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Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune 
produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også 
ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. ”Dette 
er vi stolte av” er årsrapportens hovedfokus. Bak dette ligger 
et ønske om at kommunen skal få et enda bedre omdømme 
blant kommunens egne innbyggere, men også ønsket om å 
skape et omdømme som er så godt at flere ønsker å bosette 
seg i Molde kommune. For å underbygge dette har vi i årets 
utgave spurt alle enhetsledere om hva deres enhet er stolte 
av. Noen av disse historiene er i tillegg plukket ut for å bli 
presentert med helside i rapporten. Alle tilbakemeldingene 
handler om perspektivet brukere og medarbeidere, og viser 
at kommunens grunnleggende organisasjonsfilosofi - ROSE- 
filosofien nå er etablert og ”lever” i organisasjonen. Denne 
filosofien står for Respekt, Omsorg, Samarbeid som samlet 
skal gi Effektivitet. 

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av regnskap og års-
melding for kommunestyret. Rapporten skal i tillegg fungere 
som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, 
næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kom-
munale enheter og oppnådde resultater i 2008. Årsrapporten 
er detaljert og omfattende. Dette er gjort for at politikere og 
ansatte skal få en grundig og detaljert informasjon om kom-
munen både når det gjelder overordnede styringssystemer, 
tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger 
for driften.

Årsrapporten består både av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding. Årsrapporten vil gi det hele og fulle bildet av 
den kommunale tjenesteproduksjon i året i tillegg til å være en  
viktig brikke i det kommunale plansystem. For å ha et strate-
gisk blikk framover, som er en av de viktigste funksjonene til 
årsrapporten, er budsjett for 2009 lagt inn som en sammenlig-
ningskolonne i de fleste regnskapstabeller. I årsrapporten skal 
tjenesteproduksjon og øvrige aktiviteter i året som har gått 
evalueres i forhold til måloppnåelse.

For kommuneorganisasjonen skal årsrapporten, foruten å 
være en evaluering av tjenesteproduksjonen, også fungere 
som et grunnlag for organisasjonens målstyring. 

Kommunen har tatt i bruk styringsverktøyet «Balansert mål-
styring ». I kapitlet: «Kommunens styringsredskap», finnes en 
beskrivelse av balansert målstyring som styringsverktøy. I år 
har vi utført flere brukerundersøkelser, samt en medarbeider-

undersøkelse. Dette er med på å vise et mer balansert resul-
tat i motsetning til tidligere år hvor hovedfokuset utelukkende 
har vært på økonomisk resultat. Det gjenstår ennå en del 
undersøkelser som skal gjennomføres før vi kan rapportere 
fullstendig i balansert målstyring, men vi har allikevel valgt å 
bruke styringssystemet i evalueringen av de enkelte enhetene 
basert på de resultatene vi har så langt.

I løpet av 2008 har vi fått ytterligere tre nye enheter i kom-
munen. Disse består av to nye barnehager og et asylmottak. 
For å gi leseren et godt innblikk i hele organisasjonen, har vi 
besluttet å bygge dokumentet opp omkring temaer. Dette 
innebærer at det enkelte tema blir presentert gjennomgå-
ende for all kommunal tjenesteproduksjon. Temaene bygger 
i all hovedsak på kommunens målekort som igjen gjenspeiler 
kommunens visjon med tilhørende strategiske målsetninger. 

Molde kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kom-
munal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjeneste-
produksjonen som er satt bort til andre. Kommunen har ved 
årsskiftet fem kommunale foretak. Fire av disse er ikke inntatt 
i kommunens regnskapstall. Disse er Molde Utleieboliger KF, 
Molde Havnevesen KF, Molde Folkebad KF og Molde Vann 
og Avløp KF som alle presenterer egne regnskaper for kom-
munestyret. Molde Eiendom KF ble etablert 1. januar 2008, 
men regnskapsmessig er de ikke utskilt i 2008 og vil være 
en del av regnskapet i denne rapporten. Molde kommune 
deltar også i interkommunale samarbeid som også har egne 
regnskaper. Dette gjelder Tøndergård skole, Kommunesrevi-
sjonsdistrikt 2, RIR (Romsdals Interkommunale Renovasjons-
selskap) og Molde og Romsdal Havn. I tillegg er det etablert 
et heleid aksjeselskap, Romsdal Parkering AS, med virkning 
fra 1. januar 2009.

Dette viser at Molde kommune er et konsern som i tillegg til 
kjernevirksomheten har flere kommunale foretak og deltar i 
flere interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen eier og 
medeier i flere kommunale aksjeselskaper. Det hadde derfor 
vært ønskelig at kommunene var pålagt å sette opp eget 
konsernregnskap i tillegg til det ordinære regnskapet. Vi har 
også tro på at rapporteringen av regnskaps- og produksjons-
data til staten, KOSTRA, kvalitetsmessig hadde blitt vesentlig 
bedre dersom dataene var gjenstand for revisjon på linje med 
regnskapet for øvrig. Dette ville gi et bedre sammenlignings-
grunnlag kommunene imellom.

INTRODUKSJON

Regnskapsresultatet for 2008
Betydelige overskridelser innenfor den kommunale tjenesteproduksjonen og den 
pågående finanskrisen har bidratt til et betydelig udekket negativt driftsresultat 
for 2008. Etter strykninger og bruk av fond, står kommunen igjen med et udekket 
underskudd på 31,2 mill. kroner. Dette resultatet blir ytterligere forklart under 
kapitlet om økonomi.
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RÅDMANNENS KOMMENTAR
2008 ble et krevende år for Molde kommune. Aktiviteten har 
vært stor samtidig som kommuneorganisasjonen har vært i 
endring og tilpassing til nye strukturer. Vi har grunn til å være 
stolte av hva vi har oppnådd av resultater på mange områder. 
Det ønsker vi å sette et spesielt fokus på i denne årsrappor-
ten. Men det vil også framgå av årsrapporten at vi har klare 
forbedringsområder. 

Økonomien i kommunen er meget stram. Molde kommune er 
ikke i noen særstilling og det er en situasjon som vi deler med 
svært mange andre kommuner i fylket og i landet for øvrig. 
Regnskapet for 2008 viser et underskudd på 31,2 mill. kroner. 
Hovedårsakene til dette er både inntektssvikt og kostnads-
overskridelser i den samlede tjenesteproduksjonen. 

Molde kommune har hatt et høyt investeringsnivå i flere år. 
Lånefinansiert renovering og nybygging av skoler, barnehager 
og institusjoner har gitt oss en nødvendig oppgradering av 
kommunens formålsbygg, men også en høy lånegjeld. Inves-
teringsmomsen har vært regnskapsført i driftsregnskapet og i 
det alt vesentligste blitt benyttet til å opprettholde et høyt akti-
vitets- og tjenestetilbud. I takt med økt lånegjeld gir betjening 
av renter og avdrag økte driftsutgifter og gjør kommunens 
økonomi veldig sårbar for økt rentenivå. 

Regnskapsresultatet for 2008, budsjettet for 2009 og øko-
nomiplanen 2009-2012 viser helt entydig at enten må Molde 
kommune få en betydelig realvekst i sine inntekter, eller så må 
driftsutgiftene reduseres og aktivitets- og tjenestetilbudet til-
passes tilsvarende for å kunne bringe balanse i økonomien på 
kort sikt. Det vil kreve evne og vilje til samarbeid og samhand-
ling om tiltak som i sin karakter vil være upopulære og skape 
reaksjoner. Rådmannen er av den oppfatning at god orden på 
økonomien må være prioritet nr èn. 

Dette vil bli en svært krevende utfordring for en allerede pres-
set kommuneorganisasjon. Forventningene til den kommunale 
tjenesteproduksjonen er store. Slik rådmannen ser det, er 
det bl.a. nødvendig å videreutvikle systemet med balansert 
målstyring, forbedre rapporteringen, utøve en strammere 
budsjettdisiplin og raskere iverksetting av korrigerende tiltak 

når avvik rapporteres. Dette krever imidlertid klart definerte og 
politisk vedtatte kvalitetsstandarder og tjenestebeskrivelser, 
slik at så vel brukerne av kommunale tjenester og de ansatte 
skal vite hva som kan forventes. 

Vi har gjennom Kvalitetskommuneprosjektet og andre prosjekt 
blant annet arbeidet målretta for økt nærvær/redusert sjukefra-
vær, men har ikke lykkes med å øke nærværet/redusere sjuke-
fraværet for 2008. Et samla nærvær på 90,2 pst. / sjukefravær 
på 9,8 pst. er ikke tilfredsstillende. Dette arbeidet må derfor 
intensiveres. 

Et godt omdømme skapes gjennom gode resultater.  
Vi har alle, så vel folkevalgte som ansatte, et felles ansvar 
for kommunens omdømme. Den kommunale virksomheten 
er mangfoldig og til dels kompleks. En veldig stor andel av 
kommunens innbyggere er daglig i kontakt med kommunens 
tjenesteapparat. Vi har dyktige ansatte i vår organisasjon. De 
har et ønske om å gi gode tjenester, både hva gjelder kvalitet 
og omfang Det å stikke seg ut på en positiv måte blir lagt 
merke til av andre og bidrar til økt motivasjon og innsats. 

Molde kommune har også særskilte utfordringer som region-
senter og ikke minst som vertskommune for viktige institu-
sjoner. Disse utfordringene må også ses på som muligheter 
til å få løst oppgaver i fellesskap, for å medvirke til en utvikling 
som øker både Molde kommune og hele regionens attraktivi-
tet som bo- og arbeidssted.

Jeg vil få takke både kommunestyrets medlemmer og alle 
medarbeiderne i Molde kommune, både for mottakelsen og 
samarbeidet som nytiltrådt rådmann. Takk til dere alle for god 
innsats i 2008, en innsats som i mange sammenhenger går 
lengre enn det vi kan forvente av den enkelte.
 

Arne Sverre Dahl
Rådmann

INNBYGGERE I MOLDE I ALT % FORDELING

 0-5 år  1 606  6,6 %
 6-12 år  2 240  9,2 %
 13-15 år  1 020  4,2 %
 16-19 år  1 299  5,3 %
 20-39 år  6 074  25,0 %
 40-54 år  5 146  21,2 %
 55-66 år  3 592  14,8 %
 67-79 år  2 102  8,7 %
   80 år og over  1 215  5,0 %
 Totalt   24 294  100,0 %

FAKTA OM MOLDE

Innbyggertall per 01.01.2008 24 294
Areal 356 km2

Skog 150 km2

Dyrket mark 14 km2

Strandlinje 210 km
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Vi er ferdig med året 2008 - et år som startet meget bra, men 
som endte opp med store utfordringer for oss som for resten 
av landet.

Flere av de store prosjektene som var forberedt og under  
realisering ved årsskiftet, har funnet sin løsning. Banefor-
lengelsen ved Årø Lufthavn Årø ble åpnet av samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete og nå fremstår flyplassen som 
en flyplass for fremtiden. 

Vegprosjektet Haukebøen har en fremdrift som forutsatt og 
vil bli åpnet i løpet av juni 2009. Når det gjelder Langfjordtun-
nelen, så ble kjerneboringene sluttført ved nyttår. Framdriften 
tilsier at søknad om bompengefinansiering av prosjektet 
sendes Stortinget i siste halvdel av 2009.

Det største samferdselsprosjektet vi arbeider med i dag er 
Møreaksen som er en del av kyststamvegen E39 og som 
kan føre til fergefri forbindelse mellom Ålesund, Molde og 
Kristiansund. Tidshorisonten for dette arbeidet er start på 
realisering ca. år 2020.

Det er med stolthet jeg registrerer at vi i Molde kommune har 
hatt full fokus på full barnehagedekning, renovering og nybygg 
av skolebygg og renovering av den siste av sjukehjemmene.
Full barnehagedekning oppnådde vi også i 2008, men dette 
er et bevegelig mål som gjør at vi hele tiden må tilpasse oss 
behovet. Derfor vil behovet for nye plasser være aktuelt til 
enhver tid. Kviltorp skole er ferdigstilt og tatt i bruk. Både 
arbeidet med ny skole på Bekkevoll og fullstendig renovering 
av Skjevik og Vikamyra skoler, slik at de vil fremstå som en ny 
barne- og ungdomsskole er planlagt ferdigstilt til jul 2009. 
Det er all grunn for alle i Molde kommune å føle stolthet over 
hva vi har oppnådd også på denne sektoren. 

Innen pleie og omsorg er renoveringen av Glomstua i full gang 
og vil være ferdig sommeren/høsten 2010.

Molde Folkebad KF i samarbeid med Parkgården AS, står for 
byggingen av Moldebadet. Dette skal stå ferdig mars 2010.
Teater-/jazzhus på Gørvelplassen, som også er planlagt for 
eventuelt Molde bibliotek, nærmer seg avklaring. Etter at 
Staten har klarlagt sin del av finansieringen, skal Møre og 
Romsdal fylke og kommunen i april ta standpunkt til sin del  
av finansieringen.

Det er stor aktivitet i næringslivet når det gjelder bygging av 
næringsbygg. På Moldegårdsområdet bygger næringslivet 
ut i stor grad, samt at Romsdalskvartalet i sentrum vil stå 
ferdig i løpet av 2009. Dette innebærer at optimismen er stor 
i regionen og at vi så langt ikke har merket de store negative 
følgene av finanskrisa. I 2008 ble det fastslått at Molde er 
den største industrikommunen i Møre og Romsdal med en 
betydelig fremgang de siste fem årene.

Samarbeidet i regionen gjennom regionrådet (ROR) er fortsatt 
godt. Gjennom dette interkommunale samarbeidet er det 
flere tiltak som finner sine løsninger. Ved et slikt samarbeid 
blir vi sterkere og mer slagkraftige.

Omdømmearbeidet står fortsatt sterkt i vår kommune. Vi er 
med i Kvalitetskommuneprosjektet hvor vi i samarbeid med 
andre kommuner rundt omkring i landet, søker løsninger som 
kan gjøre oss bedre både for arbeidstakerne, men også for 
innbyggerne. Det å ha et godt omdømme gjør det lettere for 
oss å nå målet om 30.000 innbyggere i 2020. 

På slutten av året kom den internasjonale finanskrisa også 
over oss. Næringslivet har til nå i liten grad hatt store negative 
utslag, men for økonomien til kommunen, har dette medført 
svikt i finansinntekter og økte finansutgifter. Dette innebærer 
store utfordringer for organisasjonen i 2009.
La oss med stolthet utvikle Molde videre til å være en god 
kommune for både gammel og ung.

Jan Petter Hammerø
Ordfører

ORDFØRERENS KOMMENTAR

Drifts- og forvaltningsstyret - 11 representanter Plan- og utviklingsstyret - 11 representanter

Formannskapet - 11 representanter

Kontrollutvalget - 5 representanter

Kommunestyret - 47 representanter

POLITISK SAMMENSETNING  
AV MOLDE KOMMUNESTYRE

Arbeiderpartiet 10
Kristelig Folkeparti 5
Høyre 13
Sosialistisk Venstreparti 4
Senterpartiet 4
Venstre 3
Fremskrittspartiet 8

Totalt 47

ANTALL POLITISKE MØTER OG SAKER 2005 2006 2007 2008
Kommunestyret Antall møter 8 7 9 9
 Antall saker 88 116 136 148
Formannskapet Antall møter 18 18 18 19
 Antall saker 156 172 169 196
Plan- og utviklingsstyret Antall møter 17 15 17 17
 Antall saker 88 99 116 126
Drifts- og forvaltningsstyret Antall møter 10 10 10 10
 Antall saker 59 44 37 71
Rådet for funksjonshemmede Antall møter 8 9 6 5
 Antall saker 18 23 16 19
Molde eldreråd Antall møter 9 8 8 9
 Antall saker 31 30 35 44
Administrasjonsutvalget Antall møter 3 2 2 2
 Antall saker 2 3 3 4
Hovedarbeidsmiljøutvalget Antall møter 5 5 5 5
 Antall saker 19 11 9 23
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U T L Å N S P O O L

VI ER STOLTE AV VÅR

Som eneste kommune i Møre og Romsdal driver sosialtjenesten  

i Molde med utlån av fritidsutstyr i en utlånspool. Dette er et av  

tiltakene for å motvirke fattigdom. Tiltaket skal gi barn og unge den 

samme rettighet og mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter, uavhengig 

av egen og foreldrenes økonomi, utdanning eller etnisk bakgrunn.  

Dette er et tiltak som kuratorene ved tjenesten har sett behov for i 

mange år og vi ser også at det er med på å legge til rette for at foreldre 

og barn har økt mulighet til felles aktiviteter. Vi er stolte av å kunne 

tilby denne tjenesten og håper vi kan utvide tilbudet etter hvert.

M.v.h.  sosialtjenesten
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MÅL OG MÅLOPPNÅELSE
Kommunens visjon
Oppbygging av kommunens styringssystem  
tar utgangspunkt i inndelingen i vedtatt  
kommuneplan:

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

Kommunens visjon og overordnede 
mål har også i 2008 blitt operasjona-
lisert gjennom vedtatte strategier og 
tiltaksplaner gjeldende for hver enkelt 
enhet. Tiltaksplanene er gjenstand for en 
egen evaluering og noen av resultatene 
knyttet til de overordnede målene vises un-
der egne temaer i årsrapporten. Årshjulet med 
sin beskrivelse av tidspunkt for utførelse av politis-
ke og administrative oppgaver, har blitt etterlevd i større 
grad enn i 2007. Både kommuneplanen og årshjulet trykkes 
på henholdsvis andre og siste side i alle saksdokumenter som 
sendes ut og begrepene i det nye plan- og styringssystemet 
har nå fått en god forankring i organisasjonen.

Gjennom dialogmøtene ble strategiplanen redigert 
og komprimert og lagt fram for kommune-

styret. For å fokusere på resultat, er visjon 
og overordnet mål definert inn som 

fokusområder i kommunens gjennom-
gående målekort. Målekortet er bygd 
opp elektronisk i et eget verktøy 
for balansert målstyring/kommunal 
styring. Balansert målstyring er en 
av fire moduler i et totalt kvalitets- 
og styringssystem.
Sammen med de øvrige Stifinner- 
kommunene (Tingvoll, Herøy,  

Porsgrunn, Bømlo og Alna bydel  
i Oslo) har Molde kommune bidratt  

i utviklingen av de tre andre modulene 
i dette kvalitets- og styringssystemet. 

