fatte vedtak i forhold til bruk av tvang og makt
• Etablering av nye boenheter



            Molde kommune – Årsmelding 2003

36

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall 2003 2002
Nto.driftsutg. til 
kommunehelsetj. pr 
innb. 1138 1072

Årsv. i 
kommunehelsetj. pr. 
1000 innb. 1,9 1,9

Netto utgifter til 
sosialhjelp pr. innb. 18 
- 66 år 1 059  1 084   

Ant. sosialklienter. pr 
årsverk 35 42

Brutto utgifter pr. 
plass i institusjon (x 
1.000) 576 559

Antall årsverk på inst. 
Pr. beboer 1,12 1,12

Kostnader for 
ferdigbeh. pasienter 
ved sykehuset 354 767

Helseavd. har bl. a. ansvar for miljørettet 
helsevern, næringsmiddelkontroll, 
helsestasjonsvirksomhet, almenlege-
tjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, 
skolehelsetjeneste og med. habilitering 
og rehabilitering.

Sosialavd. har bl.a ansvar for sosiale 
tjenester, tiltak for rusmisbrukere, 
gjeldsrådgiving, barnevern og mottak av 
flyktninger.

Pleie- og omsorgsavd. har bl.a. ansvaret 
for sykehjem, hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, omsorgsboliger, 
trygghetsalarm og 
hjelpemiddelforvaltning.

5.4.2 MÅLOPPNÅELSE

Helseavdelingen
Skåla helsesenter startet opp juni 2003. Dette inneholder legesenter, fysioterapi og
helsestasjon. Etter hvert vil også ergoterapi etableres her.

I den nye organisasjonsstrukturen skal helsesøstertjenesten overføres til nyopprettet
Barne- og familieavdeling fra 01.01.04. Dette er forberedt gjennom høsten.

De nye lokalene som Bergmo helsestasjon flyttet til i november 02, har vært stengt i sju
måneder i 03 grunnet elendig inneklima. Helsestasjonsvirksomheten flyttet til mindre
egnede lokaler hos legevakten. Dette  medførte at brukerne hadde et redusert tilbud i
denne perioden.

Målsettingen om å få innført elektronisk journalsystem i helsestasjonsvirksomheten ble
ikke oppnådd i 2003.

Jordmortjenesten har hatt full dekning i 2003, men kapasiteten er for liten til å dekke
behovet den enkelte gravide har til oppfølging. Fødsels- og foreldregrupper startet igjen
høst 2003.

Ungdomskolene har vært uten helsesøstertilbud hele året. Årsaken var en nødvendig
nedprioritering etter at helsesøstertjenesten i budsjettbehandlingen for 2003 ble redusert
med et årsverk.

Det ble gjennomført forhandlingsmøter med helseforetaket med tanke på å redusere
utgiftene til legevaktformidling gjennom AMK-sentralen på sykehuset. I budsjettet var det
forutsatt en innsparing på kr 300.000. Dette førte ikke fram og må tas opp igjen i
drøftinger om en felles legevaktsentral med nabokommunene.

Arbeidet med en Plan for arbeidet med individuelle planer i Molde kommune ble sluttført
med vedtak i de politiske organ. Planen beskriver hvordan arbeidet nå skal organiseres
med ansvarsfordeling av oppgavene.
Barn og unge med særlige behov har gjennom ”vannfontene” fått et bassengtilbud høsten
2003.

Hygieneingeniørens vikariat som miljøvernrådgiver i 50% stilling ble forlenget til 01.01.04.
Dette har medført at arbeidet innen miljørettet helsevern, spesielt tilsynsvirksomheten, har
vært nedprioritert. Målet om å utarbeide egen tilsynsplan er ikke nådd.

Sosialavdelingen
Sosialtjenesten har oppnådd gode resultater i vårt arbeid med de prioriterte gruppene. Det
er et godt samarbeid med aetat, trygdekontor og Bergmo produkter, som kommer våre
felles brukere til gode. SMIA har også i 2003 hatt en vesentlig rolle i dette arbeidet.

Grandfjøra arbeidstreningssenter har i år som i fjor hatt 11 personer i arbeid.

Ruspolitisk handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret i mai 2003.

Sosialtjenesten har utviklet god kompetanse slik at tjenesten i stor grad har oppnådd gode
resultat hva gjelder saksbehandlingstid, utprøve andre muligheter før sosialhjelp ytes, og
et godt samarbeid med aetat, trygdekontoret og Bergmo produkter.

Også i 2003 har vi i barnevernet hatt problemer med å oppfylle lovens krav til frister for
behandling av saker. Dette skyldes i hovedsak en økende turnover i stillinger i barnevernet
kombinert med en for oss stor økning av ungdom med betydelige rusproblemer, hvor noen
ble plassert i ungdomsinstitusjon.

Utvikling av tiltak for å redusere antall ungdom med behov for plass i institusjon har bare i
beskjeden grad vært prøvd ut. Både faglig og økonomisk er dette viktig for oss å følge opp
i 2004.

Det har vært innført ny metode for å nyttiggjøre utsatte barn og familiers nettverk på en
bedre måte.
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Nøkkeltall (forts.)
Eldreomsorg 2003 2002
Antall innb. 80+ 1213 1194
Antall brukere av
hj.hjelp tot./80+ 317/190 378/229
Hjelp gj.snitt time 1 0,8
Ant. brukere hj-
sykepl. Tot./80+ 461/271 565/308
Hjelp gj.snitt time 3,2 3,2
Matombringing-
ant. posjoner 38960 42998
Ant. brukere
trygghetsalarm 404 363
Timer oms.lønn 10116 8943
Dagpl. pr.dag 55 66
Omsorgsboliger 158 150
Ansatte i hjem.tj.
inkl. dagtilbud 185 171
Årsverk i hj.tj.
inkl. dagtilbud 134,6 132,7
Antall sykehjem          5(6 5
Ant. sykehj.pl. 229 228
Enerom i % 61,5 68,7
Tildelte faste pl.
i sykehjem 2003 80 79
Ansatte ved inst. 465 463
Årsverk ved inst. 256 254,5
Sykefravær % 10,05 10,45

Tiltak for 
funksjonsh. 2003 2002
Brukere botj. 45 39
Avlastingspl. 6 5
Brukere dagsen 38 42
Timer støttekon 5175 8347
Timer oms.lønn 7680 8880
Antall stillinger 193 153
Antall årsverk 110,6 94,3

Viktige hendelser eldreomsorg

• Ferdigstillelse  av Skåla
omsorgs- og helsesenter

• Flytting av drift fra Kleive
sjukeheim til Skåla

• Rehabilitering av Kleive
sjukeheim

• Ferdigstillelse av Råkhaugen
omsorgssenter og sjukeheim

• Heldøgns botilbud til brukere
med psykiatriske vansker

Viktige hendelser
funksjonshemmede

• Ferdigstillelse av
Øverlandstunet

• Ferdigstillelse av Bergmo
samlokalisering

• Ombygging av Enensenteret

Pleie- og omsorgsavdelingen
Det har i løpet av året vært arbeidet aktivt med å innfri avdelingens  hovedmål. Det hadde
stor betydning at en tidlig på året fikk et politisk vedtak på hvilke minste- standarder
tjenesten skulle tilby. Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser og informasjons- brosjyrer for
alle deltjenester i tråd med dette.

Etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester er stor, og med de ressurser avdelingen
har til rådighet har det vært nødvendig med ytterligere dreining av ressursbruken fra
hjemmehjelp til hjemmesykepleie. Brukerne er mer ressurskrevende enn tidligere og
resultatet er at en nå bruker flere ressurser på færre brukere.

