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Årsrapporten for 2008

• Årsrapporten er først og fremst 
rådmannens tilbakemelding til 
politikerne

• Årsrapporten er også et av de viktigste 
styringsdokument for organisasjonen 

• Årsrapporten er i tillegg et godt 
informasjonsdokument til alle som 
ønsker å vite mer om Molde kommune



Årsrapporten for 2008
• Årsrapporten er tilgjengelig for alle ansatte 

og innbyggere i Molde kommune
• Fredag 24. april vil alle innbyggere i Molde 

kommune motta et postkort hvor det 
henvises til kommunens hjemmeside hvor 
årsrapporten ligger både i web-format og 
som pdf-fil

• Den trykte utgaven skal være tilgjengelig fra 
5. mai 

• Kommunestyret skal behandle årsrapporten 
den 28. mai



Vi er stolte!
Molde kommune ønsker å vise fram hvilke 
tjenester kommunen produserer både i 
forhold til omfang, kvalitet og ressursbruk 

Vi ønsker å få fram mangfoldet i tjeneste-
produksjonen i vår organisasjon og at vi 
er stolte av det vi har fått til i året 2008! 

I år er alle enhetslederer spurt om hva enhetene er stolte av -
i tillegg er enkelte av historiene presentert med dobbelt side i årsrapporten



Årsrapporten for 2008

Årsrapporten inneholder regnskapet for 
2008 i tillegg til den ordinære 
årsmeldingen
For å ha et strategisk blikk framover, 
som er en av de viktigste funksjonene 
til årsrapporten, er budsjett for 2009 
lagt inn som en 
sammenligningskolonne i de fleste 
regnskapstabeller



Balansert målstyring
• Hele årsrapporten er bygd opp rundt 

kommunens målstyringssystem – balansert 
målstyring

• Kommunen rapporterer både i forhold til 
brukere, organisasjon, medarbeidere, økonomi 
og  samfunn og livskvalitet

• Leseren vil finne rapporteringsresultater på
disse områdene som er fremkommet gjennom 
undersøkelser m.v., og selvsagt i regnskapet 
som helhet når det gjelder økonomiske 
resultater



Brukere, medarbeidere, organisasjon 
og samfunn og livskvalitet

• Det er foretatt brukerundersøkelser på tjenestene: 
pleie- og omsorg, barnehager, tiltak 
funksjonshemmede og skoler  

• Det er bare utdrag fra disse som blir presentert i 
årsrapporten

• Det er foretatt medarbeiderundersøkelser og utdrag 
blir presentert i kapitlet medarbeider i tillegg til i 
enhetenes egne målekort 

• Under samfunn og livskvalitet presenteres et eget 
kommunebarometer – innbyggerundersøkelsen som 
nylig er gjennomført blir presentert neste år



De enkelte resultatenheter

• Den enkelte enhet er presentert med en 
beskrivelse av:

Tjenestene som utføres
Regnskapsresultat med avviksforklaring
Målekortet med økonomi, sykefravær, 
medarbeidertilfredshet og på enkelte 
enheter også brukertilfredshet
”Vi er stolte av” historier 



Regnskapsresultater 

Korrigert netto driftsresultat
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Driftsinntekter og driftsutgifter

Driftsinntekter

999 595
1 060 311 1 086 016

1 202 653

2005 2006 2007 2008

Driftsutgifter

987 562 1 029 211 1 073 331
1 206 257

2005 2006 2007 2008



Investeringer 

Investeringer

206 685 207 411

178 945

217 568

2005 2006 2007 2008



Lånegjeld konsern

I tillegg garanterer kommunen for en 
ekstern lånegjeld på: 116 727 

BALANSEN*
MOLDE 

KOMMUNE
Molde 

Havnevesen KF
Molde 

Utleieboliger KF
Molde Vann og 

Avløp KF
Molde 

Folkebad KF
Molde 

Eiendom* SUM
Langsiktig gjeld 2 539 693 22 259 278 315 230 582 34 152 0 3 105 001
- herav pensjonsforpliktelser 1 242 624 -                           2 963 27 893               1 812             -                       1 275 291



Fond

Disposisjonsfond (drift) 23 343
Bundne driftsfond 17 082
Ubundne investeringsfond 89 635
Bundne investeringsfond 916
Samlede fond 130 976
Udekket underskudd 2008 -31 157

Oversikt over fond per 31.12.2008



KOSTRA

KOSTRA er kommunenes rapportering til 
staten

KOSTRA-analyser i årsrapporten er basert 
på en sammenligning med oss selv over 
fire år samt gjennomsnittet av 
sammenlignbare kommuner og landet for 
øvrig utenom Oslo.

Analysen er i hovedsak basert på
ressursbruk, men enkelte 
kvalitetsindikatorer blir også presentert



Strategisk blikk framover 
• Molde kommune står nå i en svært 

krevende økonomisk situasjon 
• Arbeidet med å finne de varige 

løsningene på kommunens 
økonomiske utfordringer er i gang 



hvordan Ønsker du å vite
Molde kommune brukte sine ressurser i 
2008?hvordan

Molde kommune brukte sine ressurser i 2008?

Ønsker du å vite

Du finner svarene i Molde kommunes Årsrapport

Les den på internett!
www.molde.kommune.no



Tusen takk for oppmerksomheten



http://www.grafia.no/site/MoldeKommune_2
008/

http://www.grafia.no/site/MoldeKommune_2008/
http://www.grafia.no/site/MoldeKommune_2008/
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