Dette gjelder modulene kvalitetsdokumen-
tasjon, avvik/ tiltak og risikoanalyse.  

Totalt vil disse 4 modulene gi et helhetlig kvalitets- 
og styringssystem. Dette helhetlige systemet har i Molde 
kommune fått navnet ”Rettesnora”. Systemet og de enkelte 
modulene vil bli beskrevet nærmere i kapitelet om kommu-
nens styringsredskap.

Evaluering av overordnede mål
Satsingsområder: Sentrumsutvikling og ungdom
Alle kommunens enheter har i 2008 hatt egne tiltaksplaner 
med utgangspunkt i kommunens overordnede mål og strate-
gier. Enhetene har evaluert sine tiltaksplaner og under vil en 

finne en kort oppsummering, som gjenspeiler noe av aktivite-
ten i kommunen i forhold til det enkelte overordnede mål.

1.1   Molde kommune skal være et 
sterkt, attraktivt og funksjonelt 
region- og kommunesenter i 
vekst.

I Årølia er tomter for boligbygging lagt ut for salg. Årølia antas 
å dekke behovet for økt boligbygging for flere år fremover. 
Arbeidet med ny vei over Haukebøen er igangsatt og går etter 
planen. Flyplassforlengelse er gjennomført. Det arbeides med 
reguleringsplaner for E39 mellom Lingedalen og Årø. Det er 
tilrettelagt for nye tomtearealer for private og næringsdriven-
de i Årølia og Årødalen. Kommunen har barnehageplass til alle 
og nye tilpassede åpningstider.

1.2   Molde kommune skal være en 
pådriver i regionalt samarbeid

Flere enheter i kommunen samarbeider interkommunalt om 
utføring og utvikling av tjenestetilbud. Kommunen koordinerer 
samarbeidet mellom de forskjellige aktørene i planlegging av 
Molde nye sykehus. Molde kommune deltar aktivt i samarbei-
det med ROR, Molde Næringsforum, Destinasjon Molde og 
Romsdal med flere.

1. HJERTE FOR REGIONEN
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1.3   Molde skal til enhver tid være 
en av Norges viktigste kultur-
byer

Samarbeidet mellom de profesjonelle kulturinstitusjonene, 
festivalene og frivillig sektor er viktig og godt. Kommunen 
deltar i planarbeidet om nytt teater-/jazzhus. 
Molde kommunes kulturpris for 2008 er delt ut. Kommunen 
samarbeider og tilrettelegger for at små og store aktører 
bidrar til et mangfold i kulturtilbudet. Det ble gjennomført 
Byfest Molde hvor lokale utøvere var invitert til å delta. ”Den 
kulturelle spaserstokk” har gitt nærmere 1.200 voksne og 
eldre en kulturopplevelse. 600 elever har vært invitert til møte 
med biblioteket. Skolene har benyttet tilbudene ”Kulturnista” 
og ”Den kulturelle skolesekken”.

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

Kommunen har bidratt til tilrettelegging for NAV Molde  
i Romsdalskvartalet. Moldebadet er under oppførelse.  
Det planlegges nytt bibliotek inn i nytt teater-/jazzhus.  
Arbeidet med sluttføring av ny sentrumsplan pågår. I sentrum 
er det tilrettelagt for 2 nye avgiftpliktige parkeringsområder, 
samt at parkeringsautomatene er blitt standardisert. 

1.5   Molde kommune skal til enhver 
tid være en av Norges viktigste 
kunnskapsbyer

Det arbeides aktivt med å rekruttere, beholde og videreutvi-
kle dyktige medarbeidere. Rekrutteringsplanen er godkjent. 
Plan for lærlinger er også godkjent. Ansatte gis mulighet til 
permisjon for å ta videreutdanning. Kommunen har vært vert-
skap for mottagelse av Høgskolens utenlandske studenter og 
deltar i samarbeid med Høgskolen om utvikling av Høgskole-
klinikk. Det er etablert samarbeid om drift og videreutvikling 
av helsestasjon for studenter.

2.1   Molde kommune skal sørge for 
en bærekraftig forvaltning av 
kommunens naturressurser og 
ivareta det biologiske mang-
foldet

Det er etablert fjernvarmeanlegg som drives på bio og gass  
i Årølia. Bygge- og delingssaker behandles i samsvar med 
kommunens planer og intensjonen bak strandsonevernet. 
Tiltak i forbindelse med markaplanen, kommunedelplanen for 
idrett og friluftsliv, samt roseplanen er fulgt opp.

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

Samarbeidet med mange lokale aktører for bevaring og vide-
reutvikling av byens natur-, kultur- og miljøkvaliteter er godt. 
Damvokterhytta ved Øverlandsvannet er ferdig rehabilitert. 
Ny turvei til Skihytta er ferdigstilt. Turstier og skiløyper blir 
kontinuerlig opprustet. Alle veglysarmaturer med PCB-innhold 
er skiftet ut. Barnehager og skoler har fokus på opplæring 
i miljørettede tiltak som søppelsortering og ivaretakelse av 
naturen.

2. VEKST I KVALITET

2.3   Molde kommune skal, ved  
effektiv ressursbruk, tilby  
tjenester som i kvalitet og inn-
hold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov

Skole, barnehager, tiltak funksjonshemmende og pleie- og 
omsorgstjenesten deltar i Kvalitetskommuneprogrammet i 
regi av KRD. Kommunen har revidert og gjennomført ”Plan 
for psykisk helsearbeid 2008 – 2011”. Det er innført av-
viksrapportering i hele organisasjonen. Kommunen deltar 
aktivt i realiseringen av NAV Molde. Dagsenter for demente 
ved Råkhaugen omsorgssenter er oppstartet. Kommunen 
har full barnehagedekning. Lillekollen og Menighetspleiens 
barnehager er overtatt av kommunen. Eiendomsavdelingen er 
blitt organisert som kommunalt foretak. Molde asylmottak er 
opprettet og mottok 28 asylanter i desember. Alle nye bygg 
tilrettelegges for universell utforming.
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4.3   Molde kommune skal være en 
attraktiv arbeidsgiver. Vi skal 
ta vare på egne ansatte, og 
samtidig sikre god rekruttering 
i fremtiden

Det arbeides aktivt i alle enheter med å øke nærværet. Tross 
dette ligger nærværet på 90,2 pst. som er samme nivå som 
i 2007. Medarbeiderdager var arrangert i februar med over 
1.000 ansatte til stede i løpet av to dager. I året har 430 
medarbeidere gjennomført Medarbeiderskap. Rekrutterings-
planen er godkjent. Medarbeidersamtaler, lærlingordningen og 
seniorpolitikken gjennomføres. ROSE- filosofien er aktiv i hele 
organisasjonen og det er egne opplæringsplaner sentralt og i 
enhetene. 

4.4   Molde kommune skal drive 
aktiv informasjon

Kommunen inviterer til presseorienteringer og bruker media 
aktivt til å synliggjøre nyheter og aktualiteter. Det er arrangert 
åpne folkemøter i forbindelse energipolitisk handlingsplan, 
opprettelse av asylmottak og i forbindelse med flere enkeltpla-
ner. Ny grafisk profilprogram er utarbeidet og tatt i bruk. Det 
foregår et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av kommu-
nens nettsider og digitale tjenester. MinSide er videreutviklet. 
Ny digital informasjonskiosk er utplassert. Totalt 5 kiosker er 
nå utplassert på forskjellige steder i sentrum og på flyplassen. 

4. OFFENSIV ORGANISASJON

5. ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

Det er videreutviklet og tilrettelagt informasjonsmateriale for 
flere tjenester/områder. Oppdaterte hjemmesider og elektro-
niske skjemaer gjør Molde til en døgnåpen kommune. Fokus 
på god kommunikasjon både internt og eksternt og mellom 
tjenesteyter og bruker er viktig. Seksjon skatt har inngått 
avtale om flytting til ”Skattens Hus” sammen med den øvrige 
skatteetaten. Dette vil øke tilgjengeligheten for brukerne. Fra 
1. januar 2008 ble ePhorte gjennomført som fullelektronisk 
saks- og arkivsystem. Pilotprosjektet D:mo er gjennomført. 
Servicetorget er døren inn til hjelp og tjenester i Molde kom-
mune.

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

Områder for næringsutvikling er definert inn i kommunepla-
nen. 

5.1   Molde kommune skal sikre 
optimal utnyttelse av tildelte 
ressurser

Balansert målstyring brukes som rapporteringsverktøy for 
all økonomi og sykefravær. Det er innført elektronisk (IKT-
basert) innkjøpssystem/e-handel i 5 pilotenheter. Kommunen 
dokumenterer tjenesteyting via IPLOS og Gerica. MinVakt og 
elektroniske timelister gir tidsbesparelser. E-faktura brukes 
i hele kommunen. Kommunen har fokus på ivaretakelse og 
utvikling av medarbeidere. 

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

Barnehagene gir barna gode utviklings- og aktivitetsmulighe-
ter med fokus på barns medvirkning. Det er nulltoleranse for 
vold, trakkasering og mobbing i skolene. Det er etablert gode 
rutiner for samarbeid og dialog mellom hjem og skole og det 
er opprettet innføringsklasse for fremmedspråklige barn. Flere 
natteravner er rekruttert. Nærmiljøtiltaket U9K er videreutvi-
klet og vedtatt. Sorggruppe for barn er etablert.

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

Det samarbeides med frivillige lag og foreninger på en rekke 
områder i kommunen. Demensforeningen har vært en aktiv 
støttespiller i forbindelse med oppstart av dagsenter for  
demente på Råkhaugen omsorgssenter. Det er fordelt  
tilskudd til frivillige lag og organisasjoner.

3. ALLE BLIR MED
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SATSNINGSOMRÅDENE
Sentrumsutvikling
I kommuneplanen er sentrumsutvikling det ene av to hoved-
satsingsområder for kommunen. Det er nødvendig å utvikle 
Molde sentrum til et attraktivt bysentrum som regionen kan 
være stolt av.

Ny reguleringsplan for Molde sentrum
Arbeidet med ny reguleringsplan ble påbegynt i februar 2004 
hvor vi knyttet til oss vinnerne av arkitektkonkurransen for  
”Sjøfronten”, som ble avholdt i 2003. Avdelingen og arki-
tektene har i årene etterpå arbeidet med å frambringe en ny 
reguleringsplan for bysentrum. Et arbeid som nå nærmer seg 
avslutning. 

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

Gørvellplassen
I 2006 startet utviklingen av Gørvellplassen først og fremst  
på bakgrunn av at det planlegges et nytt teater/-jazzhus i 
byen. Arkitektkonkurranse er gjennomført og sammen med 
grunneierne lages det nå en ny plan for plassen som skal 
danne grunnlaget for bindende avtaler og finansiering av en 
total utbygging. En slik utvikling og revitalisering av Gørvell-
plassen, vil være grunnleggende for å gjøre bysentrum enda 
mer aktivt og ettertraktet.

Bussholdeplassen
I sentrumsplanen er det foreslått at fjernbussene skal bli  
betjent på en annen måte enn i dag og at bussholdeplassen 
kan benyttes til utbyggingsformål. Det er satt i gang et samar-
beid mellom Møre og Romsdal fylke, buss- og transportnærin-
gen og Molde kommune for å utrede pendelbussruter i Molde 
som en del av en ny kollektivtransportplan. Dette er et viktig 
virkemiddel for at byen og sentrum skal opprettholdes som  
et sterkt knutepunkt både for regionen og nærområdene.  
I dette arbeidet viser det seg at bussholdeplassen må benyt-
tes på en annen måte enn tidligere foreslått i regulerings-
planen. Endringene er innarbeidet i nytt planforslag.

Sjøfronten
Det står sentralt i reguleringsarbeidet å gi byen en ny kontakt 
med sjøen, noe som skal skje gjennom etablering av ”Sjø-
fronten”. Dette er det en stor og bred enighet om og arbeidet 
pågår nå for å konkretisere utformingen og legge grunnlaget 
for prosjektering og utførelse.

Transformasjon
I ytterkant av sentrumsområdet skjer det en stadig transfor-
masjon av næringsarealene. Særlig i Grandvegen og i Linge-
dalen legges gamle industriforetak ned og annen nærings-
virksomhet innenfor handel, kontor og høyteknologi overtar 
plassen. Eksempel på dette er tidligere Stålprodukter som 
transformeres til nye formål, og det er satt i gang flere større 
byggearbeider for ny virksomhet i området. I noen tilfeller  
skaper dette konflikter mellom gjenstående og nye virksom-
heter. Kommunen er involvert i reguleringsprosessene som  
vil få stor betydning for sentrumsutviklingen.

Boligutvikling og fortettingsproblematikk
Også i Molde by oppleves stor etterspørsel etter sentrums-
nære boliger. I dette markedet blir det fremmet mange og 
ulike boligprosjekter. Svært ofte innebærer dette ny bebyggel-
se/større utnyttelse og flere boenheter på avgrensede tomter 
i eksisterende boligområder. Med de erfaringene kommunen 
har gjort seg hittil, ser den nødvendigheten av å ha større 
oppmerksomhet på en slik fortettingsproblematikk. Dette for 
både å ivareta omgivelsene og hensynet til den egenarten og 
kvaliteten mange av de sentrumsnære boligområdene har i 
dag. Derfor settes det nå i gang et arbeid for å gi retningslinjer 
og føringer for hvordan den videre boligutviklingen bør skje 
innenfor de bynære og bebygde områdene. I dette arbeidet 
blir også arkitekter og andre invitert til å delta.
 

Ungdom
I kommuneplanen er ungdom det andre hovedsatsingsområdet.

Helsestasjon for ungdom
Til helsestasjonen kan ungdom komme uten timeavtale og 
tjenesten er gratis. Helsestasjonen har åpent to ettermiddager 
i uken. Ved helsestasjonen kan ungdom få konsultasjon med 
helsesøster, lege eller psykolog. I løpet av året var det rundt 
1.480 kontakter. Konsultasjonene handler mest om preven-
sjon, men det er registrert en økning relatert til psykisk helse 
og chlamydiaprøver. Om det er en reell økning eller ulikheter 
i registrering er imidlertid uklart. Det er 1.302 jenter og 178 
gutter som har hatt kontakt med HFU. Lokalene i Havnegata 
har virket positive inn på tilbudet og det har blant annet blitt 
utviklet nye gruppetilbud som man ønsker å utvide.

Huset ungdomsklubb (Bjørset)
Klubben er åpen 6 dager i uka og har også hatt et tilbud i alle 
ferier. Huset hadde i 2008 nærmere 200 medlemmer i alderen 
10 til 20 år. I tillegg er flere ungdommer innom ved ulike 
anledninger uten at de tegner medlemskap. Aktivitetene er 
preget av rockeverksted (12 band), skating, hip-hop, dans, spill 
og ganske enkelt å ha «et sted å være». NRK har også vist 
interesse for aktivitetene ved klubben og det har vært innslag 
i flere TV-programmer for ungdom. I skatehallen har det vært 
stor aktivitet og det arbeides kontinuerlig for at rampen skal 
bli mer attraktiv. I 2008 ble den klassiske rampen bygd om til 
en 360 graders ”bowl”. Utendørs har ungdommene selv ut-
ført et betydelig vedlikehold i skateparken. I rockeverkstedet 
har man kommet langt med å bygge lydstudio og konsertloka-
let i kjelleren, ”Kulturelt alternativ”, er oppgradert teknisk. Her 
har det vært 8 arrangementer i 2008. I kjelleren er det også 
oppgradert et sanitærrom.

Tomrommet ungdomsklubb (Skjevik)
Økte ressurser førte til at klubben utvidet åpningstidene til 
hver onsdag og fredag. Klubben har ca. 80 medlemmer og 
er et sted for ungdom som ønsker å ha et meningsfylt sted 
å være. Her er det kiosk, tilgang til internett, diskotek og 
mye spill. Klubben har ulike arrangementer i løpet av året. 
Ungdommene som er interessert i data, arrangerte nettverk 
(LAN-party) i vinterferien. På grunn av ombygging og renove-
ring av skolebygningen hvor klubben har tilhold, har man hatt 
spesielle utfordringer med driften i 2008. Blant annet har det 
vært stengt i sommerferien og i perioder mot slutten av året.



14 PENDLING UT OG INN AV MOLDE

 INN UT NETTO
 2007 2007 2007
Kristiansund (Frei inkl. fra 2007) 256 86 170
Frei (t.o.m. 2006) - - -
Ålesund 151 120 31
Vestnes 259 76 183
Rauma 217 70 147
Nesset 300 62 238
Midsund 144 48 96
Aukra 372 128 244
Fræna 1 335 307 1 028
Eide 323 58 265
Gjemnes 360 33 327

Café SubUrban (Molde sentrum)
Kirken har i noen år drevet Café SubUrban som er et tilbud til 
ungdom i sentrum. Molde kommune yter tilskudd til drift av 
tilbudet.

Ungdommens kulturmønstring UKM
UKM stimulerer til kreativitet og skaperevne blant ungdom 
innenfor kulturfeltet. Kulturkontoret er hvert år lokal arrangør 
for mønstringen i Bjørnsonhuset. Totalt 16 sceneinnslag for-
delt på 63 utøvere i alderen 10-20 år, samt 21 kunstverk fra  
6 utøvere i samme alder ble vist fram. Molde kommune 
sendte 12 deltakere videre til fylkesmønstring i Kristiansund.

Molde kulturskole
Kulturskolen er et viktig tilbud til barn og ungdom med ca. 900 
elever. Kulturskolen yter også tjenester innen musikk, dans og 
drama ved Molde videregående skole. Se ellers en nærmere 
beskrivelse av aktiviteter i året som har gått på kulturskolens 
egen side i årsrapporten.

Natteravnene
Frivillighetssentralen koordinerer natteravnenes arbeid i 
Molde sentrum og på Skåla. Det er registrert ca. 250 frivillige 
som patruljerer ute kveld og natt på fredag og lørdag. Disse 
frivillige er ansvarlige voksne som bidrar til et tryggere miljø 
for ungdom som ferdes ute i helgene. Dette skjer gjennom 
observasjon og samtale med ungdommer, samt samarbeid 
med politi. Natteravnene rekrutteres i stor grad fra foreldre 
som har barn i ungdomsskolealder. Politiet verdsetter denne 
frivillige innsatsen høyt.