Reduksjon i antall dagsenterplasser (fra 66 til 55 pr.dag) har gitt ytterligere press på
hjemmetjenester og sykehjemsplasser.

Avdelingen har tilrettelagt nytt heldøgns omsorgs- og botilbud for 4 brukere med psykiske
problemer samt tilsynsfunksjon til ytterligere 12 personer i samme bygg.

Det har vært arbeidet aktivt med videreutvikling av avdelingens Kvalitetssystem og
opplæring av personal i bruken av dette. Kvalitetssystemet er tilgjengelig både i håndbøker
og på nettsider. Systemet er svært brukervennlig og en håper at resten av kommunen
også vil ta dette i bruk.

Bruk av MinVakt, system for ressursadministrasjon som er et Internettbasert datasystem
for innkalling og bekreftelse av ekstravakter, har vist seg å være effektivt og
gitt administrative besparelser.

Avdelingen har hatt en økt rekruttering til fagstillinger, ytterligere nedgang i sykefraværet
og et stabilt og arbeidsomt personale.

Skåla omsorg- og helsesenter sto ferdig i august. Beboere og ansatte fra Kleive sjukeheim
flyttet midlertidig inn i bygget i september mens arbeidet med rehabilitering av Kleive
sjukeheim pågår fram til sommeren 2004.

Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim har vært under bygging og vil stå innflyttingsklar
på ny året i 2004. Arbeidet med 3 sjukeheimer under ombygging/bygging har ført til mye
merbelastning både for ansatte og ledelse.

Tiltak for funksjonshemmede
Behandlingen av de enkleste søknadene som støttekontakt, avlastning, omsorgslønn osv.
følger Forvaltningslovens rammer.

Søknader om botjenester er ofte vanskeligere å behandle, og kan ta noe tid,  da dette er
store og ressurskrevende tiltak som ofte krever egne bevilgninger.

Tilsynsordningen for hjemmeboende utviklingshemmede barn som ikke har rett på SFO er
videreført til tross for at denne oppleves som belastende for ansatte ved dagsenteret.

Det er fattet 10 vedtak etter Lov om sosiale tjenester Kap. 6A vedrørende bruk av tvang
og makt overfor enkelte utviklingshemmede.

Ombyggingsprosjektet på Enen er fullført og bygningen er blitt mer hensiktsmessig i
forhold til driften.

Tiltak funksjonshemmede har arbeidet for å få ned sykefraværet, og har lykkes å få
sykefraværet i 2003 ned til samme nivå som 2000. Det langsiktige målet videre er å få
sykefraværet ytterligere ned.
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Hovedtall
(tall i hele 1.000, løpende priser)

2003 2002
Personalkostnader 281 432 264 251
Kjøp til produksjon 36 271 36 759
Kjøp av tjenester 19 333 16 824
Overføringer 17 186 17 308
Avsetn./finanskost 1 546 1 924
Driftsutgifter 355 768 337 066

Salgsinntekter 29 661 27 702
Refusjoner 34 182 30 857
Overføringer 1267
Fond/finansinnt. 876 1 310
Driftsinntekter 65 986 59 869

Netto utgift 289 782 277 197

Netto utgift (tall i hele 1000):

2 003 2 002
Sektoradministrasjon 3 634         3 731
Helseavdeling 27 342       25 382
Sosialavdeling 43 713       41 415
Pleie- og omsorg 168 648     163 938
Funksjonshemmede 46 447 42 730

Sum 289 784 277 196

5.4.3 ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap- 03 Budsjett 03 Avvik Avvik i %
Sektoradministrasjonen 3 633 905               3 877 366         243 461        6,28 %
Helseavdelingen 27 368 050             27 511 988        143 938        0,52 %
Sosialavdavdelingen 43 713 023             42 442 788        -1 270 235    -2,99 %
Pleie- og omsorgsavd. 168 647 057           169 215 939      568 882        0,34 %
Funksjonshemmede 46 447 021             45 737 868        -709 153       -1,55 %
Sum 289 809 056           288 785 949      -1 023 107    -0,35 %

Kommentar til avvikene:
• Sektoradministrasjonen mottok høyere statlige overføringer enn budsjettert på
• Helseavdelingens regnskapsresultat er 1% lavere enn budsjettert og viser ett

mindreforbruk ift. budsjett.
• Sosiale tjenester viser et netto merforbruk på kr.1,2 mill ift. budsjett.  På

inntektssiden er det regnskapsført 1,8 mill mer enn budsjettert.  Merinntektene
består  hovedsakelig av refusjon for ytet sosialhjelp på kr.  900.000 og avdrag  på
sosiale lån på kr. 200.000.. Merforbruket på utgiftssiden er knyttet til barnevern og er
på kr.3,6 mill

• Pleie og omsorg har ett mindreforbruk ift. budsjett. Regskapsførte inntekter er kr. 1,5
mill mer enn budsjettert og utgiftene 957.000 mer enn budsjettert.  Merinntektene
består hovedsakelig av høyere oppholdsbetaling og sykelønnsrefusjon.  Merutgiftene
ift. budsjett består av mange små avvik.  De største avviken er relatert til kjøp av
medisiner og til energiforbruk.

• Tiltak funksjonshemmede viser et merforbruk på 709.000 ift budsjett.  Avviket består
av merinntekter på kr. 3,8 mill og merutgifter på kr. 4,4 mill.  Det vesentlige av
avviket fremkommer av uforutsette utgifter med en enkelt klient som Molde
kommune tar hånd.
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Investeringer 2003
(tall i hele 1.000)

2003
Skåla helse- og 
omsorgsenter 52 500        

Kleive omsorgsenter 
og sjukeheim 5 270          
Råkhaugen 
omsorgsenter og 
sjukeheim 90 953        
Omsorgsboliger, 
kjøkken + diverse 1 790          
Ombygging 
kirkebakken 5 023          

Ombygging Enen 500             

Sum      156 036 

Investeringer 2001-2003
(tall i hele 1.000,løpende priser)

Investeringer

40 411

69 269

156 036

2001 2002 2003

5.4.4 INVESTERINGER

Kommunens investeringer til pleie- og omsorgsformål er forankret i "Handlingsplan for
pleie- og omsorgstjenesten", og gjennomføres i henhold til de vedtak og prioriteringer som
kommunestyret har vedtatt som følge av denne planen.

Tiltak med virkning i 2003 er som følger:
Skåla helse- og omsorgssenter ble ferdigstilt 30.06.03. med følgende funksjoner:
Dagavdeling med fot-og hårpleie.
Helsesenter m/lege og fysio/ergoterapi.
Sjukeheim med 16 plasser
Omsorgsbolig med 8 leiligheter

Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim:
Omsorgsboliger med 18 leiligheter, derav 8 i bofellesskap, ferdigstilt 17.12.03.
Sjukeheim med 56 plasser ferdig    15.02.04.
Dagavdeling med 20 plasser ferdig 02.02.04.
Behandlingsavdeling med fysio-/ergoterapi, legekontor, hårpleie og fotpleie ferdig
15.02.04.

Kleive omsorgssenter og sjukeheim renoveres og blir ferdig 01.06.04. med 5 plasser i
dagavdeling  og 24 sjukeheimsplasser.

Kirkebakken omsorgssenter og sjukeheim belastes med en del prosjektkostnader,
mens byggearbeidene startes 01.03.04., og renovert institusjon med 56 plasser vil være
ferdig ca.
30.05.05.

5.4.5 PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Helseavdelingen
Molde kommune var vertskommune for prosjekt Ressurshelsestasjon. Prosjektet hadde
som formål å være ressursbase/ressurssenter for helsestasjoner og skolehelsetjenester i
12 romsdals- og nordmørskommuner. Det var forankret i Sosial- og helsedepartementet og
i hovedsak finansiert derfra. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2003. Det er utarbeidet egne
prosjektrapporter.

Høsten 2003 ble prosjekt Sikker videokommunikasjon startet opp. Målsettingen er å kunne
formidle tekst, tale, bilder og video på en sikker måte slik at hensynet til personvernet
ivaretas. Dette skal først gjennomføres internt i det kommunale bredbåndsnettet og etter
hvert også ut av kommunen via Nasjonalt helsenett. Prosjektet finansieres i hovedsak
gjennom Høykom, regjeringens handlingsprogram for høyhastighetskommunikasjon. Det
sluttføres 31.12.2004.

Avdelingen har gjennomført flere mindre prosjekt med økonomisk støtte fra
Fylkesmannen: Bassengtilbud til barn og unge med spesielle behov. Røykesluttkursfor
ansatte og to dagers opplæring i individuelle planer.
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Andel av samlet ressursbruk
Teknisk sektor

19,5 %

7,1 %

80,5 %

92,9 %

Bruttokostn.. Nettokostn.

Teknisk sektor Molde kommune

Nøkkeltall
(Løpende priser)

2003 2002

Ant.ansatte 158 158

Ant.årsverk 140,5 140,5

Parkeringsinnt.

(mill.kr.) 8,7 9,2

Utg. pr m.  komm.veg:

Sommervedl.h. 27,25 17,88

Vintervedl.h. 12,49 19,29

Nøkkelinfo:
2003 2002

Km. Kommunevei 199,5 198,7

M2 bygningsmass.

(x 1.000) 121 121

Innflyttede boliger 93 147

Beh,byggesaker 590 587

Innb.alarmsentr.-

dekningsområde 56179 56379

Ant. branner 82 66

Ant utrykn/ass. 557 516

Årsverk i landbruk 350 350

Aktive bruk i landbr. 80 95

Antall målebrev 168 198

Antall branner 82 66

Ant. brannutrykn /ass. 557 516

Ant km vannledn 289

Ant. km. avløpsledn. 320

5.5  TEKNISK SEKTOR

   

Brann- og redningsgsavd.
Svein A. Istad
Ant. årsverk: 32

Bygge- og vedlikeholdsavd.
Arnold Askeland

Ant. årsverk: 16

Bygnings- og reg.avd.
Trond Lage Edvardsen

Ant. årsverk: 11,5

Byingeniøravd.
Tore Witsø

Ant. årsverk: 64

Landbruksavd.
Olav Stuenes
Ant. årsverk: 6

Oppmålingsavd.
Arvid Karlsen
Ant. årsverk: 7,5

Teknisk sjef
Geir Amdam

Ant. årsverk: 3,5

Teknisk sektor arbeider med en lang rekke spesialiserte oppgaver innenfor det
kommunaltekniske området, samt brann- og redning og landbruk, miljø og
naturforvaltning. Hver avdeling har sine oppgaver og ansvar. Oppgavene krever
spesialisert kompetanse på alle ledd.

5.5.1 MÅL OG OPPGAVER

• Gjennomføre tiltak på avløpsområdet for å oppfylle vilkårene i utslippstillatelsen
• Bedre vannforsyningen slik at den tilfredsstiller SIFF’s normer
• Forbedre renovasjonsordningen i samarbeid med RIR
• Bedre bygningsvedlikehold, og bedre organisering av vedlikeholdet
• Bygge ut tilstrekkelig antall bolig- og næringstomter
• Ha økt satsing på trafikksikkerhet med spesiell vekt på myke trafikkanter
• Ha økt satsing på kommunens skoger som rekreasjonskilde
• Fullføre sentrumsplanen og gjennomføre tiltak i h.h.t. denne
• Ajourføre kommunens kartgrunnlag
• Økt vekt på trivsel og miljøskapende tiltak
• Økt satsing på opprydding i kommunen med særlig vekt på det nære

byområdet

5.5.2  MÅLOPPNÅELSE

På avløpsområdet har det vært stor aktivitet i samsvar med vedtatt plan. Det er skiftet ut
ledninger flere steder, og bygd nye slamavskillere på Havnevika og Kleive.

Innenfor vannverket er det skiftet ut en god del gammel ledning. Nytt inntakshus er
bygd ved Gujordselva, og det er etablert ny pumpestasjon på Berg på Hjelset. Det
største enkelttiltaket er legging av ny sjøledning til Sekken.

Renovasjonsordningen er uendret i 2003. Det har heller ikke i 2003 vært noen egen
stilling knyttet til renovasjon og forurensing i kommunen.

Det bevilges fortsatt for lite midler til bygningsvedlikehold. I 2003 er deler av Langmyra
skole renovert som det største enkelttiltaket innenfor formålsbyggene. Kommunens
boliger og leiligheter er i 2003 overført til Molde Utleieboliger KF.

I 2003 har det vært stor aktivitet med bygging av nye tomtefelt. Øvre Granlia, Raneset
Nesbøen er alle ferdigstilt, og Råkhaugen Øst er påbegynt. Deler av Åsan industriområde
er ferdigstil og nytt industriareal i Årødalen er innkjøpt.

For å bedre trafikksikkerheten er sikten utbedret i en del kryss, og  reguleringsplan for
gang- og sykkelveg langs  Frænavegen mellom Tøndergårdsbekken og Fannebostad er
godkjent.

Det er fortsatt med miljørettede hogsttiltak i kommuneskogen.

Arkitektkonkurransen for sjøfronten er gjennomført.



            Molde kommune – Årsmelding 2003

41

Viktige hendelser

• MiO
• 110-varslinga ble vedtatt

flyttet til Ålesund
• Utredning om interkomm.

brannvesen
• Flere boligfelt er utbygd
• Åsan industriområde er

utbygd
• Godkjent reg.plan på

Kringstad
• Omtaksering for

eiendomsskatt gjennomført
Hovedtall
(tall i hele 1.000,Løpende priser)

2003 2002

Personalkostn. 57708 56038

Kjøp til prod. 58307 72652

Kjøp av tjen. 18602 19355

Overføringer 16141 11737

Avs./finanskost. 29283 26402

Driftsutgift. 180041 186184

Salgsinntekter 93621 107104

Refusjoner 7228 6832

Overføringer 37067 32629

Fond/finansinnt. 678 1012

Driftsinntek. 138594 147577

Netto utgift 41447 38607

Netto ressursbruk
(tall i hele 1000, løpende priser)

2003 2002

Sektoradm. 917 857

Brann- og redn. 12535 12029

Bygg og vedl. 9195 8716

Bygn- og reg. 2482 2197

Byingeniøravd. 13811 11410

Landbruksavd. 1801 1952

Oppmålingsavd. 1394 1469

Sum 42135 38630

5.5.3 ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regn - 03 Bud. - 03 Avvik Avvik i %
Sektoradministrasjon 916 508 715 901 -200 607 -28,02 %
Brann- og redningsavd. 12 535 371 12 465 990 -69 381 -0,56 %
Bygge- og vedl.h.avd. 9 195 135 6 801 118 -2 394 017 -35,20 %
Bygn. og reg.avd 2 482 119 2 099 545 -382 574 -18,22 %
Byingeniøravd. 13 811 438 12 443 304 -1 368 134 -10,99 %
Landbruksavd. 1 800 769 1 883 315 82 546 4,38 %
Oppmålingsavd. 1 398 627 1 577 283 178 656 11,33 %
Sum 42 139 967 37 986 456 -4 153 511 -10,93 %