Nordisk ungdomsutveksling
Sommeren 2008 var kulturtjenesten vertskap for mer enn 50 
ungdommer fra de nordiske vennskapsbyene Molde, Borås 
og Vejle. Mikkeli kunne dessverre ikke delta. Det ble også 
markert at det er 50 år siden vennskapsbysamarbeidet startet. 
Ungdomsutvekslingen hadde navnet ”Magiske møter”, og et 
rikholdig program og strålende vær bidro til at kulturtjenesten 
greide å vise fram Molde og bredden i kulturtilbudet på en 
svært god måte. 

Satsing videre
Kommunen ønsker å videreutvikle tilbudet ved helsestasjonen 
for ungdom. Det vil bli jobbet mer med sekundærforebygging 
gjennom gruppetilbud med spesiell fokus på psykisk helse.

På slutten av 2008 ble arbeidet med å etablere ungdomsråd 
igangsatt. Arbeidet videreføres i 2009 og det forventes at et 
ungdomsråd velges på en ungdomskonferanse som skal  
arrangeres medio mars. 

ENDRING I NETTO PENDLING INN OG UT AV MOLDE

  NETTO NETTO ENDRING
  2006 2007 NETTO
  87 170 83
  66 - -66
  -18 31 49
  206 183 -23
  120 147 27
  219 238 19
  94 96 2
  241 244 3
  917 1 028 111
  240 265 25
  337 327 -10
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KOMMUNENS STYRINGSREDSKAP
En kommune er en meget kompleks organisasjon. De fleste 
har et bilde av kommunen som produsent av tjenester til 
befolkningen. Kommunene er imidlertid mye mer enn det. 
Som samfunnsutvikler er det ingen organisasjon som overgår 
kommunen når det gjelder innsikt og innflytelse. Kommunen 
er også et myndighetsorgan på en rekke forvaltningsområder. 
Den gir både tillatelse, avslag og fører kontroll. Kommunene 
styres av politikere, som er aktører i et komplekst samspill 
mellom ulike interesser i lokalsamfunnet.

For å få dette til å ”henge sammen”, må kommunene ha 
styringssystemer. Disse må sikre at alle kommunens instan-
ser arbeider mot de samme mål; at alle ”drar lasset i samme 
retning” og at retningen er riktig. Kommunene må kunne 
etterprøve det den gjør og være i stand til å endre seg når det 
blir nødvendig.

Molde kommune har i dag moderne og velutviklede styrings-
systemer. Noen av disse er av ny dato og trenger fortsatt noe 
tid på seg for å bli innarbeidet. Nødvendigheten av gode og 
funksjonelle styringssystemer har vært en prioritert oppgave 
både fra politisk og administrativ ledelse i flere år. 

Dialogprosessen
Molde kommunestyre gjennomførte i 2008 dialogmøter med 
administrasjonen for 4. gang. Som tidligere var det valgt 8  
komiteer. Komitéarbeidene i 2008 hadde hovedfokus på fagli-
ge temautfordringer, ett fellestema for alle komiteer som gikk 
på omdømme og ett tema særskilt med bakgrunn i enhetenes 
fagområder. Økonomiske hovedutfordringer ble lagt til komité 
1, mens de øvrige komiteene skulle forholde seg økonomi-
planens rammeforutsetninger for 2009. For hvert av temaene 
skulle komiteene foreslå tiltak for 2009. Tiltakene skulle i den 
grad de var relevant tas inn i enhetenes tiltaksplaner.

Forslag til tiltak og drøftinger var ”signalgivende” for rådman-
nen i arbeidet med å utarbeide forslag til rammer for den 
enkelte avdelings- og resultatenhetsbudsjett for 2009.

Evalueringsrapport og spørreundersøkelse blant folkevalgte 
og administrasjon viser at dialogmøtene gir god gjensidig 
informasjon og har god nytteverdi.

Årshjul i Molde kommune 2008
Administrative oppgaver: Inne i sirkel. Politiske oppgaver: Utenfor sirkel.

Politiske vedtak i desember:
BUDSJETT 2009
BESTILLING 2009
ØKONOMIPLAN 2009-2012

Budsjett og økonomi-
plan behandles i 
formannskapet
i november

2. tertialrapport 2008

Øvrige økonomirapporter behandles
administrativt, i Drifts- og forvalt-
ningsstyret og i styrene for KF. Politisk vedtak i juni:      Revidert kommunebudsjett 

Strategier for planperioden 09-12 
Rammer og føringer for budsjett 2009

Dialogmøte i kommunestyret 22. mai

1. tertialrapport 2008

Politisk vedtak i april/mai:
ÅRSRAPPORT 2007

                                     Revisjon av beredskapsplaner
                                     innen 1.12.

 
                      Gjennomføre innbyggerundersøkelse  
                      i november.

Formannskapets forslag til budsjett og
økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens skisse til budsjett og økonomi-
plan sendes Formannskapet i november.

Administrativt arbeid med budsjett, økonomi-
og tiltaksplaner.

Oppfølging av BMS.

Arbeid pågår med:
BUDSJETT
ØKONOMIPLAN
TILTAKSPLAN

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse
september/oktober.

Enhetens arbeid med budsjett,
økonomiplan og tiltaksplaner ferdigstilles.

BMS: Økonomi og sykefravær per 2. tertial.

•   BMS: Utvalgte bruker- 
undersøkelser i januar/februar.

•   Evaluering tiltaksplaner 2007
•   Tiltaksplaner 2008, frist 1. februar.
•   Oppfølging av resultat i BMS.
•   Forberedelse til dialogmøte i mars. 

– innspill til strategier 2009
•   KOSTRA-tall for 2007 rapporteres innen 15. februar.

ÅRSREGNSKAP også ferdig 15. februar

•   Årsrapport 2007 klar innen 15. mars

Reforhandling av lederavtaler starter.
Oppfølging av BMS-resultat.

Kvalitetssikre KOSTRA-data mellom 15. mars og 15. april.

Analyse av foreløpige KOSTRA-data.

BMS: Økonomi og sykefravær per 1. tertial.
Oppfølging av brukerundersøkelser.

Budsjett og økonomiplan er kommunestyrets
bestilling for drift og investering

Dialogmøte nr. 1 i kommunestyret 
27. mars
•   Budsjettrammer
•   Prioritering av tiltak
•   Strategier 09
Deltakere:
Kommunestyret
Hovedtillitsvalgte
Avd.-/enhetsledere

Komitearbeid frem mot neste
dialogmøte i kommunestyret.
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Rettesnora - kommunens  
kvalitetsstyringssystem
Molde kommune har valgt å ha et helhetlig elektronisk 
kvalitetsstyringssystem som skal ivareta kravet om internkon-
troll samt de kvalitetskrav som kommunen eller andre stiller. 
Systemet har 4 moduler; kvalitetsdokumentasjon, avvikshånd-
tering og tiltak, risikoanalyse og kommunal styring (balansert 
målstyring - BMS). Alle moduler samhandler, men kan også 
brukes frittstående. Molde kommune har ikke tatt i bruk mo-
dulen risikoanalyse. Rettesnora skal være et internt system 
som alle ansatte skal ha enkelt tilgang til.

Balansert målstyring (BMS)
Etter to-tre års utviklings- og forberedelsesarbeid, ble BMS 
tatt i bruk som styringssystem fra 1. januar 2007. Allerede 
første året oppstod leverandørproblemer som ikke har latt seg 

løse før på slutten av 2008. Derfor er det i hovedsak den faste 
økonomirapporteringen som har preget styringssystemet 
også i 2008. Det ble utført en del undersøkelser i 2008 som 
vil bli lagt inn i verktøyet i 2009. Medarbeiderundersøkelse fra 
2006, samt månedlige sykefraværsregistreringer (f.o.m. 2005) 
vises i verktøyet. 

Etter hvert vil flere resultat fra bruker-, innbygger- og med-
arbeiderundersøkelser og KOSTRA-sammenligninger med 
videre, bli lagt inn i verktøyet.

De undersøkelser som er utført vil vise sine resultater helt til 
en ny undersøkelse blir foretatt. Ikke alle undersøkelser blir 
gjentatt hvert år. Foreløpig kan det ikke hentes opp et måle-
kort som gjelder for ett år og det vil derfor være de til enhver 
tid siste data som vil være synlige. Dermed kan målekortet 
som leses i desember 2008 inneholde resultater fra 2006. 

Målekort for Molde kommune 2008

   ØNSKET AKSEPTABELT UAKSEPTABELT
MÅLEKORT VIRKELIG MÅL RESULTAT RESULTAT RESULTAT

BRUKERE 
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet i forhold til tjenestetilbudet...............................  4,3 4,7 6,0 - 4,7 4,6 - 4,0 3,9 - 1,0
Brukermedvirkning
- Brukertilfredshet i forhold til medvirkning.....................................  3,8 4,0 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0

ORGANISASJON
Fleksibilitet og omstilillingsevne
- Gjennomføring av kommunens omstillingarbeid ...........................  3,0 4,0 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Samarbeid på tvers
- Tillitsvalgte og verneombuds tilfredshet med samarbeid .............  - 4,0 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
- Medarbeidertilfredshet med samarbeid i organisasjonen ............  3,6 4,0 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Funksjonelle stabs- og støttesystemer
- Intern brukertilfredshet med stab- og støttefunksjoner ................  3,9 5,0 6,0 - 5,0 4,9 - 4,0 3,9 - 1,0

MEDARBEIDERE
God arbeidsmiljø
- Sykefravær .....................................................................................  9,9 % 6,0 % 0,0 % - 6,0 % 6,1 % - 9,0 % > 9,0 %
- Medarbeidertilfredshet..................................................................  4,4 4,6 6,0 - 4,6 4,5 - 4,2 4,1 - 1,0
Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar
- Lederes opplevelse av/om medarbeidere tar ansvar ....................  - 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
- Medarbeiders opplevelse av om ledere delegerer ansvar ............  4,4 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0

ØKONOMI
God økonomistyring
- Avvik samlet for enhetene i forhold til budsjett ............................  -3,0 % 0,0 % 0,0 % -1,0 % < -1,0 %
- Avvik i forhold til prognose (brukes gjennom året) ........................  - - 0,0 % +/- 1,0 % > 1,0%, < -1,0 %
Effektiv tjenesteproduksjon
- Økt effektivitet ...............................................................................  - - ≥ 2% 1,9 % - 1,0 % < 1,0 %

SAMFUNN OG LIVSKVALITET 
Aktivit regionalt samarbeid
- Molde som pådriver i regionalt samarbeid ...................................  3,5 4,0 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Aktiv nærings- og kulturutvikling
- Tilrettelegging/service for næringslivet ........................................  4,2 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
- Kulturtilbudet .................................................................................  4,6 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
Bevare natur-, kultur- og miljøkvaliteter
- Bevaring av natur-, kultur- og miljøkvaliteter ................................  4,7 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
Tilrettelegging for ungdom
- Tilrettelegging for ungdom ............................................................  - 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
Helhetlig sentrumsutvikling
- Helhetlig sentrumsutvikling ...........................................................  4,2 4,5 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0

Der resultatmålene er angitt som tall, benyttes en skala fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best.   

Målekortet på den enkelte enhet
Under den enkelte avdeling/resultatenhet er sykefravær, økonomi samt med- 

arbeiderundersøkelsen presentert i målekortet. Brukerundersøkelser gjennomført 
i 2008 er også presentert i enhetenes målekort.

Resultatgrense for målekortet
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Fokusområdet brukere
Dette er kommunens brukere av definerte tjenester som 
barnehage, skole, sykehjemsplass, byggesak osv. Brukeren 
får en tjeneste av kommunen enten gratis, eller ved å betale 
en egenandel.

To kritiske suksessfaktorer:
1. Gode tjenestetilbud
2. Brukermedvirkning

Målemetode: Brukerundersøkelser

Fokusområdet organisasjon
Dette fokusområdet dreier seg om hvordan kommunen er 
organisert og hvordan den må fungere for å kunne yte best 
mulige tjenester. Det handler altså om samhandling mellom 
ansatte, tillitsvalgte og politikere.

Tre kritiske suksessfaktorer:
1. Fleksibilitet og omstillingsevne
2. Samarbeid på tvers
3. Funksjonelle stabs- og støttesystemer

Målemetode: Medarbeiderundersøkelser, folkevalgtunder-
søkelser, tillitsvalgt- og verneombudsundersøkelser.

Fokusområdet medarbeidere
Fokusområdet definerer hva som må til for at de ansatte skal 
gjøre en best mulig jobb og yte best mulig tjenester overfor 
brukere og innbyggere.

To kritiske suksessfaktorer:
1. Godt arbeidsmiljø
2. Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar.

Målemetode: Registrering av sykefravær, medarbeider- 
undersøkelser og lederundersøkelser.

Fokusområdet økonomi
I dette fokusområdet er målet at kommunen skal ha  
økonomisk handlefrihet.

To kritiske suksessfaktorer:
1. God økonomistyring
2. Effektiv tjenesteproduksjon

Målemetode: Økonomirapporter, KOSTRA-sammenligning  
og KOSTRA-utvikling.

Fokusområdet samfunn og livskvalitet
Innholdet her retter seg mot innbyggerne i Molde kommune
(ikke nødvendigvis brukere av en tjeneste) og mot innbygger-
ne i hele regionen. For at Molde skal ha ”Hjerte for regionen” 
og ”Vekst i kvalitet” er disse faktorene valgt:

Fem kritiske suksessfaktorer:
1. Aktivt regionalt  samarbeid
2. Aktiv nærings- og kulturutvikling
3. Bevare natur-, kultur- og miljøkvaliteter
4. Tilrettelegging for ungdom
5. Helhetlig sentrumsutvikling

Målemetode: Innbygger- og næringslivsundersøkelser.

Målekortet viser disse fem fokusområdene med tilhørende
kritiske suksessfaktorer (KSF) definert som gode tjenestetil-
bud, brukermedvirkning, god økonomistyring, godt arbeids-
miljø, aktivt regionalt samarbeid med videre. Under hver 
kritiske suksessfaktor finner vi hvilke måleindikatorer som  
skal brukes.

Målekortet har videre kolonner for ”virkelig”, som viser status 
i den perioden som er valgt, og ”mål”, som sier noe om 
hvilket resultat kommunen ønsker. Utfra differansen mellom 
disse, lyser det røde, gule og grønne knapper.
Det lyser grønt når resultatet er som ønsket. Det lyser gult 
når resultatet er mellom ”ønsket” og ”godt nok”, og det lyser 
rødt når resultatet ikke er ”godt nok”.

Formålet med målekortet er å gi en rask og god styrings-
informasjon.

Balansert målstyring handler samlet sett om å måle om  
ressursene anvendes på en slik måte at de gir gode tjenester 
til fornøyde brukere og innbyggere, samtidig som de ansatte 
som utfører arbeidet er tilfredse og har lavt sykefravær. Det
må være en balanse mellom de nevnte fokusområdene for
å oppnå et godt resultat for tjenesteproduksjonen i Molde 
kommune.

Kvalitetsdokumentasjon
Modulen for kvalitetsdokumentasjon er blant annet bygd opp 
på samme temaer som vi finner i målekortet. Her dokumen-
teres hvordan kommunen planlegger, organiserer, utøver og 
vedlikeholder sine tjenester i henhold til gitte myndighetskrav 
og interne standarder. Arbeidet med denne modulen foregår 
kontinuerlig.

Avviks- og tiltaksrapportering
Avvik beskriver uønskede hendelser som avviker fra krav i lov, 
forskrift eller interne prosedyrer. Rapportering av avvik, merk-
nader og personskader gjøres i den hensikt at det skal føre til 
forbedring. Avvikene rapporteres elektronisk og behandles i 
linjen i de enkelte enhetene. Melder av avviket mottar elektro-
nisk tilbakemelding når avviket blir behandlet av leder. Ledere 
kan når som helst ta ut rapporter fra sine områder over avvik 
som er meldt og bruke dette som grunnlag for forbedringsar-
beid i sin enhet. Avviksmodulen ble tatt i bruk  
1. oktober 2008.

Risikoanalyse
Oppstart av denne modulen er utsatt til 2009.
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G O D E  Ø Y E B L I K K 

VI ER STOLTE AV Å SKAPE

Bergmo omsorgssenter har fokus på aktiviteter og livsglede for  

våre beboere. Ved å benytte oss av nærmiljøet og ved å se  

etter muligheter fremfor begrensninger, har vi som målsetning  

å ”skape gode øyeblikk”. 

Våre turer har gitt oss fantastiske naturopplevelser (Varden, Skaret, 

Bud, Atlanterhavsveien, Bolsøya, badestranda, hageselskap hos 

ansatte, se på julegata o.s.v.). Like flott og like viktig, er den daglige 

spaserturen rundt huset, den gode samtalen på benken i hagen, 

få sitte barbeint og kjenne gresset mellom tærne, dyppe tærne i 

vannkanten eller luke i blomsterbedet. Kortreiste opplevelser fører 

til bedre helse for beboerne, både fysisk, psykisk, sosialt og ånde-

lig. Beboerne viser en enorm livsglede. Det handler om å leve livet, 

livet ut! Ett gullkorn fra en dame med Alzheimer beskriver livsgle-

den: ”Dette er bare så fantastisk. Dette kommer jeg til å huske så 

lenge jeg lever”. 

M.v.h.  Bergmo omsorgssenter
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BRUKERE
Kommunen har som mål å utføre brukerundersøkelser innenfor 
all kommunal tjenesteproduksjon. Undersøkelsene utføres 
ikke årlig, og antall år mellom brukerundersøkelser vil variere 
fra tjeneste til tjeneste. Alle resultat fra brukerundersøkelser vil 
bli lagt inn i kommunens verktøy for balansert målstyring etter 
hvert som de gjennomføres, og vil utgjøre deler av den balan-
serte målingen av den enkelte enhet. Økonomi og medarbei-
dere er to andre fokusområder enhetene blir målt på.

I 2008 ble det utført brukerundersøkelser innen noen tjeneste-
områder. Utdrag av resultatene presenteres her. Det vises til 
egne rapporter for fullstendig presentasjon av resultatene.