Kommentarer til avvikene:
• Avviket på teknisk sjefs kontor relaterer seg hovedsakelig til festeavgifter.
• Brann- og redningsavdelingens resultat er i samsvar med budsjett.
• Største delen av avviket i Teknisk sektor ligger på bygge- og

vedlikeholdsavdelingen. Avdelingens avvik er kr. 2,4 mill, en overskidelse på 35% ift
budsjett. Overskridelsen består av kr. 660.000 i mindreinntekter og kr. 1,733 mill i
merutgifter.  Mindreinntektene er hovedsakelig lavere husleieinntekter.
Merutgiftene relaterer seg til følgende:
- Budsjettert innpsaring på ENØK på kr. 760.000 er ikke gjennomført.
- Kr. 1,2 mill i negativt avvik på administrasjonsbygg skyldes mange

enkeltposter der det største avviket er på el-kraft og brensel med kr. 300.000.
• Bygnings- og reguleringsavdelingen har et merforbruk på kr.382.000.  Avviket

består av kr. 111.219 i merinntekter og kr.493.793 i merutgiftene.  Merinntektene
knytter seg gebyrinntekter pga aktivitetsnivået.  Merutgiftene er knyttet til
ekstrahjelp på bygningsseksjonen for å holde saksbehandlingstiden på et
akseptabelt nivå.

• Byingeniøravdelingen har et regnskapsmessig merforbruk på kr 1,37 mill.
Områdene med de største avvikene er:
- Parkering:  negativt avvik kr. 730.000,-. Dette skyldes hovedsakelig

inntektsbortfall på grunn av avtale med Molde Sentrum om gratis parkering i
parkeringstunnelen de siste tre månedene i 2003.

- Veger og veglys: Drift av veger hadde totalt et merforbruk på knapt kr.
150.000, dette skyldes vedlikehold. På veg- og gatelys ver det et negativt
avvik på kr. 430.000,-.

- Landbruksavdelingen har et mindreforbruk ift. budsjett også i 2003.

• Oppmålingsavdelingen har et positivt avvik på 178.656, eller 11%, som består av
merinntekter på kr. 111.236 og mindreutgifter på 67.420, slik at både inntekts- og
utgiftssiden er bedre enn budsjett.
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Investeringer 2003
(tall i hele 1.000,løpende priser)

Område 2003

Feltutbygging 19 853

Brann- og redn 0

Bygning, rehab 3 045

Vannverk 8 212

Avløp 9 370

Veger, parkering 8 543

Torg og plasser 0

Utg. til fordeling 3 006

Oppm.avd 80

Sentrumstilta 2 091

Sum 54 200

Investeringer 1999- 2001
(tall i hele 1.000,,løpende priser)

Investeringer

21 181

54 200

84 200

2001 2002 2003

5.5.4  INVESTERINGER

På investeringssiden har det vært følgende brutto ressursbruk (tall i 100.000 kr):

På investeringssiden har det vært følgende aktivitet:
• Det er bygd ut flere felt; Øvre Granlia ble utbygd og utsolgt i 2003, Nesbø-feltet på

Kleive er utvidet, og det samme er Raneset på Skålahalvøya.
• Næringsområde på Åsan på Skåla er opparbeidet, og det er kjøpt grunn til utvidelse

av næringsområdet i Årødalen.
• Det er gjort en rekke tiltak på kommunens bygninger, de største omtales andre

steder i årsmeldingen.
• Vannverket er utbygd i samsvar med tidligere vedtatt plan. Det er skiftet ut mye

gammel vannledning, og lagt ny ledning til Sekken.
• Avløpsnettet er utbygd i samsvar med vedtatt plan. Det er bygd nye renseanlegg

(slamavskillere) og skiftet ut mye gammel avløpsledning.
• På vegområdet er det investert i nye trafikksikkerhetstiltak.  Det er lagt vekt på å

bedre sikkerheten spesielt for myke trafikkanter.
• På oppmålingsområdet fortsatte Molde samarbeidet med andre deltakere i

GEOVEKST-samarbeidet, og kartverket ble videreutbygd.
• Arkitektkonkurransen for sjøfronten i bysentrum ble gjennomført.

Videre følger tiltakene stort sett vedtatte investeringsprogram.

5.5.5. PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE

2003 var et spesielt år:
Molde kommunes organisasjon ble vedtatt endret gjennom MiO-prosessen. Mye arbeid
er blitt lagt ned i omorganiseringsarbeidet, og dette har preget arbeidssituasjonen. I
løpet av 2003 opphørte sektoren, og de gamle  ansvarslinjene ble brutt.

Brann- og redningsavdelingen har hatt et spesielt år i 2003. 110-varslinga ble flyttet til
Ålesund etter vedtak i Direktoratet for brann og elsikkerhet, og alarmsentralen har
dermed fått en noe amputert funksjon.

Videre har avdelingen deltatt i utredning av et interkommunalt brannvesen i Romsdal og
på Nordmøre. Det er foreløpig uvisst hvordan denne saken utvikler seg.

Bygge- og vedlikeholdsavdelingen har hatt et veldig travelt år. Den har tatt seg av
bygging av nye institusjoner på Skåla og i Råkhaugen, og forestått opprusting av
Langmyra skole. Videre har store byggeprosjekter vært under planlegging, bl. a. Kleive
sjukeheim, Kirkebakken sjukeheim, ny skole på Kleive, Kviltorp skole og diverse andre
større tiltak på skoler. Avdelingen er omorganisert ved at boligdelen inkludert
boligkontoret er tatt ut og ført over i KF.

Det er lagt ned et stort planarbeid i Årølia vest, Kringstad – Djupdalen og utvidelsen av
Molde Lufthavn Årø.

Sektoradministrasjonen har hatt betydelig ekstraarbeid med omtaksering av
takstgrunnlaget for eiendomsskatten. Dette har kommet i tillegg til alle andre oppgaver i
2003, og har vært en sterk belastning.

I 2003 var det behandlet 10 ansettelsessaker. Det var til sammen 34 søkere, tre av disse
var kvinner, hvorav to ble ansatt.
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Andel av samlet ressursbruk
Kultursektoren

3,9 % 4,9 %

96,1 % 95,1 %

Bruttokostn.. Nettokostn.

Kultursektoren Molde kommune

Nøkkeltall
(Løpende priser)

2003 2002

Ant. Ansatte 45 48

Ant. Årsverk 41,8 40,2

Netto driftsutg. pr

innbygger: 2003 2002

Allmenn kultur 395 349

Bibliotek 205 201

Idrett og fritid 327 322

Parker/grøntomr. 122 126

Oppveksttilbud 77 82

Administrasjon 77 80

Nøkkelinformasjon
(Løpende priser)

2003 2002

Ant. utlån bibliotek 102254 95760

til voksne 49141 49961

til barn 41309 38777

utlån andre medier 11704 7022

Antall besøk bibl. 116000 114000

Ant. begravelser 182 190

Ant. timer utleie:

Kunstgresset 1709 1767

Molde idr.park 161 189

Ant. besøk sv.hall 30871 28947

voksne 9560 9393

barn/unge/skole 21311 19554

Daglig besøk 
eldres kultursenter 50 50

Ant. Frivillige 39 37

5.6 KULTURSEKTOREN

 

Almenn kultur
og oppvekst

Ant. årsverk: 9,5

Park- og fritidsavd.
Bernt Lange

Ant. årsverk: 21,8

Molde Bibliotek
Dag Skarstein
Ant. årsverk: 7,9

Molde Kulturskole
Trond Brenne
Fra 01.08.2003

Kultursjef
Magne Orten jan-aug/Bernt Lange sept-nov/Hugo Tingvoll des

Ant. årsverk: 2,6

Kultur har stor betydning for trivsel og livskvalitet. I tillegg til å drive egne aktiviteter og
anlegg, er kultursektoren et serviceorgan for det frivillige kultur- og idrettsliv, samt
vertskommune overfor de profesjonelle kulturinstitusjonene.

Kultursjefens stab og virksomhetsområdene Allmenn kultur og Oppvekstmiljøtiltak har felles
kontorer i Storgata 31 under betegnelsen Kulturkontoret. Eldres Kultursenter,  Hjelset
Servicesenter,  Frivillighetssentralen og Bjørset Aktivitetshus hører administrativt til Allmenn
kulturområdet, mens Huset Ungdomsklubb og Tomrommet sorterer til Oppvekst.

Molde Bibliotek er organisert med en barne- og voksenavdeling i hovedbiblioteket i sentrum,
Hjelset filial på Skjevik ungdomsskole og Røvik filial på Vågsetra barne- og ungdomsskole.

Park- og Fritidsavdelingen er lokalisert i Idrettens Hus og organisert i en parkseksjon og en
idrettsseksjon. Avdelingen har ansvar for parker, lekeplasser, grøntanlegg, friområder,
gravlunder, idrettsbygg- og anlegg, kulturhus, badeplasser, lys- og trimløyper, samt tilsyn på
Hjertøya.

Omorganisering preget også kultursektoren i 2003, som gikk over til å hete Kulturavdelingen.
En administrativ stilling ble flyttet til stabsenhet, og ny kultursjef tiltrådte 01.12.2003.
Molde musikkskole ble omgjort til Molde kulturskole og organisatorisk knyttet til
Kulturavdelingen formelt fra 01.08. Skolen har 27 årsverk fordelt på 40 ansatte. Se nærmere
under kap. 5.2 Skoleavdelingen.

5.6.1 MÅL OG OPPGAVER

Kulturplanen har vært retningsgivende for prosjekter og oppgaver som kulturområdet har
prioritert.

• Molde kommunes kulturpolitikk skal ivareta våre fysiske omgivelser, kulturmiljø, kulturarv
og estetikk.

• Utarbeide temaplan for kunst og utsmykking, det skal opprettes et utsmykkingsfond.
• Arbeide med en roseplan for Molde. Utvikling av bruk av roser i ”Rosenes by” skal skje i

samarbeid med næringslivet og private.
• Oppfølging av bruken av Bjørnsonhuset vil være et prioritert område i tiden fremover, og

organisering av de frivilliges bruk av huset skal ivaretas på best mulig måte.
• Øke samarbeid og tjenestetilbud for frivillige lag og organisasjoner.
• Bidra til økt synliggjøring og verdsetting av frivilliges innsats i kulturlivet.
• Lage melding om det frivillige kulturlivets forhold.
• Sikre utviklingshemmede og andre grupper med særlige behov bedre og reell tilgang på

kulturtilbud. Ordningen med fritidskontakter og ledsagerbevis skal ytterligere utvikles.
• Arbeide for dannelse av et Internasjonalt Råd, som kan bedre kontakten mellom

innvandrere og nordmenn.
• Iverksette ”Skolebibliotekplanen”
• Øke omfanget av medietilbudet ved biblioteket.
• Oppgradering av lokaler og anlegg for idrett, park og fritid.
• Prioritere lekeplasser.
• Realisere vedtatt barne- og ungdomsplan.
• Utvikling av Molde Kulturskole.
• Gjennomføring av Markaplanen videreføres i samarbeid med bl.a. Moldemarkas Venner.
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Viktige hendelser

• NM på ski ble arrangert på
Skaret av Molde og Omegn
Idrettsforening (MOI)

• Kulturprisen gikk til MOI

• Frivillighesprisen ble tildelt
ildsjelen Gerhard Hestad

• Byggeskikkprisen gikk til
Myrabakken 1/Sylte Eiendom

• Utsmykkingsordningen er
gjort gjeldende ved utvidelse
av Langmyra skole og nye
Råkhaugen sykehjem

• Kulturhuset har fått overbygg
ved inngangspartiene

• Nytt gjerde ved tennisbanen

• Ny bro ved Øverlandsbekken
• Ny driftbygning ved

Tøndergård Gravlund

• 160 ledsagerbevis utstedt

Fordeling kulturmidler
2003 2002

Barn/Ungdom 99 500 120 000

Musikk 243 000 300 000

Idrett/skytterlag 273 000 317 000

Andre 51 000 180 000

Sum 666 500 917 000

5.6.2 MÅLOPPNÅELSE

• Oppstart av informasjonsprosjekt; skilt med historisk informasjon ble satt opp på tre
historiske bygg. Prosjektet fortsetter i 2004.

• Stor Rosedugnad i rådhuset i februar. Arbeid med roseplan er i gang. Arbeidsgruppe
sammensatt av kulturadm., næringsliv og private.

• De frivilliges bruk av Bjørnsonhuset har vært fulgt opp med faste møter i brukerutvalget.
• Samarbeidet med de konsultative rådene har fungert, men forbedringspotensialet er

fortsatt til stede fra kommunens side.
• Frivillighetssentralen og Eldres Kultursenter bidrar samlet til et godt samarbeid med

frivillige, frivillige organisasjoner og eldre. 39 frivillige har bidratt med en-til-en tjenester
til 95 brukere, herav 58 nye. Registrerte arbeidstimer er 4940. I tillegg er 220
natteravner og 280 bøssebærere (TV-innsamlingsaksjonen) tilknyttet
Frivillighetssentralen.

• Turer og andre tiltak for funksjonshemmede og grupper med spesielle behov har vært
arrangert vår og høst og tilbudet er formidlet til brukerne i egne planer. Det er også god
deltakelse fra nabokommunene. Om sommeren arrangeres lengre turer og ferietilbud.
Stor publikumsoppslutning om Brukskunstutstillingen i Molde Rådhus i november (34
deltakere). På julebordet deltok 160 personer, med bl.a. deltakelse fra 5
nabokommuner. Ca 160 ledsagerbevis er skrevet ut. Ordningen med fritidskontakter er
flittig brukt, men omfanget er for lite ifht. behovet.

• Fritidsklubbene ”Huset” og ”Tomrommet” har hatt drift h.h.v 5.d.pr.uke og 1-2 d.pr. uke.
Begge klubbene er godt besøkt.   Bjørset Musikkverksted (BMV) holdet til i samme
lokaler som ”Huset” – Bjørset Aktivitetshus.

• Oppvekstleder Hjelset/Kleive var vakant årets 7 første måneder. Oppvekstområdene
Hjelset/Kleive og Bergmo/Nordbyen har drevet lokalt faglige samarbeidsteam, der
representanter for skole, ppt, barnevern, helsesøster, politi o.a. faginstanser deltar.
Teamet er et rådgivende lavterskeltilbud til foreldre.

• Ved biblioteket har innkjøp av ”andre media” (musikk), samt deltagelse i ”filmklubb”
resultert i at denne type utlån har økt med 66,7% ifht 2002.

• Oppgradering har pågått ved Fuglsethallen (rehab. Garderober), Kulturhuset (overbygg
inngangsparti) og Idrettens hus (nødlys).