Barnehage
Alle barnehager i kommunen, både kommunale og private, 
deltok i brukerundersøkelsen.  

Tabellen viser gjennomsnittsresultat av brukerundersøkelsen  
i kommunale og private barnehager: 

Kommentar:
De private barnehagene kommer noe bedre ut enn de kom-
munale barnehagene. Differansen er størst på områdene 
brukermedvirkning, tilgjengelighet, og informasjon. Både 
kommunale og private barnehager ligger litt under landsgjen-
nomsnittet. 

Neste tabell viser resultatet i de private barnehagene sett i 
forhold til landsgjennomsnittet.

Undersøkelsen har et gjennomgående godt resultat men lig-
ger likevel litt under landsgjennomsnittet på alle områder. 

Neste tabell viser resultatet i de kommunale barnehagene sett  
i forhold til landsgjennomsnittet.

Beste resultatet oppnås på ”Respektfull behandling”, og 
dette er i tråd med kommunens verdigrunnlag ROSE. Utfor-
dringene i de kommunale barnehagene er å øke brukertilfreds-
het og brukermedvirkning, samt sørge for bedre informasjon. 
Sentralt i dette arbeidet er å få samarbeidsutvalgene til å 
fungere godt. Foreldrene ønsker oppmerksomhet på kosthold, 
og at barna er mer utendørs. Ustabil vikarsituasjon er en utfor-
dring. Tiltak innenfor disse områdene er iverksatt, og vil vise 
eventuell effekt ved neste måling.

 Alle barnehager Kommunal Privat Landet
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Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen 2007-2008 er en nettbasert spørre-
undersøkelse. Elevene skal få si sin mening om forhold som 
er viktige for å lære å trives på skolen. Skoleeier er pålagt å 
gjennomføre elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på 
Videregående 1 år i vårsemesteret. Det er frivillig for elevene 
å svare på Elevundersøkelsen. De som svarer er anonyme.

Sentralt i undersøkelsen er å kartlegge elevens:
• Trivsel på skolen
• Tilfredshet med elevdemokratiet
• Fysiske læringsmiljø
• Syn på utbredelse av mobbing på skolen
• Motivasjon for å lære
• Opplevelse av lærernes faglige veiledning

10.trinn måler også:
• Medbestemmelse
• Karriereveiledning

Her presenteres resultatene for 7. og 10. trinn samlet for hele 
kommunen. En kan ved å gå inn på skoleporten.no hente 
resultat fra den enkelte skole, såfremt elevtallet er høyt nok. 
Der finnes også fylkes- og nasjonale resultat. Alle skolene i 
Molde har gjennomført elevundersøkelsen. 

Kommentar 
For 7. trinn er det litt variasjon mellom skolene, men samlet har 
det vært en positiv utvikling fra fjoråret på alle områder, bortsett 
fra ”faglig veiledning” som har samme resultat som året før.

Kommentar 
For 10. trinn viser resultatene en negativ utvikling på alle om-
råder bortsett fra mobbing som viser at mobbing er redusert. 
Her varierer det også en del mellom skolene, men det er en 
tendens til at det er ungdomsskolene i sentrum som viser den 
mest negative utviklingen.

Forklaring til dimensjonene  
som blir målt
Indeksene er basert på kvalitative 
indikatorer som i etterkant er gitt en 
tallverdi. Indeksene er konstruert på 
grunnlag av et pedagogisk og statistisk 
fundament. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 
positivt resultat for alle indeksene 
unntatt mobbing. Når det gjelder mob-
bing, betyr lav verdi liten forekomst av 
mobbing.

Trivsel
Indeksen viser elevenes generelle 
trivsel på skolen, inkludert trivsel 
sammen med medelever og lærere. 

Elevdemokrati
Indeksen viser elevenes vurdering av 
elevrådsarbeidet ved skolen og om 
skolen hører på elevrådets forslag. 

Fysisk læringsmiljø
Indeksen viser elevenes vurdering av 
10 forhold ved det fysiske lærings-
miljøet. 

Mobbing på skolen
Indikatoren viser andelen elever som 
oppgir at de har blitt mobbet de siste 
månedene. 

Motivasjon
Indeksen viser elevenes generelle 
motivasjon for skolearbeid. Den in-
kluderer ulike mål på motivasjon som 
interesse og lærelyst. 

Faglig veiledning
Indeksen viser i hvilken grad elevene 
føler at de får god veiledning om hvor-

dan de kan forbedre seg og hvilke krav 
som stilles til det faglige arbeidet. 

Medbestemmelse
Denne indeksen viser elevenes følelse 
av å få være med på å bestemme ar-
beidsmål, arbeidsplaner, arbeidsmåter 
og hva det skal legges vekt på ved 
vurdering. 

Karriereveiledning
Denne indeksen viser elevenes 
vurdering av den informasjonen de får 
om utdanningsvalg.
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2006-2007         2007-2008Elevundersøkelsen 7. trinn
1 2 3 4 5

Trivsel

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon
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2006-2007         2007-2008Elevundersøkelsen 10. trinn
1 2 3 4 5
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Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

Medbestemmelse

Karriereveiledning
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Diagrammet viser hvordan Molde kommune ligger an i forhold 
til 7. trinn i fylket og resten av landet. Moldeskolene ligger 
fortsatt under snittet i forhold til disse, men har gått frem på 
samtlige områder fra året før (som vist foran).

Diagrammet viser hvordan Molde kommune ligger an i forhold 
til 10. trinn i fylket og resten av landet. 

Kommentar 
På flere områder kommer Molde kommune ut noe i under-
kant av lands- og fylkessnittet. Det er i gang et arbeid på den 
enkelte skole for å se nærmere på resultatene. Videre er det 
nå vedtatt kommunale mål også på dette området som en 
del av det kommunale vurderingssystemet for grunnskolene 
i kommunen. Skolene vil fremover vektlegge oppfølging av 
dette feltet i nært samarbeid med elever og foresatte. 

Kommentar 
Her ligger Molde under gjennomsnittet, og har også gått 
noe tilbake i forhold til fjoråret. Det er i gang et arbeid på den 
enkelte skole for å se nærmere på resultatene.

Molde kommune          Møre og Romsdal fylke           Nasjonalt

Resultat av elevundersøkelsen 7. trinn

4,2
4,2

4,3

4,1
4,1
4,2

1 2 3 4 5

3,3

Trivsel

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen
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3,6
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3,3
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Molde kommune          Møre og Romsdal fylke           Nasjonalt
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Fysisk læringsmiljø
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Motivasjon
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3,1

2,6
2,6

1,4

2,9

1,4

3,1

1,4

3,1

2,1
2,3
2,3

3,2
3,6
3,6

Resultat av elevundersøkelsen 10. trinn

2,3
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Pleie og omsorg
Det ble gjennomført en undersøkelse blant de pårørende i alle 
omsorgssentrene. Det vises til egne rapporter for fullstendig 
presentasjon av resultatene. Resultatene er oppsummert i 
følgende diagram:

Kommentar 
Beste resultatet ble oppnådd på respektfull behandling, og 
dette er i tråd med kommunens verdigrunnlag ROSE. Her 
oppnådde kommunen bedre resultat enn landsgjennomsnit-
tet, og det har vært en økning fra 2,4 i 2002 til 3,7 i 2008. 
Områdene tilgjengelighet og informasjon har også litt bedre 
resultat enn landsgjennomsnittet. Ellers viser resultatene 
litt under landsgjennomsnittet. Når det gjelder trivsel har 
imidlertid den økt i kommunen fra 68 pst. i 2002 til 75 pst. i 
2008. Utfordringene dreier seg om å øke brukertilfredshet og 
brukermedvirkning. 

Alle omsorgsdistriktene har presentert resultatene for ansatte 
og pårørende. Noen hadde så lav svarprosent at undersøkel-
sen kun er tatt til etterretning. Andre har fulgt opp ved å gjen-
nomgå resultatene mer systematisk med fokus på hva som 
er bra, og hva det bør jobbes med fremover. Tiltak i forhold til 
dette er iverksatt. Samhandling med pårørende får økt fokus.

Tiltak funksjonshemmede
Det ble gjennomført en undersøkelse blant hjelpeverger til 
funksjonshemmede beboere i botjenesten. Det fantes ikke 
standardiserte undersøkelser for dette. Derfor ble det tatt 
utgangspunkt i undersøkelsen for hjemmetjenesten som 
finnes i www.bedrekommune.no. Denne undersøkelsen ble 
omarbeidet slik at den passet til respondentene.

Kommentar 
Beste resultatet ble oppnådd på trygghet og respektfull 
behandling, og dette er i tråd med kommunens verdigrunnlag 
ROSE. Enheten var ikke fornøyd med resultatene ellers, og 
leste også ut av undersøkelsen at noe av utfordringene er å 
kommunisere bedre hva tjenesten skal inneholde. Resultatet 
utløste et konstruktivt arbeid for å skape forbedringer. Blant 
annet ble det gjennomført ytterligere undersøkelser overfor 
brukerne direkte, i tillegg til de ansatte. Det ble også holdt 
dialogkafeer med begge disse gruppene.

Videre er det avholdt informasjonsmøte vedrørende botjenes-
ter. Både hjelpeverger og pårørende ble invitert. Som en følge 
av møtet er det avtalt å avholde et større informasjonsmøte 
til pårørende hvert andre år. Enheten har i tillegg etablert et 
samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede som 
innebærer to årlige samarbeidsmøter, samt et årlig kurs-
samarbeid. Informasjon om enheten er også forbedret på 
kommunens hjemmeside. For øvrig er det etablert prosjekter 
vedrørende brukermedvirkning og brukerkvalitet via Kvalitets-
kommuneprogrammet, og en forventer bedre resultater ved 
neste måling innen disse områdene.
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ORGANISASJON

Per 31.12.2008

Økonomiavdelingen
Økonomisjef
Kurt Magne Thrana

Rådmann

Arne Sverre Dahl

Personal- og organisasjons-
avdelingen
Personal- og organisasjonssjef
Mette Holand

Kulturtjenesten
Kultursjef
Jan Olav Szontheimer

Byggesak og geodata
Enhetsleder
Mona Aagaard-Nilsen

Kleive omsorgssenter
Distriktsleder
Kjersti Bakken

Bergmo omsorgssenter
Distriktsleder
Hilde Oppigård Malme

Barne- og familietjenesten
Enhetsleder
Ingrid Husøy Rimstad

Hatlelia barnehage og 
Barnas Hus
Styrer
May Britt Raknes

Sellanrå skole
Rektor 
Kjell Petter Stene 

Bolsøya skole
Rektor 
Rannveig Sollid

Helsetjenesten
Helsesjef
Henning Fosse

Bekkevoll ungdomsskole
Rektor
Jan Erik Hovdenak 

Kvam og St. Sunniva 
barnehager
Styrer
Mari Lund Johannessen

Langmyra skole
Rektor
Grete Marie Eikebu 

Sosialtjenesten
Sosialsjef
Nils Morsund

Tiltak funksjonshemmede
Enhetsleder
Bente Hegdal

Brann- og redningstjenesten
Brannsjef
Alf Magne Smørholm

Skåla omsorgssenter
Distriktsleder
Hege Beate Stornes

Kirkebakken omsorgssenter
Distriktsleder
Siri Haukaas

Kleive skole
Rektor
Ellen Bergh

Bergmo ungdomsskole
Rektor
Frank O. Sæther

Plan- og utviklings- 
avdelingen
Kommunalsjef
Geir Amdam

Drifts- og forvaltnings-
avdelingen
Kommunalsjef
Magne Orten

Servicetorget
Servicesjef
Eva Kristin Ødegård

Røbekk omsorgssenter
Distriktsleder
Kristin Eidem

Nordbyen skole
Konstituert rektor
Terje Røvik

Skjevik barne- og  
ungdomsskole
Rektor 
Sissel Nerland 

Hauglegda, Berg og  
Øvre Bergmo barnehager
Styrer
Greta Kristensen

Vågsetra barne- og  
ungdomsskole
Rektor
Per Arnt Harnes 

Kviltorp barnehage
Styrer
Ellen Lyngvær Hjelset

Lillekollen barnehage
Styrer
Kristine Klokk

Molde Menighetspleies 
barnehage
Styrer
Randi S. Sandvik

Molde bydrift
Enhetsleder
Torgeir Haukebø

Molde asylmottak
Enhetsleder
Frode Erlandsen

Glomstua omsorgssenter
Distriktsleder
Corinna Stene

Kleive, Hjelset og Skogstua 
barnehager
Styrer 
Liv Irene Vestvold

Kvam skole
Rektor
Sigurd Moltubak

Sekken oppvekstsenter
Rektor 
Reidar A. Pedersen 

Molde voksenopplærings-
senter
Rektor
Helge Ramstad 

Kviltorp skole
Rektor
Liv Brakstad

Råkhaugen omsorgssenter
Distriktsleder
Corinna Stene

Kulturskolen
Rektor
Ingvild Aas
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Etablering av kommunalt foretak,  
kommunalt aksjeselskap og  
Molde Kommunale Pensjonskasse
Molde kommune etablerte med virkning fra 1. januar 2008 
Molde Eiendom KF som er et eget kommunalt foretak med 
ansvar for kommunens formålsbygg. Regnskaps- og budsjett-
messig inngår foretaket av kapasitetsmessige grunner  
i morselskapets budsjett og regnskap for 2008. 

Romsdal Parkering AS ble av kommunestyret vedtatt oppret-
tet i deres møte i juni 2008. Selskapet ble opprettet med 
tanke på å drive innkreving av parkeringsgebyrer på annen 
manns grunn i konkurranse med andre leverandører av slike 
tjenester. Selskapet vil regnskapsmessig være på plass per  
1. januar 2009. 

Molde Kommunale Pensjonskasse ble etablert med virkning 
fra 1. januar 2008. Rådmannen i Molde kommune har i året 
vært daglig leder i kassen som har vært administrert av Kom-
munal Landspensjonskasse (KLP). Ved etableringen ble Molde 
Rådhus og Storgaten 31 skutt inn som kommunal selskapska-
pital. Etter dette var kassen betydelig overfinansiert noe som 
også har vært en medvirkende årsak til at kassen har kommet 
resultatmessig vesentlig bedre ut av 2008 enn de fleste andre 
pensjonskasser. 

Omdømmebygging
Kommunens kontinuerlige arbeid med omdømmebygging, er 
forankret i kommunikasjonsplanen for perioden 2006 – 2010. 
I 2008 ble det satt særskilt fokus på omdømmearbeid. Samt-
lige ansatte ble invitert til medarbeiderdagene i februar, og 
ca. 1.200 deltok. I dialogkafeen under medarbeiderdagene 
ble det drøftet hvordan den enkelte ansatte kan bidra til at 
kommunen får et godt omdømme. Svarene ble sammenfat-
tet i et evalueringshefte, og rådmannen vil følge opp hvordan 
enhetene arbeider videre med temaet. 

Dialogmøtene hadde også kommunens omdømme som ett 
av sine temaer i 2008. Alle komiteene kom fram til forslag til 
tiltak, og disse innlemmes i tiltaksplanene for 2009 i den grad 
de er relevante.

At kommunens brukere er fornøyde med tjenestene er en for-
utsetning for et godt omdømme. Det ble gjennomført bruker-
undersøkelser innenfor flere områder våren 2008. De ansatte 
ved pleie og omsorg, tiltak funksjonshemmede og barnehage 
fikk svært god attest fra brukerne for respektfull  
og høflig behandling. 

I 2008 ble det arrangert en rekke presseorienteringer for å 
legge til rette for at kommunen oppnår god pressedekning 
på positive og aktuelle saker. Resultatene fra brukerundersø-
kelsene fikk meget god dekning i media. Andre eksempler 
er åpning av bofellesskap på Gotfred Lies Plass, rekordlavt 
sykefravær på Skåla omsorgssenter, åpning av helsestasjon 
for ungdom og byggestart for Moldebadet. 

E-coli i drikkevannet, bakterier i badevannet og etablering av 
asylmottak er noen eksempler på utfordrende saker i 2008 
der kommunen også måtte tåle negative presseoppslag.  
I slike tilfeller arbeider kommunen aktivt med å legge til  
rette for god informasjon til presse og publikum. 

Molde kommune har som målsetting å kommunisere tydelig 
og enhetlig. Som et ledd i dette arbeidet ble det i 2008 vedtatt 
et profilprogram med klare retningslinjer for hvordan kommu-
nen skal fremstå i de mest sentrale kommunikasjonskanalene.
 

Molde kommune samarbeider nært med Molde Næringsfo-
rum og andre for å øke tilflyttingen til regionen. Kommunen 
deltok på stand under Moldejazz, hadde stand under innflyt-
terdagen og arrangerte romjulstreff for utflyttet ungdom som 
et ledd i dette arbeidet. Det er også innført en fast ordning der 
de som melder flytting til kommunen mottar en e-post med 
praktisk informasjon og velkomsthilsen fra ordføreren. 

I 2009 blir det arbeidet videre med å bygge et godt om-
dømme. Blant annet gjennomføres en innbyggerundersøkelse 
med særlig fokus på hvordan det oppleves å bo i Molde. 

Kvalitetskommuneprogrammet
Molde kommune deltar i Kvalitetskommuneprogrammet. 
Programmet er kommet i gang etter initiativ fra Kommunal-  
og regionaldepartementet. 

Hovedmålet med programmet er at brukere av kommunale 
tjenester skal merke forbedring i det kommunale tjeneste-
tilbudet gjennom direkte kontakt mellom medarbeider og 
innbygger. I tillegg er det et særskilt mål å øke nærværet  
(redusere sykefraværet). Arbeidet i programmet skal skje 
gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, 
ansatte og ledelsen eller det såkalte trepartssamarbeidet.
Programmet er rettet mot pleie- og omsorgsområdet (pleie og 
omsorg og tiltak funksjonshemmede) og mot oppvekst (skole 
og barnehage). Disse områdene har den største kontakten 
mot brukerne og i mange tilfeller et lavt nærvær. Programmet 
har pågått siden våren 2007 og skal vare ut 2009. Det kan bli 
aktuelt å videreføre flere av de prosjekt/tiltak som er igangsatt.