• Tennisbanen v/idrettens hus har fått nytt gjerde, og ved kunstgressbanen er det
kommet nytt speakeranlegg.

• Oppgradering av lekeplasser har pågått, og en ny lekeplass er etablert i sentrum, i
Parkveien 4  bak rådhuset.

• Nye roserabatter øst for Molde Domkirke, omlegging av granittrapp og ny skiferplass i
Gotfred Lies park.

• Dreneringsarbeider i Reknesparken i samarbeid med Molde Byes Vel.
• Tilrettelegging i Moldemarka har pågått i samarbeid med Moldemarkas venner, bl.a. ved

å bygge ny bro ved Øverlandsbekken.
• Driftsbygning ved Tøndergård gravlund er fullført.
• Molde kulturskole er utvidet til å omfatte bildefaget i tillegg til musikk.
• Molde Kulturforum - en møteplass for de profesjonelle kulturinstitusjonene og Molde

kommune, har hatt jevnlige møter med faste tema, og med fokus på Molde som
vertskommune.

• Ett regionalt kulturmøte har vært avviklet – med deltakere fra kulturadministrasjoner i
Romsdalskommunene. Tema: 1. Kunstnersenteret i Møre og Romsdal og dets tilbud til
regionen. 2. Regionens bruk av Bjørnsonhuset.

                                                                          Foto: Arne Strømme
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Hovedtall
(tall i hele 1000, løpende priser)

2003 2002

Personalkostn. 15 134 17 604

Kjøp til prod. 10 155 7 030

Kjøp av tjen. 21 4 245

Overføringer 10 751 7 889

Avs./finanskost. 11 187

Driftsutgift. 36 072 36 955

Salgsinntekter 4 464 5 179

Refusjoner 841 3 258

Overføringer 1863 17

Fond/finansinnt. 7 132

Driftsinntek. 7 175 8 586

Netto utgift 28 897 28 369

Netto  ressursbruk
(tall i hele 1000, løpende priser)

2003 2002

Sektoradm. 1 856 1 924

Kultur og oppv. 11 197 10 308

Park og fritid 10 784 10 757

Bibliotek 4 927 4 822

Kino 135 558

Sum 28 899 28 369

Investeringer 2003
(tall i hele 1.000,Løpende priser)

2003

Infoskilt bygg 40

Bjørset Aktivitetshus 235

Tomrommet 40

Treffsted for ungdom 119

Kulturhus/haller 1 002

Komm. idrettsanlegg 555

Friområder 606

Kirker 2 495

Kirkegårder 2 633

SUM 7 725

Investeringer 2001-2003

Investeringer

1 211
2 286

7 725

2001 2002 2003

5.6.3  ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap- 03 Budsjett - 03 Avvik Avvik i %
Kultursjefen 2 232 146 2 176 735 -55 411 -2,55 %
Allmenn kultur 8 979 209 9 005 978 26 769 0,30 %
Oppvekst 1 839 943 1 891 728 51 785 2,74 %
Bibliotek 4 926 780 4 917 146 -9 634 -0,20 %
Kino 134 953 -134 953
Idrett og fritid 7 849 485 7 974 378 124 893 1,57 %
Parker og grøntannlegg 2 934 819 2 984 719 49 900 1,67 %
Sum 28 897 335 23 789 230 53 349 0,22 %

Kommentarer til avvik:
• Kultursjefens resultat er i samsvar med budsjett
• Allmen kultur viser et mindreforbruk. Ansvaret må sees i sammenheng med ansvar

kultursjefen. Både inntekter og utgifter er i samsvar med budsjett.
• Det er ført ubudsjetterte utgifter på Molde kino da kulturavdelingen ble belastet for

husleie for areal som Molde Kino ikke hadde bruk for i 2002 og 2003.
• Idrett og fritid hadde et mindreforbruk på kr. 124.983,- .  Både inntekts og utgiftssiden

er over budsjett med hhv. kr. 2,15 mill. og 2,025.  Kr. 1,85 mill. relaterer seg til
videreformidling av spillemidler.  Resterende kan knyttes opp mot økte energiutgifter på
utgiftssiden og ref.sykelønn og økte baneleieinntekter på inntektssiden (økt frekvens i
utleie).

• Parker og grøntanlegg viser et lite mindreforbruk.  Dette består av 178.000 i
merinntekter og 128.000 i merutgifter.  Merinntektene er et resultat av mer salg av
tjenester enn forventet (arbeid for bl.a. Mesta/vegvesenet).  Merutgiftene er fordelt på
mange poster og ikke relatert til noe spesielt.

5.6.4  INVESTERINGER

Kultursektoren har i tråd med kommunestyrevedtak fordelt  1 mill. kroner til
Kulturhusfunksjoner i 2003. Ikke alle av disse prosjektene er satt i gang/avsluttet i 2003, og
blir derfor videreført. Det har også vært videreført prosjekter som hadde avsatte midler fra
foregående år, og totalt er det investert for 2.597.000 utenom kirker og kirkegårder som
samlet har en investering i 2003 på 5.128.000.

Fortsatt er det store uløste behov innen sektoren når det gjelder både lokaler, anlegg og
maskiner.

5.6.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Bassengkomitéen la frem rapport for bygging av nytt badeanlegg/folkebad 18.desember
2003. Ledelsen v/Park- og fritidsavdelingen har vært sentral i utarbeidelsen av
bassengrapporten.
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6. SÆRBEDRIFTER, SELSKAPER OG ANNEN VIRKSOMHET

Nøkkeltall Molde
havnevesen

2003 2002

Ansatte 9 9

Årsverk 7,8 7,5

Omsetning (mill.) 12,8 11

Net.driftsres.(mill) 2,2 1,4

Nøkkeltall RIR
2003 2002

Ansatte 11 11

Årsverk 11 11

Driftsresultat 51 634 59 979

Årsres. (mill kr.) 3 883 9 783

Kildesortert avfall fra
husholdninger
tonn, tall i hele 1.000, løpende priser)

2003 2002

Matrester 2522 2.054

Papir 2418 2.358

Drikkekartong 73 92

Plast 353 357

Restavfall 6742 6979
Totalt på 
deponiet 22.734 26300
Gjennvinngs-
grad 61 %

Nedenfor følger utdrag av vesentlige momenter og nøkkeltall for de viktigste kommunale
særbedrifter, selskaper og annen kommunal virksomhet. For fullstendige opplysninger og
resultater vises det til de omtalte virksomheters egen årsmelding for 2003.

7. MOLDE HAVNEVESEN

Molde Havnevesen er et kommunalt foretak som har som formål å utvikle og samordne
havnevirksomhet. Havnevesenet skal ivareta alle forvaltningsmessige og administrative
oppgaver av havne- og farvannsmessig art, samt håndheve havnereglementets
bestemmelser og eventuelt andre særregler og forskrifter innen området, herunder
oljevern og akutt forurensning. Molde Havnevesn skal dessuten bygge, drive og
vedlikeholde alle offentlige havneanlegg. Molde Havnevesen skal videre innkreve
havneavgifter i Molde havnedistrikt i henhold til bestemmelsene i havnas avgiftsregulativ.

Molde Havnevesen 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.
Havnefogden er havnas administrative leder og det er totalt ansatt 9 personer i
havnevesenet. Havnevesenets inntekter var i 2003 13 mill. kroner hvorav 4,5 mill. kroner
kommer fra havneavgifter og 8,5 mill. kroner fra andre inntekter.