Til sammen 8 prosjekt er igangsatt hvor kvalitetsforbedring 
på tjenestene har sentralt fokus. Flere av prosjektene har i 
tillegg til kvalitet også fokus på nærværsarbeid. Det er ellers 
etablert et eget nærværsprosjekt. Det vil føre for langt i denne 
årsrapporten å gå nærmere inn på de enkelte prosjektene. 
Mer utfyllende opplysninger er gitt på kommunens inter-
nettsider. Prosjektene er ikke kommet like langt. Felles for 
alle prosjektene er imidlertid at det i 2008 ble gjennomført 
bruker- og medarbeiderundersøkelser som danner grunnlag 
for ståstedsanalyser. De fleste prosjektene har oppnådd god 
fremdrift i løpet av året.

Tiltak funksjonshemmede har orientert om sine prosjekt på 
sentrale nettverkssamlinger. Prosjektene omhandler ”Reduk-
sjon av uønsket deltid” og ”Brukermedvirkning og selvbe-
stemmelse” som begge har vært gjenstand for relativt stor 
oppmerksomhet også som følge av at det allerede er oppnådd 
resultater. Innenfor pleie og omsorg har prosjektene ”Inn-
føring av elektronisk pasientjournal” (Gerika) og ”Legemid-
delhåndtering i hjemmetjenesten” (Multidose) gitt merkbare 
forbedringer. På skoleområdet er det gjennomført trivselsun-
dersøkelser som grunnlag for utarbeidelse av sjekklister slik 
at prosjektet ” Oppfølging av §§ 9 og 11 i opplæringsloven” 
blir kvalitetssikret. På barnehageområdet arbeides det gjen-
nom prosjektet ”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde med 
fokus på pedagogisk ledelse” med tilrettelegging for målrettet 
kompetanseheving og arrangering av fagdager. Prosjektet er 
blitt godt mottatt av de ansatte i alle barnehagene i kommu-
nen også de private. For å øke nærværet er det etablert flere 
pilotprosjekt. Det første som var rettet mot tiltak funksjons-
hemmede ble avsluttet i august. Ved slutten av året ble det 
igangsatt et nærværsprosjekt rettet mot hjemmesykepleien 
og barnehagene. For Molde som helhet er det satt som mål 
at nærværet ved utgangen av 2009 minst skal være på 92 pst. 
For 2008 er nærværet på 90,2 pst.
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Vejle

Borås

Molde

Sommeren 2008 var kulturtjenesten vertskap for mer enn 50 ung-

dommer fra vennskapsbyene Molde, Borås og Vejle. Ungdoms- 

utvekslingen fikk navnet ”Magiske møter” og et rikholdig program 

og strålende vær bidro til at det ble nettopp det. Våre danske ven-

ner uttalte til Romsdals Budstikke at ”Molde er en fed by!” Det ble 

også knyttet mange nye vennskap. Dette var et krevende arrange-

ment som det ligger mye planlegging bak. Det gode teamarbeidet 

i kulturtjenesten var svært viktig for at ungdomsutvekslinga ble en 

suksess. Vi greide å vise fram Molde og bredden i kulturtilbudet på 

en fantastisk god måte. Det er vi stolte av!

M.v.h.  kulturtjenesten

M A G I S K E  M Ø T E R

VI ER STOLTE AV Å HA ARRANGERT
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MEDARBEIDERE
Kompetanseutvikling
Rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere
For å kunne rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige 
medarbeidere i Molde kommune, er kompetanseutviklings-
tiltak svært viktig. Kommunens ansatte er medarbeidere i en 
kompetanseorganisasjon med store krav til god og oppdatert 
kunnskap. I konkurransen om arbeidskraften er mulighet for 
å videreutvikle sin kunnskap etterspurt av de tilsette. Brukere 
forventer god kvalitet på kommunens tjenester og ansatte 
må holdes oppdatert faglig slik at kommunen til enhver tid har 
riktig kvalitet på tjenestene som leveres til brukerne. I tillegg 
til den faglige kompetansen er det viktig med kompetanse 
innenfor, formidling, motivasjon, samhandling, omdømme-
bygging, omstilling og innovasjon. I tillegg skal historisk og 
samfunnsmessig kompetanse samt sosial kompetanse være 
prioritert i den kommunale organisasjonen der høy kunnskap 
og gode ferdigheter skal være viktige bidrag for å nå kommu-
nens mål.

”Rekrutteringsplan for Molde kommune” ble vedtatt i 2008. 
Lav arbeidsledighet i regionen, høyt sykefravær, ekspande-
rende privat næringsliv, ufrivillig deltid, lønnspress og høy 
turnover var bakgrunnen for viktigheten av denne planen. 
Planen har fått gode tilbakemeldinger. Hvordan finanskrisen vil 
virke inn på vår tilgang til arbeidskraft i tiden fremover gjenstår 
å se, men kompetanseutviklende tiltak er uansett svært viktig.

Det ble gjennomført 2 stormøter i regi av Molde kommune for 
rekruttering til helse og omsorgssektoren i 2008. Her deltok 
flere kommuner, helseforetaket, fylket, høyskolen, videregå-
ende skoler, voksenopplæringen, NAV, bedriftshelsetjenesten, 
private rekrutteringsfirma, Bergmoprodukter, lærlingombudet, 
rekrutteringspatruljen for helsefagarbeidere og politikere. 
Hensikten med møtene var å finne ut av hvordan de ulike 
aktørene sammen kunne bidra til å rekruttere og beholde an-
satte innenfor denne yrkesgruppen. Mange tiltak er satt i verk 
som direkte følge av disse møtene. Situasjonen har stabilisert 
seg på kort sikt og kommunen har lagt inn langtidstiltak for å 
sikre og beholde tilgangen til arbeidskraft i fremtiden. Dette 
prosjektet skal i første omgang vare frem til sommeren 2010 
og er også et tiltak for å møte ”eldrebølgen”.

Medarbeiderskap
Medarbeiderskap ble vedtatt av Molde kommunestyret i sak 
32/07 den 24. mai 2007. Arbeidet med gjennomføring av 
Medarbeiderskap er ved utgangen av 2008 i tråd med de for-
utsetninger og føringer som er beskrevet i kommunestyreved-
taket. Målet med kurset var å skape større helhetsforståelse 
for organisasjonen alle er en del av. Tilbakemeldingene fra 404 
deltakere viser at 98,8 pst. bekrefter at målet nås.

I 2008 er det gjennomført til sammen 15 kurs med totalt 414 
deltakere. 19 enheter og avdelinger har deltatt og 11 av disse 
har nå gjennomført Medarbeiderskap for alle sine ansatte. Fra 
oppstarten våren 2007, har 603 ansatte gjennomgått kurset.
Årets tre første kurs var øremerket alle tillitsvalgte og ver-
neombud fra de største organisasjonene med tanke på at 
disse gruppene tidlig måtte få innblikk i hva kursene handler 
om. Det gode budskap måtte spres og det viste seg å bære 
frukter. 

Veksthuset
En avdeling/enhet blir ikke dyktigere enn lederen tillater og 
legger til rette for. Derfor satser Molde kommune på et leder-
utviklingsprogram som skal gi felles base for hva som er god 
ledelse i vår organisasjon, samt å legge til rette for å dyktig-
gjøre kommunens ledere. Programmet skal også tydeliggjøre 
roller, oppgaver, forventninger og myndighet. Høsten 2007 
startet kommunen opp et 2-årig lederutviklingsprogram i sam-
arbeid med KS-konsulent under navnet ”Veksthus for ledere”. 
Deltakere i dette programmet er enhetsledere, strategisk 
ledergruppe samt 6 hovedtillitsvalgte eller totalt  
ca. 50 deltakere.
 
I 2008 ble det gjennomført 5 samlinger i veksthuset samt  
2 samlinger for strategisk ledergruppe. Det er nå foretatt en 
del avklaringer i organisasjonen som en konsekvens av vekst-
husoppgavene, herunder ”rydding i organisasjonsstruktur” 
og i rådmannens ulike møtearenaer. Tydeliggjøring av roller, 
forventninger til lederne samt handlingskompetanse i leder-
rollen er fortsatt aktuelle temaer. Hvordan forstå og håndtere 
organisasjonens krefter og motkrefter er også viktige temaer. 
Det er lagt opp til en samling med strategisk ledergruppe og 
3 veksthussamlinger i 2009.

Av felles opplæringstiltak har blant annet følgende vært gjen-
nomført i 2008:

•   Coaching og relasjonsledelse og emne 1, hvor 13 deltok
•   Mellomlederopplæring, barne- og familietjenesten
•   Grunnleggende datakunnskap for tiltak funksjonshemmede, 

hvor 27 deltok
•   Internopplæring i balansert målstyring
•   Internopplæring i ePhorte
•   Internopplæring i økonomisystemene

Molde kommune har arrangert kurs innenfor området 
basiskompetanse i arbeidslivet. Kommunen har fått tildelt 
midler til prosjektet gjennom VOX (kompetanseheving for 
voksne). Molde voksenopplæringssenter har stått ansvarlig 
for gjennomføringen i samarbeid med pleie- og omsorgsenhe-
tene. Temaer innenfor 60 timer undervisning har vært norsk 
fagspråk, etikk og bruk av elektroniske skjema innenfor pleie 
og omsorg. Målet har vært å kunne tilsette noen av de 24 
kursdeltakerne i faste stillinger.

Lærlingordningen
Lærlingordningen i Molde kommune ble vedtatt i kommune-
styret den 21. juni 2007. Intensjonen var å ta inn en lærling 
per 1.000 innbyggere eller til sammen 24 lærlinger per år. 
I desember 2007 ble det derfor satt i gang en kampanje for 
å få ungdommer til å søke lærlingplass i kommunen. Det ble 
laget en egen film om emnet som i januar og februar 2008 
ble vist på Årø flyplass, på ferger, i Molde parkeringstunnel 
og i Træffhuset. I tillegg ble den vist som kinoreklame i Molde 
og Ålesund. Det ble også sendt ut plakater og brosjyrer til 
ungdomsskoler og videregående skoler i fylket. I februar 2008 
ble 24 ledige læreplasser lyst ut i avisene i regionen. Kam-
panjen ga god respons og i september ble det inngått 19 nye 
lærekontrakter. Til sammen har kommunen i året som har gått 
hatt 29 lærlinger hvorav tre avla fagbrev.
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Strategisk blikk fremover
I 2009 begynner vi å legge til rette for mellomlederopplæ-
ring i Molde kommune. Dette skjer blant annet gjennom å 
ferdigstille en lederhåndbok samt å starte opp med utvidet 
ledermøte. Hensikten er å legge til rette for god ledelse for 
de som har personal-, fag- og økonomiledelse samt å øke 
forståelsen for hvordan stab-/støttefunksjonene bør brukes. 
Frigjøring av krefter og ressurser i organisasjonen og utviding 
av enhetenes handlingsrom er også en utfordring. Dette skal 
oppnås gjennom myndiggjøring av medarbeidere, forbedring 
av brukerdialogen, tilrettelegging for innovasjon og forbedrin-
ger og bruk av det kreative handlingsrommet.
 

Medarbeiderundersøkelsen
For 2. gang ble det høsten 2008 gjennomført medarbeiderun-
dersøkelse blant alle ansatte. Ved andre gangs gjennomføring 
høster man frukter av tidligere erfaringer. Undersøkelsen ble 
gjennomført første gang i 2006 og da var ikke organisasjonen 
tilstrekkelig forberedt på alt en slik undersøkelse innebærer. 
Det er kanskje heller ikke mulig da det er gjennom erfaring at 
man lærer, og ønsker å forbedre seg til neste gang. 

Det har skjedd en stor forbedring når det gjelder å forbe-
rede organisasjonen og ansatte i forkant av undersøkelsen 
samt å skape forståelse for ”hva dette skal være godt for”. 
Svarprosenten ble også økt, fra 52 pst. i 2006 til 69 pst. i 
2008. Ved noen arbeidsplasser var det 100 pst. oppslutning. 
Noen enheter, som har jobbet bevisst med oppfølging av 
forrige resultat, ser også forbedringer, mens andre enheter 
ikke er like fornøyde med sitt resultat denne gangen. Når det 
settes fokus på arbeidsmiljø og trivsel og kommunen inviterer 
ansatte til en undersøkelse, skapes det forventning om at noe 
gjøres med det som ikke er bra. Hvis det ikke skjer, vil neste 
måling vise en mindre fornøydhet enn forrige måling selv om 
situasjonen er uendret.

Kommentar 
Molde kommune har mange flotte resultat i medarbeiderun-
dersøkelsen. Store deler av organisasjonen har høy grad av 
trivsel, trygghet og godt arbeidsmiljø. Dette er det viktig å gi 
honnør for og feire. Der dette er resultatet, må det sørges 
for at tilstanden skal vedvare. Tiltak for å vedlikeholde gode 
resultat må til. Det skal ikke tas for gitt at et godt arbeidsmiljø 
vedvarer av seg selv.
Fortsatt er det ledd i organisasjonen som har en del å ta tak i 
på dette området. Dette blir avdekket i en slik undersøkelse, 
og de som har behov for hjelp og støtte i forbedringsarbeidet, 
får det. Det handler som oftest om å involvere tillitsvalgte og 
øvrige medarbeidere i større grad. 

Medarbeiderundersøkelsene 

Molde kommune 2006 Molde kommune 2008
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Likestilling 

2005

Grunnlag
Kommunen har som arbeidsgiver en redegjøringsplikt over 
den faktiske tilstanden når det gjelder likestillingen i virksom-
heten. I henhold til likestillingsloven § 1a første og tredje 
ledd, så er alle kommunene pliktig å jobbe aktivt, målrettet og 
planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor virksom-
heten.  

Molde kommune
Statistisk Sentralbyrå utarbeider hvert år en likestillingsindeks. 
Den forsøker å sammenfatte ulike mål på likestilling som viser 
i hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og 
yrkesliv i den enkelte kommune. I 2008 er Molde kommune 
rangert som nummer 36 av landets kommuner. I 2007 var 
kommunen rangert som nummer 35. Kommunen har enda 
et stykke igjen for å nå 2005-nivået hvor den var rangert som 
nummer 5 i landet.  

Barnehagedekning
Molde kommune nådde sitt mål om 100 pst. barnehagedek-
ning mot slutten av 2007. Indeksen er basert på tall tidligere 
enn dette, men Molde kommune oppnår likevel 4,0 poeng i 
2008.

Innbyggere med høyere utdanning
Antall innbyggere med høyere utdanning er på nivå med 
gjennomsnittet i landet. 31 pst. av kvinnene og 27,7 pst. av 
mennene hadde høyere utdanning i 2008. Dette er tilnærmet 
det samme som for 2007.

Kvinner per 100 menn
Antall kvinner per 100 menn er Molde kommunes svakeste 
punkt i likestillingsindeksen. Her oppnår vi en skår på 2,0. 
Dette tilsvarer 93 kvinner per 100 menn i 2008.

Kvinner i arbeidsstyrken
Andelen av kvinner i arbeidsstyrken har gått litt opp siden 
2007, men sett i forhold til menn og totalveksten i kommu-
nen så er det ingen endring. Molde skårer i 2008 3,5 poeng 
som er det samme som i 2007. Det er fortsatt en betydelig 
avstand mellom menn og kvinner, der 86,9 pst. av mennene 
og 80,9 pst. av kvinnene er i arbeid. 

Gjennomsnittsinntekt
Kommunen rangerer også høyt i 2008 på gjennomsnittlig 
inntekt med et poengskår på 3,5. 

Kvinnelige kommunestyrerepresentanter
Siste indikator på indeksen er antall kvinnelige kommune-
styrerepresentanter. Her får kommunen toppskår med 4,0. 
I 2008 er 21 av totalt 47 representanter kvinner. Dette er på 
topp blant landets kommuner. 

Alt i alt gir dette et poengsnitt i likestillingsindeksen på 3,3, 
som er det samme resultatet som i 2007.

Ansatte i Molde kommune
Ved utgangen av 2008 var ca. 79,7 pst. av de ansatte i Molde 
kommune kvinner. Innenfor pleie og omsorg og barnehage er 
andelen enda høyere, og er med på å dra gjennomsnittet for 
kommunen opp. Kommunen ønsker å oppnå bedre balanse 
mellom kjønnene i stillinger der det ene kjønn er underre-
presentert. Arbeidet med tiltaket ”uønsket deltid” er en del 
av dette arbeidet. I dag arbeider 39,7 pst. av kommunens 
ansatte fulltid, mens 60.3 pst. arbeider deltid. Tradisjonelle 
kvinneyrker i kommunesektoren har en svært høy andel 
deltidsstillinger.

En kommune kan skåre maksimalt 4 poeng, mens dårligste skår er 1 poeng. In-
deksen er relativ: At en kommune skårer 4 på for eksempel inntekt, betyr ikke at 
kvinner og menn har like høy inntekt, bare at kommunen tilhører den fjerdedelen 

som kommer best ut. Indeksen er derfor ikke direkte sammenlignbar fra år til år, 
da tallene ikke er absolutte. 

2004 2006 2007

Indeks

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Barnehagedekning Innbyggere med

høyere utdanning
Kvinner per 100

menn
Kvinner i 

arbeidsstyrken
Gjennomsnitts  

inntekt
Kvinner i 

kommunestyret

3,5

4,0 4,0

2,5

3,0

3,5

3,2
3,0

2,5

2,0

4,0

3,3

2,5

2,0

3,5 3,5

4,0

3,3

4,0

2,5

2,0

3,5 3,5

4,0

Likestillingsindeks

4,0 4,0

3,5

4,0



31

I det laveste trinnet, 1,0- 29,9 pst. stillingsbrøk, er fordelingen 
28,0 pst. menn og 72,0 pst. kvinner. Av kommunens ansatte 
har 14,0 pst. mindre en 30,0 pst. stilling. 

Ved å redusere uønsket deltid håper kommunen å styrke 
rekrutteringen og beholde arbeidskraften i tiden som kommer. 
Tiltaket vil da forhåpentligvis øke antallet kvinner i fulltidsstil-
linger samtidig med å øke andelen menn i yrker der de er lite 
representert.  

Lønn i Molde kommune
I 2007 var gjennomsnittslønnen for menn kr. 345.000,- og 
kvinner kr. 313.000,- For 2008 har vi enda ikke noen konkrete 
tall å presentere. Årsaken til dette er at lønnsoppgjøret for 
to store grupper, Undervisningsforbundet og Sykepleierfor-
bundet, i skrivende stund enda ikke er avsluttet. Dette er 
tradisjonelt sett to grupperinger med en stor andel av kvinne-
lige medlemmer, noe som kan være med å påvirke resultatet 
betydelig.

Avlønning sett i forhold til sektor og kjønn
Molde kommune kan inndeles i fire store sektorer (hovedtje-
nesteområder). Dette er administrasjonssektoren, oppvekst-
sektoren (barnehage og skole), pleie- og omsorgssektoren 
og teknisk sektor. Lønnsutviklingen mellom kvinner og menn 
fordelt på disse tjenesteområdene kan vi se i tabellene neden-
for.  Av praktiske årsaker er kulturtjenesten inkludert i teknisk 
sektor og alle lærlingene er tatt ut av utvalget.

1,0-29,9 % 28,0 % (85) 72,0 % (219) 14,0 % (304)
30,0-59,9 % 13,2 % (63) 86,8 % (414) 22,0 % (477)
60,0-99,9 % 9,3 % (49) 90,7 % (478) 24,3 % (527)
100 %   28,3 % (244) 71,7 % (618) 39,7 % (862)
Total 20,3 % (441)     79,7 % (1729)     100 % (2170)

Stillingsbrøk Menn Kvinner Andel av ansatte

Tabellen viser fordelingen av menn og kvinner etter en gitt stillingsbrøk og ande-
len av ansatte som arbeider innenfor denne brøken. Antall personer i parentes.

Ved å sammenligne alle disse fire hovedtjenesteområdene 
over en periode på tre år så viser det seg at menn i Molde 
kommune kommer best ut lønnsmessig på to av de fire 
hovedområdene.

I sektoren for administrasjon, har kvinner i gjennomsnitt en 
lavere gjennomsnittslønn enn menn, selv om de i perioden fra 
2006 til 2008 har hatt en lønnsvekst som er 0,2 pst. høyere 
enn menn. I oppvekstsektoren er det også menn som har den 
høyeste gjennomsnittlige lønnen, samtidig med at de har hatt 
en høyere gjennomsnittlig lønnsøkning fra 2006 til 2008. 
I pleie- og omsorgsektoren har kvinnene hatt en gjennom-
snittlig høyere økning i lønn på 0,6 pst. sett i forhold til menn 
i samme periode. I teknisk sektor, som er den sektoren der 
kvinner har en høyere gjennomsnittslønn, har menn hatt en 
lønnøkning fra 2006 til 2008 i gjennomsnitt på 1,0 pst. mer 
enn kvinner.

Skal en forsøke å analysere, så er det enklest å se isolert på 
hver sektor. Spesielt interessant er det å se på pleie- og om-
sorgssektoren og oppvekstsektoren, der kvinnene har hatt en 
gjennomsnittlig lønnsvekst på henholdsvis 0,6 pst. og 0,2 pst. 
høyere enn menn i perioden fra 2006 til 2008. Selv om menn 
i gjennomsnitt har en høyere lønn enn kvinner i begge disse 
sektorene, så viser dette at gapet mellom kvinner og menn 
har minsket. Årsakene til dette er mange og sammensatte, 
men av forskning vet vi at kjønnsroller har sterk innflytelse på 
arbeidsdelingen mellom menn og kvinner, både i familien, på 

arbeidsplassen og i samfunnet generelt, noe som produse-
rer og reproduserer kjønnsforskjeller. Både lokal og nasjonal 
statistikk viser at det er flest menn som sitter i de kommunale 
topplederstillingene og at majoriteten av kvinnelige ansatte 
i kommunene jobber innenfor de ”myke” tjenestene, som 
hjemmehjelp, sykehjem, sosialtjenester, barnehager og under-
visning. Ofte er dette i kombinasjon med deltid og da gir dette 
seg utslag i lønnsnivået. 

Lederlønn i Molde kommune

Molde kommune har totalt 43 ledere fordelt på, rådmann, 
4 avdelingssjefer og 38 enhetsledere. Av disse er 24 kvin-
ner og 19 menn, noe som tilsvarer en kvinneandel på 58,3 
pst. Tabellen over viser gjennomsnittlig årslønn samlet og 
gjennomsnittlig årslønn for alle ledere inkludert rådmannen i 
Molde kommune. 

Gjennomsnittlig årslønn for alle ledere er kr. 555.000,-, hvor 
menn har kr. 583.000,- og kvinner kr. 526.000,-. Forskjellen 
mellom menn og kvinners gjennomsnittlige lønn er på 9,8 pst. 
En av forklaringene til dette kan være som tidligere beskrevet, 
at 4 av totalt 5 administrative topplederstillinger i kommunen 

Ledere i Molde kommune - antall og gjennomsnittlig årslønn

 Menn Kvinner Alle
Antall 19 24 43
Gjennomsnitt årslønn 583 000 526 000 555 000

Tabellen viser andel og gjennomsnittslønn for menn og kvinner som jobber innenfor utvalgte sektorer i perioden fra 2006 til 2008 (eksklusiv lærlinger).

ADMINISTRASJON 
Andel i pst. 65,1 % 69,1 % 69,3 % 34,9 % 30,9 % 30,7 %   
Gjennomsnitt årslønn 314 800 338 200 354 000 395 300 425 500 470 300 14,2 % 14,0 %  0,2 %
OPPVEKST (skole og barnehage)        
Andel i pst. 82,1 % 83,0 % 83,7 % 17,9 % 17,0 % 16,3 %   
Gjennomsnitt årslønn 308 000 320 000 335 900 349 800 369 700 382 200 8,3 % 8,5 % -0,2 %
PLEIE OG OMSORG         
Andel i pst. 87,5 % 87,5 % 87,8 % 12,5 % 12,5 % 12,2 %   
Gjennomsnitt årslønn 290 700 304 600 329 800 311 600 321 900 351 000 11,9 % 11,2 % 0,7 %
TEKNISK INKL. KULTUR         
Andel i pst. 30,3 % 35,9 % 35,5 % 69,7 % 64,1 % 64,5 %   
Gjennomsnitt årslønn 310 500 326 000 352 500 302 400 319 000 347 200 11,9 % 12,9 % -1,0 %

  Kvinner Menn %-vis utvikling 2006-2008 %-vis
  2006 2007 2008 2006 2007 2008 Kvinner Menn differanse
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er besatt av menn. Disse stillingene er av kommunenes høy-
est betalte og vil selvfølgelig være med på å trekke snittløn-
nen for menn opp. Samtidig er alle styrerne i barnehagene 
kvinner og disse trekker snittlønnen for ledergruppen noe 
ned.

Likestilling sett i forhold til tilrettelegging for ansatte med 
spesielle behov og ansatte uten norsk bakgrunn.
Molde kommune vil være en kommune som jobber hardt og 
målrettet for at personer med behov for tilrettelagt arbeids-
plass og personer uten norsk bakgrunn skal føle at de blir 
ivaretatt på lik linje med andre ansatte. Målet er å tilrettelegge 
arbeidssituasjonen slik at ansatte med behov for ekstra tilret-
telegging og personer fra andre land, møter så få hinder som 
mulig.

I 2006 hadde vi 13 personer i kommunen som hadde behov 
for tilrettelagt arbeidsplass og/eller arbeidsoppgaver på grunn 
av ulike funksjonshemninger. I 2008 var tallet økt til 22 per-
soner. Dette er en økning på 40,1 pst. på tre år. Ettersom det 
er blitt større fokus på krav om likestilling mellom funksjons-
hemmede og funksjonsfriske mennesker både i arbeidslivet 
og i samfunnet generelt, så antas det at dette tallet i hvertfall 
ikke blir lavere i fremtiden. Derfor arbeider Molde kommune 
kontinuerlig for at de som allerede er ansatt blir tatt vare på 
og fulgt opp, samtidig med at eventuelle nye ansatte skal 
komme til en arbeidsplass der forholdene ligger til rette. 

I 2006 var 54 personer uten norsk bakgrunn ansatt i Molde 
kommune. I 2008 var dette tallet økt til 90 personer, noe som 
utgjør 4,1 pst. av alle ansatte i Molde kommune. Økning i pe-
rioden fra 2006 til 2008 på 36 årsverk, utgjør en gjennomsnitt-
lig økning på 21,87 pst. per år. Ved stadig økende arbeidsinn-
vandring og mottak av flyktninger så antar man at dette tallet 
øker i tiden fremover. På landsbasis viser tall at blant kom-
muner og fylkeskommuner i henholdsvis 2006 og 2007, så 
var andelen av ansatte uten norsk bakgrunn på 6,8 pst. og 7,3 
pst. Molde kommunes andel på 4,1 pst., tatt i betraktningen 
at de fleste sysselsatte uten norsk bakgrunn bor og jobber i 
og rundt de store bykommunene i Norge, er ikke så lav som 
differansen viser. Molde kommune jobber kontinuerlig for at 
alle personer som er ansatt eller blir ansatt i kommunen har 
like arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på grunnlag av 
kjønn, religion, legning eller etnisk tilhørighet.

Strategisk blikk fremover
Arbeidet med likestilling er prioritert i Molde kommune. 
Reduksjon av uønsket deltid, bedre balanse mellom antall 
kvinner og menn innenfor ulike yrker og økt kunnskap om 
likestilling, er noen av mange oppgaver som det er og blir satt 
fokus på. I 2008 viser det seg at det enda ikke er full likestil-
ling mellom kvinner og menn når det gjelder lønn. Med like-
lønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da 
hva som er ”likt arbeid” eller ”arbeid av lik verdi”. Kvinner og 
menn har ulik arbeidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yr-
ker og sektorer. Både kvinner og menn velger fortsatt såkalte 
tradisjonelle fag: Kvinner velger for eksempel humanistiske 
fag, lærerutdanning og helse- og sosialfag, mens menn velger 
økonomi og tekniske fag. Molde kommune skal bestrebe seg 
og jobbe aktivt også i fremtiden for at alle ansatte i kommu-
nen skal føle at de blir verdsatt og behandlet likt helt uavhen-
gig av kjønn, religion, legning eller etnisk tilhørighet.     

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
En stor og omfattende medarbeiderundersøkelse for hele 
Molde kommune ble gjennomført både i 2006 og i 2008. 
Disse har dannet grunnlaget for arbeid opp i mot arbeidsmiljø-
et og dette ses som en del av HMS- arbeidet. Det var 69 pst. 
deltagelse i siste undersøkelse. Både balansert målstyring 
(BMS), Kvalitetskommuneprogrammet og deler av kvalitets-
systemet (Rettesnora) har HMS-elementer i seg. Resultatene 
av siste medarbeiderundersøkelse vises i eget kapittel. Opp-
følging av tiltak etter medarbeiderundersøkelsen blir ivaretatt 
ved den enkelte enhet og flettet inn i enhetens tiltaksplan. 
Samtidig blir det på overordnet nivå gjennom HAMU (hoved-
arbeidsmiljøutvalget) besluttet tiltak for Molde kommune som 
organisasjon.

Det blir gitt treningstilskudd til ansatte som trener aktivt i 
et organisert miljø. Dette er også en del av HMS-tiltakene i 
Molde kommune. Kommunen har egne seniortiltak.

Bedriftsidrettslaget har mange tiltak som er positive tilbud 
til de ansatte. Tiltak som tilrettelegger for både lavterskeltil-
bud som å sykle til jobben og helt opp til spesialtilbud som 
klatring. 

Rettesnora er snart et fullverdig kvalitetssystem som inklude-
rer et avvikssystem som skal brukes som verktøy i alt HMS-
arbeide i Molde kommune.

I tillegg har vi personalpolitiske retningslinjer, etiske retningslin-
jer, ROSE-filosofien, lønnsstrategisk plan, rekrutteringsplanen, 
et aktivt Inkluderende Arbeidsliv-forum, Inkluderende Arbeids-
liv-arbeid generelt, rekrutteringsforum og lønnsutvalget som 
daglig setter HMS-saker på dagsorden i vår organisasjon.

I 2008 var alle medarbeidere samlet til felles foredrag og 
dialogkafe der temaet var kommunens omdømme, hva skal 
til for å ha det bra på jobb og viktigheten av positivt omtale av 
arbeidsplassen.

Kommunen hadde i 2008 en egen fysioterapitjeneste. Denne 
kartla mange arbeidsplasser, kurset ledere og ansatte og 
tilrettela for gode tilpasninger for arbeidsplassens arbeidsmiljø 
både fysisk og psykisk.

Se også kvalitetskommuneprosjektet som har betydelige HMS-
elementer i seg gjennom blant annet nærværsprosjektene.

Stab - og støtteavdelinger -  1  3 
Resultatenheter 13  18  19 
Kommunale foretak -  -  - 
Sum antall ansatte  13  19  22 

Avdelinger og resultatenheter 2006 2007 2008

Antall ansatte med tilrettelegging i perioden 2006 til 2008

Tabellen viser antall ansatte fordelt på tre hovedområder i kommunen i perioden 
2006 til 2008.

Stab - og støtteavdelinger - - -
Resultatenheter 54 61 90
Kommunale foretak - - -
 Sum antall ansatte 54 61 90

Avdelinger og resultatenheter 2006 2007 2008

Antall ansatte uten norsk bakgrunn i perioden 2006 til 2008

Tabellen viser økning antall ansatte fordelt på tre hovedområder i kommunen i 
perioden 2006 til 2008.
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Innen HMS-arbeidet har vi også et godt samarbeid med NAV 
og vår bedriftshelsetjeneste.

Strategisk blikk fremover
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i kommunen må fortsatt 
ha høy prioritet. Det som skal på plass i 2009 er enhetenes 
arbeidsmiljøutvalg samt retningslinjer for disse. Oppfølging av 
alle tiltak innen området er lagt til personal- og organisasjons-
avdelingen.

Hovedverneombud
Hovedverneombudets viktigste oppgaver er å være et talerør 
for arbeidstakerne i verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2008 har 
hovedverneombudet gjennomført flere verneområdebesøk 
på forskjellige enheter. Verneombudene og lederne er blitt 
flinkere til å kontakte hovedverneombudet. Det ble holdt en 
samling for verneombudene på våren og en samling nærmere 
jul. På disse samlingene får verneombudene gjennomgått nytt 
stoff og erfaringsutvekslingen er god. 

Hovedverneombudet har vært med som veileder ved flere av 
kursene i medarbeiderskap våren 2008. Fra august ble hoved-
verneombudet med som fast veileder.

For å forebygge sykefravær, har hovedverneombudet gjen-
nomført nakketrim for de ansatte ved rådhusene. Oppslutnin-
gen er bra de fleste stedene og humoren lokkes frem.  
Molde kommune har videre et høyt fokus på bedriftsidretten 
der hovedverneombudet for tiden har ledervervet i styret. 
Hovedverneombudet er ansvarlig for aerobic og dansekurs.

Hovedverneombudet sitter som fast medlem i hovedarbeids-
miljøutvalget og attføringsutvalget. I 2008 var hovedverne-
ombudet leder i HAMU. Ellers deltok hovedverneombudet i 
rådmannens lederforum og på kurs som ble holdt for kommu-
nens ledere. 

Hovedverneombudet har vært med i prosjektgruppen for 
etableringen av NAV. Oppgaven var å ivareta de kommunalt 
ansattes interesser ved sammenslåingen. Det har vært mange 
møter samt deltakelse på kurs i regi av NAV.

Høsten 2006 ble det etablert et nettverk for hovedverneom-
bud i Møre og Romsdal. Det er gjennomført to samlinger 
i 2008. På den siste samlingen ble hovedverneombudet i 
Molde kommune utpekt som koordinator for hovedverne-
ombudene i Romsdal. Erfaringsutveksling er nødvendig for 
framtidig utvikling, og det er viktig å følge opp regionnettver-
ket. Nye hovedverneombud trenger noen med kompetanse 
som kan hjelpe dem i starten.

Tillitsvalgte
I Molde kommune er det tillitsvalgt/kontaktperson i 18 ulike 
arbeidstakerorganisasjoner. Seks av de hovedtillitsvalgte er 
frikjøpt i hele eller deler av sin stilling. Noen enheter involve-
rer tillitsvalgte mer bevisst enn andre, men en ser at stadig 
flere ser nytten av et nært og godt samarbeid. Flere hovedtil-
litsvalgte har god beskrivelse av aktivitet og utfordringer i 
egne årsmeldinger. 

Ledelsen og de tillitsvalgte må leve opp til intensjonen i 
ROSE-filosofien dersom kommunen skal lykkes med å utvikle 
en slik bedriftskultur. Molde kommune har vedtatt at alle med-

arbeidere skal delta i prosjektet ”Medarbeiderskap”. Dette er 
et ledd i å utvikle myndiggjorte medarbeidere, og de tillitsvalg-
te har vært aktive både som forelesere og pådrivere.

Det er et mål at utfordringer og problemstillinger tas opp, 
drøftes og forsøkes løst på lavest mulig nivå. Hovedtillitsvalg-
te bistår derfor plasstillitsvalgt med råd, hjelp og opplæring 
og tar stort ansvar for brobygging og konfliktløsing ved å se 
muligheter som ivaretar alle parter. De bidrar også aktivt i 
flere arbeidskrevende prosjektgrupper og er på den måten 
med på å videreutvikle Molde kommune som tjenesteyter og 
arbeidsgiver. 

Strategisk blikk fremover
Som utfordringer framover vil de hovedtillitsvalgte spesielt 
påpeke følgende:
•   Hvordan beholde og utvikle de arbeidstakerne kommunen 

har og hvordan rekruttere nye
•   Arbeidet med å skape et positiv omdømme for Molde kom-

mune som arbeidsplass
•   Levere tjenester av best mulig kvalitet med de økonomiske 

og menneskelige ressurser som er tilgjengelig
•   Arbeidsbelastningen for ledere og ansatte

Seniorpolitikk og AFP
Arbeidsmarkedet i Molde er fortsatt stramt til tross for en  
økning i ledigheten sammenlignet med 2007. Dette gjør 
rekruttering av nyansatte med ønsket kompetanse vanskelig 
og kan føre til lengre vakanser. For at Molde kommune skal 
være en effektiv organisasjon er det viktig at kompetanse og 
erfaring beholdes og videreføres. Å ta godt vare på seniorene 
i Molde kommune er kanskje det viktigste grepet for å unngå 
at kommunen sitter igjen med en historieløs organisasjon 
samtidig som svært høy kompetanse beholdes.