6.2  RIR

2003 var RIR sitt 20.driftsår.
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) eies av kommunene Molde,
Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset.  Eierne hefter for selskapets disposisjoner og
kapitalkostnader i forhold til antall innbyggere i kommunene.
Averøy kommune avsluttet sitt eierskap fra 2003.

Averøy kommune leverte til RIR 1.halvår 2003, og tall fra kommunen ligger
inne her. Selskapet får betalt for fraksjoner som leveres til gjenvinning.

Det ble samlet deponert 22 734 tonn restavfall. Det er en nedgang fra i fjor på 3 566
tonn.

Selskapet har deltatt aktivt i LOOP’s skolekampanje,
og 6 klasser har besøkt anlegget.

RIR har gjennomført 2 brukerundersøkelser; en mot
privathusholdningene og en mot næringslivet.
Undersøkelsene viste tilfredshet med RIR sin virksomhet.

Avfall pr. RIR innbygger

155

55 53

2 8

Restavfall Papir Matresetr Drikkerkartonger Plastembllasje
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Nøkkeltall Istad AS
2 003 2 002

Antall ansatte 352 145

Årsverk 346 138
Omsetning 
(mill. kr) 748 468

Årsresultat før 
skatt (mill kr.) 14,4 55,4
Årsresultat 
etter skatt 
(mill. kr) 6,6 37,5
Egenkapitalan
del 37 % 42 %
Energileveran
se (GWh) 1 356 879
Kraftproduksjo
n (GWh) 163 193

Viktige hendelser 2003:
• November 2003 oppkjøp av

Linjebygg Offshore med
180 ansatte

Nøkkeltall Næringsmiddel-
Tilsynet (RNT)

2003 2002

Ansatte 18 18

Årsverk 16 16

Omsetn.inkl.

interne overfør. 9,6 9,6

Årsresultat 0 -0,2

Tilskudd eierkomm 2,2 1,9

Statelig tilskudd 2,7 2,3

Inntekt lab. 3,6 3,7

Viktige hendelser
næringsmiddeltilsynet
• Næringsmiddeltilsynet blir

tatt over av Staten fra
01.01.04. Laboratoriet
viderføres under navnet
Kystlab AS med avdeling i
både Molde og Kristiansund
fra samme dato.

6.3 ISTAD  AS

Konsernet
Omfatter morselskapet Istad AS og de heleide datterselskapene
Istad Nett AS, Istad Kraft AS, Istad Elektro AS og Linjebygg offshore AS.

Istad AS eier også 35,7% i Energiverkenes Avregnings-
Sentral AS (EVAS) og 34,4% i Naturgass Møre AS.

Istad Kraft AS eier 25% i Driva Kraftverk DA og 34%
i Haukvik Eiendom AS.

Istad AS har denne eiersammensetningen:
Trondheim Energiverk AS 49%, Molde kommune 41% og
Moldekraft AS 10%.

Istad-konsernet har i sin strategi slått fast at det skal være
et selvstendig selskap med hovedkontor i Molde.
Selskapets visjon er – Lønnsom lokal drivkraft – og
forretningsideen er å drive med energirelatert virksomhet,
herunder:
• Overføring og distribusjon av energi på Nordvestlandet
• Produksjon av energi på Nordvestlandet
• Omsetning av energi på Nordvestlandet, og til utvalgte nisjer innenfor Norden
• Anleggs- og vedlikeholdsvirksomhet i Midt-Norge
• Installasjonsvirksomhet på Nordvestlandet
• Istad skal i tillegg delta i og drive aktiv forretningsutvikling tilknyttet annen naturlig

tilhørende virksomhet, der konsernets kompetanse og/eller infrastruktur kan
brukes.

6.4  NÆRINGSMIDDELTILSYNET

Romsdal Næringsmiddeltilsyn var et interkommunalt selskap IKS som eies av
kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma. Molde
kommune førte regnskap for selskapet.

Næringsmiddeltilsynet blir tatt over av Staten fra 01.01.04. Laboratoriet viderføres under
navnet Kystlab AS med avdeling i både Molde og Kristiansund fra samme dato.

RNT var organisert i 3 avdelinger.
Tilsynsoppgavene utførtes av respektive tilsyns- og kjøttkontrollavdeling Vårt tredje
virksomhetsområde var laboratoriedrift som drives rent forretningsmessig. Laboratoriet
er godkjent etter standarder fra Norsk akkreditering.
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Nøkkeltall Kirkelig Fellesråd
(Tall i hele 1.000, løpende priser)

2003 2002

Ansatte totalt 25 24

Årsverk totalt 16,6 17

Medl. Av DNK 21021 21445

Døpte 225 226

Konfirmanter 235 229

Bryllup 50 76

Gravferder 197 191

Tot. Ant. gudstj. 289 328

konserter m.v.

i kirkene: 54 43

Deltakere v/alle

gudstjenester: 42323 43264

Gj.snitt gudstj.

deltakelse søn-

og helligdager: 757 696

Viktige hendelser kirkelig
fellesråd 2003
• Ny driftsavdeling

Tøndergård gravlund.
• Rehabilitering av

domkirketårnet.
• Bispevisitas i Molde

menighet.
• Omstrukturering som følge

av reduserte inntekter.
• Prosjektstilling til

ungdomsarbeid i Molde
menighet (innsamlede
midler).

Nøkkeltall
Godtfred Liesplass 1 AS

• Tall for 2003 er ikke klare

• Det vises til selskapets
egen årsmelding for
nærmere informasjon

6.5  MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD

Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver på vegne av de enkelte sokn i den lokale
kirken i Molde kommune. Kirken i Molde består av seks sokn fordelt i to prestegjeld, og
er organisert med to staber i tillegg til fellesrådets administrasjon.

Fellesrådet forvalter midler som hovedsak kommer som overføringer fra Molde kommune
i tillegg til noe fra staten. Kirkelig Fellesråd har ansvare for:
• Økonomiske og administrative oppgaver
• Utarbeidelse av mål og planer
• Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer
• Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig ansatte

Når det gjelder soknenes ansvar for "det kristelige liv", herunder forkynnelse,
undervisning, diakoni og kirkemusikk har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette,
mens det er fellesrådets ansvar å forvalte midlene fra kommunen til dekning av utgifter
til lønn og utstyr for de ansatte i soknene.
Den praktiske kirkegårdsdriften gjennomføres av parkvesenet som tjenesteyting og
kommer fram i park og fritids regnskap/årsmelding. (Kultursektoren)

Målene for kirken i Molde er formulert i de syv virksomhetsområdene gudstjenesteliv,
undervisning, diakoni, kirkemusikk, stillinger, bygninger/anlegg og administrasjon. Med
utspring i disse områdene er det intensjonen at Molde kommunes innbyggere skal kunne
betjenes med aktuelle aktiviteter og kirkelige handlinger i alle livets faser.
Endelige regnskapstall er i skrivende stund ikke klare, men på tross av høyere utgifter til
bla energi ser ut til å gå ut med positivt resultat.

For nærmere detaljer vises det til kirkelig fellesråds egen årsmelding.

6.6  EIENDOMSSELSKAP
Gotfred Liesplass 1 AS (GLP) er et heleid kommunalt selskap som eier og forvalter
bygget G. Liesplass 1. Bygget består av 31 omsorgsboliger og en forretningsdel som
blant annet inneholder Molde Kino. I tillegg eier GLP en tredjedel av GLP. 4, som leies ut
til Molde kommune.

GLP er organisert slik at alle inntekter i selskapet kommer selskapet selv til gode. Molde
kommune henter ikke ut utbytte fra selskapet. Endelige tall for GLP for 2003 er ikke
klare på tidspunktet dette skrives.