I 2005 ble en ny seniorpolitikk vedtatt og iverksatt. Målet var 
å utforme gode alternativ til å gå av med avtalefestet pensjon 
(AFP). Året 2008 har vært et normalt driftsår med videreføring 
av denne politikken. I 2008 var det 36 ansatte i Molde kom-
mune som fylte 62 år og 10 av disse er ikke med i ordningen. 
Det ble gitt tilbud til 26 arbeidstakere om mulighet til å inngå 
senioravtale fra 62 år. Det ble inngått 14 nye senioravtaler 
samtidig som ansatte har forlenget allerede inngåtte avtaler. 

Utover det å beholde kompetanse, erfaring og tiltrengt 
arbeidskraft, har også Molde kommune et sterkt økonomisk 
incentiv for å redusere antallet ansatte som går av med AFP. 
Eksempelvis så koster en arbeidstaker som går av med pen-
sjon ved 62 års alder kommunen rundt 1 mill. kroner. Ansatte 
tilknyttet Statens Pensjonskasse har en annen finansierings-
modell i sin pensjonsordning som medfører at Molde kom-
mune ikke berøres på samme måte. 

 2006 2007 2008
Antall som har gått av med AFP 20 12 19

 Mann Kvinne Totalt
Pensjon ved 67 år 1 1 2
Pensjon mellom 65 og 67 år (herav 3 lærere) 2 2 4
Pensjon mellom 63 og 65 år (herav 1 lærer) 1 4 5
AFP ved 62 år  1 6 7
Pensjon etter 85 års regel (tjenestetid + alder), 62 år    -   1 1

Antall ansatte som går av med pensjon i 2008:
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Sykefraværet i Molde kommune var i 2008 på 9,8 pst. som er 
det samme som i 2007. I vår region har vi fortsatt lav arbeids-
ledighet og dette virker negativt inn på tilgangen på vikarer. 
Selv om vi i 2008 har hatt gode tiltak for å øke nærværet i 
organisasjonen har vi ikke greid å få den ønskede virkning 
med et nærvær på minst 92 pst. 

Det er viktig å ha fokus på de medarbeidere som er på jobb, 
samtidig som vi må ha kunnskap om årsaker til fravær.  
I kvalitetskommuneprogrammets nærværsprosjekt har det 

ikke vært satt av nok ressurser til å gå inn med flere tiltak som 
vi vet andre kommuner har hatt god effekt av. I 2009 skal vi 
ha spesiell fokus på nærværsfaktorer i 2 enheter i barneha-
gene. 

Personal- og organisasjonsavdelingen driver et utstrakt oppføl-
gingsarbeid overfor langtidssykmeldte sammen med kommu-
nale ledere og NAV. Dette samarbeidet videreutvikles i 2009 
gjennom Inkluderende Arbeidsliv-forum og faste møtedager 
med NAV hver måned.

Sykefravær
AVDELING/RESULTATENHET  2005 2006 2007 2008

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 8,7 % 9,9 % 2,5 % 3,1 %
Plan- og utviklingsavdelingen 6,2 % 2,1 % 5,8 % 4,6 %
Personal- og organisasjonsavdelingen 2,7 % 9,0 % 6,3 % 4,5 %
Økonomiavdelingen 9,1 % 3,9 % 8,6 % 3,5 %
Molde asylmottak    
Servicetorget 17,5 % 6,8 % 8,6 % 5,9 %
Kvam skole 5,1 % 6,8 % 11,7 % 10,3 %
Sellanrå skole 11,5 % 11,8 % 9,4 % 10,2 %
Langmyra skole 9,8 % 12,5 % 10,2 % 13,1 %
Nordbyen skole 10,4 % 6,2 % 7,9 % 15,2 %
Kviltorp skole 10,9 % 10,5 % 8,2 % 7,7 %
Kleive skole  11,7 % 11,6 % 2,4 %
Bolsøya skole 9,2 % 8,3 % 19,2 % 4,7 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole 8,2 % 8,3 % 5,3 % 9,2 %
Sekken oppvekstsenter 6,8 % 16,9 % 6,5 % 15,0 %
Bekkevoll ungdomsskole 7,0 % 9,0 % 8,3 % 10,0 %
Bergmo ungdomsskole 12,4 % 6,1 % 7,9 % 5,2 %
Skjevik barne- og ungdomsskole 3,2 % 3,9 % 7,3 % 5,2 %
Molde voksenopplæringssenter 2,6 % 5,8 % 12,9 % 6,1 %
Hauglegda, Berg, Øvre Bergmo barnehager   14,7 % 8,3 %
Hatlelia barnehage, Barnas Hus   9,2 % 9,3 %
Kvam, St. Sunniva barnehager   16,3 % 17,2 %
Hjelset, Skogstua, Kleive barnehager   16,4 % 13,2 %
Kviltorp barnehage   6,3 % 15,6 %
Lillekollen barnehage    11,2 %
Molde Menighetspleies barnehage    21,4 %
Helsetjenesten 5,4 % 5,4 % 4,4 % 5,6 %
Barne- og familietjenesten 7,5 % 9,5 % 10,2 % 8,2 %
Sosialtjenesten 7,7 % 7,9 % 8,1 % 12,0 %
Glomstua omsorgssenter (Råkhaugen)  15,8 % 12,4 % 14,5 %
Kirkebakken omsorgssenter  10,6 % 11,0 % 13,3 %
Bergmo omsorgssenter  12,8 % 14,9 % 13,7 %
Røbekk omsorgssenter  7,1 % 8,4 % 10,1 %
Kleive omsorgssenter  15,9 % 13,5 % 9,8 %
Skåla omsorgssenter  10,5 % 8,7 % 5,8 %
Tiltak funksjonshemmede 12,5 % 15,0 % 12,5 % 13,2 %
Brann- og redningstjenesten 6,2 % 4,0 % 3,2 % 4,0 %
Byggesak og geodata 3,8 % 14,4 % 5,2 % 14,6 %
Molde bydrift 5,4 % 5,0 % 3,7 % 5,9 %
Kulturtjenesten 3,9 % 6,6 % 6,4 % 6,1 %
Kulturskolen   4,8 % 5,5 %
Totalt 9,3 % 10,0 % 9,8 % 9,8 %
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SAMFUNN OG LIVSKVALITET

Kommunebarometer
MILJØ 2005 2006 2007 2008
Innvilgede dispensasjoner LNF- områder pst. 86 92 28 89
Jordbruksareal dekar 14 206 14 126 14 123 14 099
Fulldyrket jord dekar 12 889 12 736 12 809 12 907
Produktiv skog dekar 150 000 150 000 150 000 150 000
CO2- ekvivalenter 1 000 tonn 83 88 91 -
Utsortert husholdningsavfall kg/innbygger 159 230 286 271
Gjennomsnittlig husholdningsvannforbruk liter/person/døgn 162 153 160 150
LEVEVILKÅR (indeks, 1-10, 10 størst problemer) 
Sosialhjelp 5 4 4 6
Dødlighet 1 1 2 2
Uføretrygd 2 3 3 3
Attføringspenger 6 5 4 4
Vold 6 6 5 -
Arbeidsledige 3 2 2 3
Overgangsstønad 4 5 7 7
Lav utdanning 2 3 3 2
Totalt 3,6 3,6 3,7 3,9
LIKESTILLING (indeks, 1-4, 4 beste verdi) 
Barnehagedekning 4 3 4 4
Kvinnelige kommunestyrerepresentanter 4 4 4 4
Andel innbyggere med høyere utdanning 2,5 2,5 2,5 2,5
Kvinner per 100 menn 4 2 2 2
Kvinner i arbeidsstyrken 3,0 4,0 3,5 3,5
Gjennomsnittsinntekt 3,5 3,5 3,5 3,5
Totalt 3,5 3,2 3,3 3,3
LOKAL LIVSKRAFT 
Folketilvekst i pst. 0,09 0,45 0,23 1,07
Barn og unge (0-19) i pst. 25,7 25,5 25,3 25,4
Barnehagedekning i pst. 80,5 87,4 100,0 100,0
Valgdeltakelse i pst. 78,3 - 58,8 -
Boklån per innbygger 4,59 4,40 4,56 4,27
Innflytting/utflytting 0,96 1,06 1,00 1,03
Innpendling/utpendling 2,21 2,26 2,26 -
Hytter antall per 31.12. 790 793 798 801
ØKONOMI
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 37 437 38 585 42 143 46 344
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 26 547 28 038 30 283 33 636
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern 45 607 46 718 51 099 54 446
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern 322 589 -35 -2 406
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 23 917 26 892 27 665 29 396
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 45 234 51 747 52 061 60 007
GRUNNDATA
Tettstedsareal km2 13,04 13,31 13,44 13,78
Strandlinje km 210 210 210 210
Folketall per 31.12. 24 146 24 254 24 294 24 554
Folketilvekst 22 108 40 260
Innflytting 976 1 177 1 184 925
Utflytting 1 017 1 106 1 179 896
Nettoflytting -41 71 5 29
Døde 209 203 215 225
Fødte 265 242 254 281
Fødselsoverskudd 56 39 39 56
Innpendling 4 201 4 530 4 785 -
Utpendling 1 899 2 005 2 118 -
Befolkning i tettsted 21 276 21 272 21 331 21 607
Innvandring - - - 261
Utvandring - - - 93
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Miljørapport
Molde kommunes virksomhet omfatter ingen produksjon eller 
aktivitet som skader det ytre miljøet.

I kommuneplanens overordnede mål, punkt 2 - vekst i kvalitet, 
settes miljøet i fokus.

De ulike enhetene har mål og tiltak for å operasjonalisere 
kommuneplanens strategier der det naturlig hører til.

Molde kommune utfører oppgaver som skal ivareta det ytre 
miljø. Dette gjelder rensing av avløp og støvfjerning på of-
fentlig veg. Dette arbeidet foregår i samsvar med lovverk og 
statlige retningslinjer. Det benyttes ikke kjemikalier i arbeids-
prosessene.

 
Renovasjonsarbeidet er overlatt til et interkommunalt selskap 
og omtales ikke her. Innkjøpene gjennomføres i samsvar med 
”Forskrift for offentlige anskaffelser” med vurdering av livs-
sykluskostnader og miljømessige konsekvenser.

Fjernvarmeprosjektet på Årø, som er basert på bioenergi, er 
satt i drift. I tillegg jobbes det aktivt med å tilrettelegge for 
fjernvarme/nærvarme for Bekkevoll/Glomstua, nye boligfelt, 
Nye Molde sykehus og Moldebadet/fylkeshuset.

Beredskap
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Molde kommune kan både i krig og fredstid bli rammet av 
kriser og katastrofer som setter liv, helse og miljø i fare. Ved å 
forberede seg på å håndtere slike hendelser, kan kommunen 
redusere de negative konsekvensene betydelig.

Molde kommune har på bakgrunn av dette utarbeidet en sam-
let plan for helsemessig og sosial beredskap. Denne ble ved-
tatt 1. mars 2005 og er lagt ut på kommunens intranettsider 
(organisasjon; plan- og utviklingsavdelingen; kvalitetsrutiner).
 

Den som har ansvaret for en sektor i fredstid, har også ansva-
ret for nødvendige forberedelser og iverksettelse av tiltak ved 
kriser og katastrofer. Kommunen må påregne og få et stort 
ansvar for håndtering av kriser og må ha rustet seg for dette 
gjennom blant annet tjenlige beredskapsplaner.

Plan for helsemessig og sosial beredskap skal gjøre Molde 
kommune i stand til å håndtere større og mindre ulykker,  
katastrofer og kriser. Dette skal skje dels gjennom forebyg-
ging av kriser og dels ved innsats etter at en krise eller  
katastrofe har oppstått.

Nøkkeltall miljø

Avfall og renovasjon         
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering i pst. 6 6 - 3 2 2 5 4 3
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for 3 3 3 2 3 3 3 3 3
Andel husholdn.avfall sendt til materialgjenvin. og energiutnyttelse i pst. 76 85 - 68 70 69 68 69 68 
Konsern - Samferdsel
Personbiler. Antall per 10 000 innbyggere 4 495 4 592 4 605 4 638 4 728 4 751 4 547 4 652 4 695

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
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ØKONOMI
Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat
Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale
regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens § 48 og regn-
skapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kom-
munal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet 
av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå 
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregn-
skapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og 
regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser 
kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån 
med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er 
årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. 
Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, 
men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av 
denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot 
belastet med årets avdrag som er utgiften relatert til forbruk 
av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunes drifts- 
resultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskriv-
ningene blir vist i regnskapet, er bl.a. at beslutningstakere 
og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i 
regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens drifts-
resultat og avdragsutgifter.

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

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler 
bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eien-
deler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset 
levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære 
avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskriv-
ningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De 
årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte 
driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmid-
let er tatt i bruk.

Regnskapsresultat
Molde kommunes regnskap for 2008 viser et regnskaps-
messig merforbruk (underskudd) på 31,2 mill. kroner. Dette 
resultatet fremkommer etter strykning av budsjettert avset-
ning til disposisjonsfond med 5,6 mill. kroner og bruk av 
disposisjonsfond med 19,5 mill. kroner. Netto driftsresultat 
viser et negativt resultat på 53,0 mill. kroner og skyldes i 
hovedsak et betydelig merforbruk samlet fra avdelinger og 
resultatenheter. I tillegg kommer økte renteutgifter, svikt i 
refusjon moms på investeringer og lavere renteinntekter enn 
forventet. Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 
3,0 pst. av driftsinntektene. For Molde kommune utgjør netto 
driftsresultats andel av driftsinntektene minus 4,4 pst. i 2008. 
Netto driftsresultat korrigert for bruk/avsetning bundne fond 
viser slik utvikling:
 

Saldo på disposisjonsfondet utgjør 23,3 mill. kroner per 
31.12.2008.

Momskompensasjon
Fra 1. januar 2004 ble den tidligere avgrensede momskom-
pensasjonsordningen som har vært gjeldende siden 1995 
erstattet med en generell momskompensasjonsordning.

Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen, 
er Molde kommune trukket i rammetilskuddet med anslagsvis 
31,0 mill. kroner i 2008. Tabellen under viser fordeling mellom 
drift og investering, trekk i rammen, og inntektsført moms-
kompensasjon. Molde kommune gjennomfører for tiden store 
investeringer. Selv om inntektene ble ca.13,0 mill. kroner 
mindre enn budsjettert i 2008, gav dette store inntekter i 
kompensert merverdiavgift på investeringer med anslagsvis 
39,1 mill. kroner. Disse inntektene ble ført i driften og ble i sin 
helhet brukt til driftsformål. Beløpet er lånefinansiert. Sentrale 
myndigheter har vedtatt å endre denne kompensasjonsord-
ningen fra budsjettåret 2010 ved å flytte kompensasjon av 
investeringsmoms fra driftsregnskapet til investeringsregn-
skapet. Det blir en overgangsordning som tilsier at 20 pst. 
av kompensert moms på investeringer i 2010 vil bli overført 
investeringsregnskapet. Denne andelen vil øke med 20 pst. 
hvert år slik at overføringen fra og med 2014 utgjør 100 pst.

For senere år vil ventelig investeringsnivået i kommunen bli 
redusert og inntekter som følge av momskompensasjon til 
delfinansiering av investeringer vil minke tilsvarende.

Kurt Magne Thrana
økonomisjef

Momskompensasjon

Trekk i 
rammen 

2007

Regn-
skap  
2008

Regn-
skap  
2007

Regn-
skap 
2006

Momskompensasjon drift 25 122 16 418 22 215 21 285
Momskompensasjon investering 39 051 14 511 27 958 16 168
Totalt 64 173 30 929 50 173 37 453

  2006 2007 2008 Budsjett 2009

Korrigert netto driftsresultat

18 942
12 774

-50 468

-3 538
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(Beløp i 1000 kr)Regnskapsskjema 1A - drift 2008

 Regns. 2008 Rev. budsjett 2008 Oppr. budsjett 2008 Regns. 2007 Regns. 2006 Budsjett 2009
Skatt på inntekt og formue 525 054 522 563 516 863 484 031 491 915 542 924
Ordinært rammetilskudd 196 745 199 706 199 706 188 057 160 322 231 684
Skatt på eiendom 26 956 26 000 26 000 26 675 30 227 27 360
Andre direkte eller indirekte skatter 24 20 20 24 24 20
Andre generelle statstilskudd 107 728 103 775 102 102 99 511 71 631 98 652
Sum frie disponible inntekter 856 507 852 064 844 691 798 299 754 119 900 640
Renteinntekter og utbytte 42 344 51 390 50 460 65 501 27 855 44 744
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg. 94 718 69 197 65 318 53 861 35 403 64 432
Avdrag på lån 37 229 49 452 51 565 46 410 47 431 42 866
Netto finansinnt./utg. -89 603 -67 259 -66 423 -34 770 -54 979 -62 554
Til dekning av tidligere regnsk. m. merforbruk  -   -   -   -  4 818 -
Til ubundne avsetninger - 5 576 22 756 32 766 3 598 13 182
Til bundne avsetninger 6 946 20 633 8 477 8 849 20
Bruk av tidligere regnsk. m. mindreforbruk - - - 15 016  -   - 
Bruk av ubundne avsetninger 19 522 8 263 3 218 5 756 6 617 16 720
Bruk av bundne avsetninger 9 489 2 010 1 388 4 863 17 134 201
Netto avsetninger 22 065 4 677 -18 783 -15 609 6 487 3 719
Overført til investeringsregnskapet 210 - - 779 2 129 -
Til fordeling drift 788 759 789 482 759 485 747 140 703 499 841 805
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -819 915 789 482 759 485 747 140 688 483 841 805
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  -31 157   -   -   -  15 016 -

Driftsregnskapet
(Beløp i 1000 kr.)