I forbindelse med omorganiseringsprosessen er det dannet et eget selskap som skal
forvalte utleieboliger i kommunen. Molde Utleie KF ble opprettet 01.04.2003. Det
vurderes om G. Liesplass As skal inngå i dette foretaket.

I tillegg er Molde kommune deleier i følgende eiendomsselskaper:

• AS Amtm. Krohgsgt. 4/6

• DH-bygget AS

• Stiftelsen Molde Ungdomsboliger

• Fuglset/Tøndergård Båthavn AL
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Nøkkeltall for Molde
utleieboliger KF

2003

Ansatte 3

Årsverk 3

Driftsresultat 1 900

Antall boliger :

Omsorgsboliger 109

PU- boliger 24

Borettslag 94

Leiegårder 110

Andre 18

Totalt: 355

Viktige hendelser
• Molde Utleieboliger Kf ble

etablert 1. April 2003
• Nytt styre ble valgt av

Molde kommunestyre
20.11.2003

Nøkkeltall Atlantic Safari
AS

2003 2002

Ansatte 2 2

Sommerhjp. 484,5 t. 2

Årsresultat: -15 906 107 017

Viktige hendelser
Reiseliv
Hotell

2002 2003 Endring

Molde 92 420   122 662  32,7 %

Kr.sund 71 344   65 175    -8,6 %

Ålesund 210 640 207 672  -1,4 %

Flyplass

2002 2003 Endring

Molde 275 340 298 524  8,4 %

Kr.sund 207 767 200 298  -3,6 %

Ålesund 634 793 635 989  0,2 %

Cruise

2002 2003 Endring

Molde 31         36          16,1 %

Kr.sund 5           1            -80,0 %

Ålesund 35         55          57,1 %

Hurtigrute

2002 2003 Endring

Molde 20 731   17 380    -16,2 %

Kr.sund 16 929   15 892    -6,1 %

Ålesund 49 872   41 800    -16,2 %

6.6  MOLDE UTLEIEBOLIGER KF

Molde Utleieboliger KF ble etablert pr 1. april 2003, og fram til 1. juli ble foretaket ledet
av sjefen for eiendomsavdelingen i Molde kommune. Fra 1. juli ble det ansatt daglig
leder og to medarbeidere.

Styrets funksjonstid følger kommunestyrets valgperiode, og det ble derfor valgt nytt
styre i forbindelse med kommunevalget høsten 2003.

Den boligmasse som skulle overføres til foretaket fra kommunen hadde en økonomisk
ryggrad til å forrente et lån på kr 151.021.000,- basert på en rentesats på 5,42 % og
nedbetalingstid på ca 40 år. For  2003 har Molde kommune gitt et driftstilskudd på kr 2,4
mill kroner for å dekke et beregnet underskudd.

Regnskapsresultatet til foretaket viser et overskudd på kr. 1,95 mill.. Årsak til
overskuddet er hovedsakelig lavere rentekostnader enn budsjettert. Foretakets styre har
vedtatt at overskuddet skal tilbakeføres til kommunen som en del av tilbakebetalingen av
tilskuddet som ble gitt i 2003. Transaksjonen vil bli gjennomført etter at kommunestyret
har disponert overskuddet.

Ved etableringen av Molde Utleieboliger KF forutsatte en at alle eiendommer kommunen
leier ut til boligformål skulle overføres til foretaket i løpet av 2003. Dette innebar
overføring av ca 360 boenheter med gjennomgangsboliger, flyktningeboliger, PU-boliger,
omsorgsboliger, trygdeboliger og boliger innen psykiatri og rusomsorg

Drift og vedlikehold av foretakets eiendomsmasse skal gjøres gjennom kjøp av tjenester
enten fra kommunens eiendomsavdeling eller fra private entreprenører.

Investeringen som er gjort i ny eiendomsmasse i 2003 er gjort innenfor kommunens
investeringsramme og -budsjett. I løpet av året er det fullført 2 nye prosjekt:
• Skåla omsorgsboliger med 8 boliger for eldre og trygdede. Tatt i bruk sommeren

2003.
• Råkhaugen omsorgsboliger  med 18 boliger for eldre og trygdede. Overlevert pr

17.12.2003

6.7  REISELIV

Atlantic Safari AS er et destinasjonsselskap som eies av kommunene og
reiselivsnæringen i Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Lesja, Midsund, Molde, Nesset,
Rauma, Sandøy og Vestnes. Selskapets hovedoppgave er å drive helårsåpen
turistinformasjon, utvikle nye reiselivsprodukter og markedsføre området som reisemål.

I 2003 har Atlantic Safari AS utviklet nye reiselivsbrosjyrer, kart og internettsider, kjøpt
seg inn i felles markedsføringstiltak i regi av Norges Turistråd, Fjord Norge og Møre &
Romsdal Reiseliv, etablert slagkraftige markedsføringsnettverk innen både cruise og
kurs/konferanse samt bidratt til etablering av turisttog på Raumabanen. Det arbeides
videre med prosjektene ”Nasjonale Turistveger” og ”Øyhopping med sykkel”, i tillegg til
nyskapningen MetaMolde.

Selskapet har 78 aksjonærer og en aksjekapital på kr. 1.464.000. Etter den siste
kapitalutvidelsen eier reiselivsbedrifter fra hele regionen 63% av selskapet og de 12
kommunene eier samlet 37%. Det er en forutsetning for selskapets framtidige drift at
kommunene og reiselivsnæringen i regionen kjøper tjenester og tilfører økonomiske
midler til fellestiltak.

Molde kommune er ellers engasjert innenfor reiselivet med eierandeler i følgende
selskaper:
• Knausen Molde AS
• Hyseskjæret ANS
• Vardestua

I tillegg stiller Molde kommune gratis tomt til disposisjon for NAF til campingplass på
Kviltorp.
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6.8  SAMFERDSELSPROSJEKTER

Molde kommune er engasjert med eierinteresser i flere samferdselsprosjekter i regionen,
blant annet:

• Tusten Tunnelselskap AS

• Haram-Midsund-Aukra tunnelen

• Molde Tunnel- og Bruselskap AS (Skålavegen)

I tillegg er Molde kommune økonomisk engasjert i utredningen av tunnel under
Langfjorden, med sikte på fergefri forbindelse mellom Molde og Åndalsnes.

6.9  KULTUR- OG IDRETTSANLEGG

Foruten kommunens egne kultur- og idrettsanlegg har kommunen eierinteresser i flere
institusjoner og anlegg, blant annet:

• Møre og Romsdal regionteater

• AL Skarbakkene

• AS Skaret Skisenter

• Skaret Travbane

• Berg Alpin AL

• Bjørnsonhuset

                              Sølvjenter (MOI) fra NM på ski på Skaret (Foto: Bjørn Brunvoll)



Folketall i Molde kommune
pr. 1. januar 2004

Befolkningsendring fordelt på distrikt:

01.01.04 01.01.03 Endring

1) Molde vest 1 893 1 887 6
2) Bjørset 2 075 2 073 2
3) Molde sentrum 2 927 2 975 -48
4) Øvre bydel 3 782 3 776 6
5) Molde øst 4 408 4 396 12
6) Nordbyen 3 437 3 409 28
7) Strande 1 023 989 34
8) Hjelset 1 414 1 445 -31
9) Kleive 932 936 -4
10) Skåla 1 716 1 662 54
11) Bolsøya 274 262 12
12) Sekken 167 171 -4

Totalt 24 048 23 981 67
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