 Note Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009
DRIFTSINNTEKTER     
Brukerbetalinger  58 403 56 849 53 009 50 071 61 236
Andre salgs- og leieinntekter  57 085 52 743 56 482 89 503 57 962
Overføringer med krav til motytelse  220 314 197 273 174 339 165 279 239 678
Rammetilskudd  196 745 199 706 188 057 160 322 231 684
Andre statlige overføringer  107 728 103 775 99 511 71 631 98 652
Andre overføringer  10 343 723 3 887 1 339 200
Skatt på inntekt og formue  525 054 522 563 484 031 491 915 542 924
Eiendomsskatt  26 956 26 000 26 675 30 227 27 360
Andre direkte og indirekte skatter  24 20 24 24 20
Sum driftsinntekter  1 202 653 1 159 652 1 086 016 1 060 311 1 259 716
DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter  672 238 638 291 596 055 571 221 679 339
Sosiale utgifter 4 169 797 172 352 154 888 148 420 198 171
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon  185 886 152 990 152 412 155 555 134 716
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon  44 374 45 637 40 799 53 428 47 885
Overføringer  118 318 105 663 114 004 102 848 161 573
Avskrivninger  40 671 - 38 652 34 889  - 
Fordelte utgifter  -25 027 -17 964 -23 478 -37 151 -20 903
Sum driftsutgifter  1 206 257 1 096 971 1 073 331 1 029 211 1 200 781
Brutto driftsresultat  -3 604 62 682 12 685 31 100 58 935
FINANSINNTEKTER      
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  42 344 51 390 65 501 27 855 44 744
Mottatte avdrag på utlån  198 350 248 349 350
Sum eksterne finansinntekter  42 542 51 740 65 749 28 204 45 094
FINANSUTGIFTER      
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.  94 718 69 197 53 861 35 403 64 432
Avdragsutgifter  37 229 49 452 46 410 47 431 42 866
Utlån  673 450 427 702 450
Sum eksterne finansutgifter  132 620 119 099 100 698 83 536 107 748
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -90 078 -67 359 -34 949 -55 332 -62 654
Motpost avskrivninger  40 671 - 38 652 34 889  - 
Netto driftsresultat  -53 011 -4 677 16 388 10 657 -3 719
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER      
Bruk av tidligere års regnsk. m. mindreforbruk  - - 15 016 - -
Bruk av disposisjonsfond 2, 9 19 522 8 263 5 756 6 617 16 720
Bruk av bundne fond 10 9 489 2 010 4 863 17 134 201
Sum bruk av avsetninger  29 011 10 273 25 635 23 751 16 921
Overført til investeringsregnskapet  210 - 779 2 129  - 
Dekning av tidligere års regnsk. m. merforbruk   -   -   -   4 818   - 
Avsetninger til disposisjonsfond 9 - 5 576 32 766 3 598 13 182
Avsetninger til bundne fond 10, 12 6 946 20 8 477 8 849 20
Sum avsetninger  7 157 5 596 42 022 19 393 13 202
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   -31 157   -   -   15 016   - 
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(Beløp i 1000 kr)Regnskapsskjema 1B - drift

* Avstemming skyldes inntekter/utgifter ført på fellesinntekter/fellesutgifter så som toppfinansiering ressurskrevende brukere, andre generelle statstilskudd, moms på 
investeringer samt avsetning/bruk av fond som er ført på resultatområdene.

 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 30 033 28 814 26 516 21 481 30 694
Plan- og utviklingsavdelingen 30 070 29 317 16 241 6 887 27 026
Personal- og organisasjonsavdelingen 21 457 20 478 16 670 14 410 22 156
Økonomiavdelingen 10 167 10 340 9 071 8 656 10 478
Kirkelig fellesråd 8 167 8 052 7 571 7 126 8 263
Molde asylmottak 1 028    
Servicetorget 14 312 14 290 11 970 8 512 18 875
Skole    175 642 
Fagseksjon skole    13 164  
Kvam skole 12 946 12 813 12 815  13 166
Sellanrå skole 18 105 17 950 16 252  18 282
Langmyra skole 22 910 23 205 21 258  24 077
Nordbyen skole 16 101 15 821 15 571  15 998
Kviltorp skole 18 193 18 621 16 324  19 222
Kleive skole 5 531 5 593 5 414  5 751
Bolsøya skole 4 276 4 330 3 796  5 017
Vågsetra barne- og ungdomsskole 16 429 16 593 14 920  17 013
Sekken oppvekstsenter 3 647 3 793 3 421  3 847
Bekkevoll ungdomsskole  27 894 27 731 22 149  28 056
Bergmo ungdomsskole 19 592 19 441 17 162  19 915
Skjevik barne- og ungdomsskole 14 369 15 075 13 132  15 288
Molde voksenopplæringssenter 6 394 6 711 5 342  8 045
Barnehage    6 918 
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 2 436 2 519 1 776  2 473
Hatlelia barnehage og Barnas Hus 2 484 2 254 2 505  2 217
Kvam og St. Sunniva barnehager 1 921 2 133 1 358  2 143
Hjelset, Kleive, Skogstua barnehager 1 582 1 602 798  1 775
Kviltorp barnehage 849 982     909
Lillekollen barnehage 419 419   1 984
Molde Menighetspleies barnehage 74 74   207
Helsetjenesten 26 836 26 559 25 736 23 514 33 625
Barne- og familietjenesten 31 931 29 812 28 400 26 737 36 391
Sosialtjenesten 27 761 27 761 25 829 25 236 27 816
Pleie og omsorg    204 141 
Glomstua omsorgssenter 59 903 55 792 54 992  58 648
Kirkebakken omsorgssenter 54 361 51 848 50 261  56 138
Råkhaugen omsorgssenter 5 991 6 240 2 974  6 517
Bergmo omsorgssenter 47 756 46 380 43 256  52 949
Røbekk omsorgssenter 17 764 17 593 16 800  18 263
Kleive omsorgssenter 27 407 27 070 26 066  28 746
Skåla omsorgssenter 17 970 16 393 15 477  18 434
Tiltak funksjonshemmede 82 635 79 504 69 468 62 125 86 300
Brann- og redningstjenesten 15 185 14 846 14 416 13 626 15 665
Eiendom/Molde Eiendom KF 39 455 36 745 22 961 23 108 39 976
Byggesak og geodata 2 040 3 272 1 297 832 2 213
Kommunalteknikk 27 980 26 807 9 023 11 051 23 038
Kulturtjenesten 18 576 18 417 29 438 36 617 20 017
Kulturskolen 9 125 9 256 8 131  9 420
Netto utgift avdelinger/resultatenheter  824 058 803 246 719 726 676 621 857 033
Avstemming mot skjema 1A - drift* -4 143 -13 764 27 414 11 862 -15 228
Sum fordelt til drift 819 915 789 482 747 140 688 483 841 805

Mindreforbruk/merforbruk   
Kommunens økonomireglement forutsetter at enhetene selv dekker inn merfor-
bruk i driften over kommende års budsjett. Dersom enhetene viser mindreforbruk, 
kan dette avsettes til enhetsvise fond. Målet med ordningen er å stimulerer til 
god økonomistyring. Årsaken til mer-/mindreforbruket vil bli analysert før forsla-
get til trekk i rammen eller avsetning til fond som blir forelagt kommunestyret. 

I 2007 gikk kommuneregnskapet ut med et resultat på 0,0 mill. kroner der selve 
driften i enhetene fremstod med et samlet mindreforbruk på 2,0 mill. kroner 
med til dels store variasjoner mellom enhetene. Grunnet kommunens anstrengte 
økonomi og manglende ”bufferfond” til formålet, fikk ingen avdelinger eller resul-
tatenheter tilbakeført sitt mindreforbruk eller pålagt å dekke sitt merforbruk som 
kom frem av regnskapet for 2007. 
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Investeringsregnskapet
(Beløp i 1000 kr)

 Note Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009
INNTEKTER      
Salg av driftsmidler og fast eiendom   112 468   124 100   13 756   12 047   5 100 
Andre salgsinntekter   -   -   127   2 233   - 
Overføringer med krav til motytelse   247   -2 600   1 545   8 012   - 
Statlige overføringer   - - - -  250 
Andre overføringer   7   -2 200   505   20   - 
Sum inntekter   112 722   119 300   15 934   22 312   5 350 
UTGIFTER      
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon   176 112   158 535   149 052   186 882   34 350 
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon   3 900   2 000   -   1 000   2 000 
Overføringer   33 923   4 550   28 297   18 429   500 
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.   3 634   -   1 595   1 101   - 
Sum utgifter   217 568   165 085   178 945   207 411   36 850 
FINANSTRANSAKSJONER      
Avdragsutgifter   2 957   -   4 281   6 631  -
Utlån   7 852   10 000   12 192   6 427   10 000 
Kjøp av aksjer og andeler 16  105 285   105 608   3 070   24 708   - 
Dekning av tidligere års udekket   33 640   -   22 818   15 592   - 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 11  37 790   38 000   37 316   2 000   - 
Sum finansieringstransaksjoner   187 524   153 608   79 677   55 357   10 000 
Finansieringsbehov   292 370   199 393   242 688   240 457   41 500 
DEKKET SLIK:      
Bruk av lån   188 438   162 785   147 116   147 229   41 500 
Mottatte avdrag på utlån   2 957   -   4 281   6 631   - 
Salg av aksjer og andeler   14 990   15 000   37 316   15 443   - 
Bruk av tidligere års udisponert   250   -   -   228   - 
Overføringer fra driftsregnskapet   210   -   779   2 129   - 
Bruk av disposisjonsfond 9  801   351   464   -   - 
Bruk av ubundne investeringsfond 11  21 046   21 256   14 320   14 076   - 
Bruk av bundne fond 10, 12  1 426   -   646   705   - 
Sum finansiering   230 118   199 393   204 922   186 441   41 500 
Udekket/udisponert    -62 252    -   -37 766   -54 016   - 

Regnskapsskjema 2B som gir en detaljert oversikt over investeringene presenteres i kapitlet om investeringer.

(Beløp i 1000 kr)Regnskapsskjema 2A - investering

 Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Oppr. budsjett 2008 Regnskap 2007  Regnskap 2006 Budsjett 2009
Investeringer i anleggsmidler  217 568   165 085   212 340   178 945   207 411   36 850 
Utlån og forskutteringer  113 137   115 608   10 000   15 262   31 135   10 000 
Avdrag på lån  2 957   -   -   4 281   6 631   - 
Avsetninger  71 430   38 000   -   60 134   17 592   - 
Årets finansieringsbehov  405 092   318 693   222 340   258 622   262 769   46 850 
FINANSIERT SLIK:      
Bruk av lånemidler  188 438   162 785   202 340   147 116   147 229   41 500 
Inntekter fra salg av anleggsmidler  127 458   139 100   15 100   51 072   27 490   5 100 
Tilskudd til investeringer  7   -2 200   -   505   20   250 
Mottatte avdrag på lån og refusjoner  3 204   -2 600   4 900   5 827   14 643   - 
Andre inntekter  -   -   -   127   2 233   - 
Sum ekstern finansiering  319 106   297 085   222 340   204 647   191 615   46 850 
Overført fra driftsregnskapet  210   -   -   779   2 129   - 
Bruk av avsetninger  23 523   21 608   -   15 430   15 009   - 
Sum finansiering  342 840   318 693   222 340   220 856   208 752   46 850 
Udekket/udisponert  -62 252   -   -   -37 766   -54 016   - 
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Balansen (Beløp i 1000 kr)

 Note Regnskap 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 
EIENDELER    
Anleggsmidler  2 857 288  2 496 644   2 443 414 
Faste eiendommer og anlegg  1 284 251  1 149 943   1 159 173 
Utstyr, maskiner og transportmidler  99 189  96 655   96 401 
Utlån 6 156 778  151 443   143 354 
Aksjer og andeler 8 180 620  92 348   124 626 
Pensjonsmidler 4 1 136 451  1 006 255   919 860 
Omløpsmidler  441 047  459 665   361 783 
Kortsiktige fordringer 2, 6 164 617  141 101   50 001 
Premieavvik 4 77 996  40 148   34 119 
Obligasjoner  50 047  61 435   50 231 
Kasse, postgiro, bankinnskudd  148 386  216 980   227 433 
Sum eiendeler  3 298 335 2 956 309 2 805 197
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital  519 429  457 409   454 238 
Disposisjonsfond 9 23 343  43 667   17 120 
Bundne driftsfond 10 17 082  19 692   43 840 
Ubundne investeringsfond 11 89 635  72 891   49 895 
Bundne investeringsfond 12 917  2 274   1 629 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift  -10 576 - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investering  557 - -
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  -31 157  -   15 016 
Udisponert i investerings regnskap 14 2 409  2 459   1 896 
Udekket i investerings regnskap 14 -131 984  -103 172   -87 661 
Likviditetsreserve 13 9 789  -18 627   -18 627 
Kapitalkonto 16 549 414  438 224   431 130 
Langsiktig gjeld  2 539 693  2 249 337   2 178 867 
Pensjonsforpliktelser 4 1 242 624  1 141 421   1 056 882 
Andre lån 2, 16 1 297 069  1 107 915   1 121 985 
Kortsiktig gjeld  239 213  249 563   172 092 
Annen kortsiktig gjeld 6 225 496  238 276   162 148 
Premieavvik 4 13 717  11 288   9 944 
Sum egenkapital og gjeld  3 298 335  2 956 309   2 805 197 
MEMORIAKONTO
Memoriakonto  361 393  291 629   252 348 
Ubrukte lånemidler  231 818  190 917   166 583 
Andre memoriakonti  129 575  100 713   85 765 
Motkonto til memoriakontiene  -361 393  -291 629   -252 348 
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Note 2  
Vesentlige transaksjoner i regnskapet for 2008 
Det er usikkerhet omkring refusjonskrav fra Molde kommune 
til Barne, ungdoms- og familieetaten i Region Midt Norge 
(Bufetat) for 2. halvår 2005 og for årene 2006, 2007 og 2008. 
Molde kommune har sendt krav på refusjon på til sammen 
18,3 mill. kroner. Kommuneadvokaten har vurdert kravet og 
mener Molde kommune har rett til å få refundert sine utgifter. 
Beløpet er inntektsført i regnskapet for 2005, 2006, 2007 og 
2008. Molde kommune har besluttet å gå til rettssak for å få 
innfridd sitt krav. Stevning forberedes i disse dager. Under 
kortsiktig gjeld står oppført en post på 7,1 mill. kroner som 
gjelder ikke inntektsført tilskudd. Dette er inntekter til ressurs-
krevende tjenester som gjelder samme sak. 

I 2008 ble Molde Eiendom KF opprettet, men det blir ikke 
opprettet eget regnskap og balanse for foretaket før i 2009. 
Alle saldi og transaksjoner ligger i 2008 i Molde kommunes 
regnskap. Molde kommune har i 2008 skutt inn tilsammen  
99 mill. kroner som selskapskapital i Molde Kommunale  
Pensjonskasse. Av dette utgjør Molde rådhus 84 mill. kroner  

og kontanter 15 mill. kroner. I 2008 er det inntektsført redu-
sert pensjonskostnad i Molde Kommunale Pensjonskasse 
med 9,9 mill. kroner. Dette motsvarer utgiftsført husleie 
Molde rådhus som er innbetalt pensjonskassen. Beløpet blir 
ført tilbake i 2009 og motsvares av premiefond overført fra 
2008.

Molde kommune har plassert ca. 60 mill. kroner til forvaltning 
hos Pareto Forvaltning ASA. Per 31.12.2008 er det oppstått 
et urealisert tap på 11,4 mill. kroner. Dette tapet er utgifts-
ført i regnskapet for 2008, men motsvares av tilsvarende 
inntektsføring fra disposisjonsfondet. Bakgrunnen for dette 
er at disposisjonsfondet blant annet er ment å fungere som 
bufferfond for svingninger i verdi på kommunens plassering 
av langsiktige finansielle aktiva.

Lønnsoppgjøret for Sykepleierforbundet og Undervisningsfor-
bundet er ikke avgjort ved årsskiftet. Det er ventet en etterbe-
taling på ca. 2,0 mill. kroner i 2009 som gjelder 2008.

Note 3A  Anskaffelse og anvendelse av midler 2008

 Regnskap 2008 Rev. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009
ANSKAFFELSE AV MIDLER      
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 202 653 1 159 652 1 143 994 1 086 016 1 060 311 1 259 716
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 112 722 119 300 20 000 15 934 22 312 5 350
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 248 927 229 525 253 150 254 463 197 507 86 594
Sum anskaffelse av midler 1 564 301 1 508 477 1 417 144 1 356 413 1 280 130 1 351 660
ANVENDELSE AV MIDLER      
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 165 586 1 096 971 1 058 689 1 034 679 994 321 1 200 781
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 213 934 165 085 212 340 177 350 206 311 36 850
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 252 348 234 706 127 333 121 837 122 402 117 748
Sum anvendelse av midler 1 631 868 1 496 762 1 398 362 1 333 866 1 323 034 1 355 379
Anskaffelse - anvendelse av midler -67 567 11 715 18 783 22 547 -42 905 -3 719
Endring i ubrukte lånemidler 40 902  -   -  24 333 36 956  - 
Endring regnskapsprins. som påvirker arbeidskap. 18 397 - - - -  - 
Endring i arbeidskapital -8 268 11 715 18 783 46 880 -5 949 -3 719
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER      
Avsetninger 78 576 43 596 23 389 101 940 51 768 13 202
Bruk av avsetninger 52 534 31 881 4 606 41 064 38 760 16 921
Til avsetning senere år 93 609  -   -  38 328 55 912  - 
Netto avsetninger -67 567 11 715 18 783 22 547 -42 905 -3 719
INTERNE OVERFØRINGER OG FORDELINGER      
Interne inntekter med videre 72 117 23 841 27 338 70 895 87 636 25 819
Interne utgifter med videre 72 117 23 841 27 338 70 895 87 636 25 819
Netto interne overføringer  -   -   -   -   -   - 

Note 1
Molde kommunes organisering
Molde kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kom-
munal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjenes-
teproduksjonen som er satt bort til andre. Kommunen har 
ved årsskiftet fire kommunale foretak som ikke er inntatt i 
kommunens regnskapstall. Disse er Molde Vann og Avløp 
KF, Molde Utleieboliger KF, Molde Havnevesen KF og Molde 
Folkebad KF som alle presenterer egne regnskaper for kom-
munestyret. I note 15 til regnskapet for 2008 er hovedtall for 
alle disse virksomhetene presentert samlet for ”konsernet”. 

I denne noten er hovedtall for kommunens to heleide  
aksjeselskap også presentert. Det gjelder Molde Kino AS  
og Gotfred Lies plass 1 AS. 

Molde kommune deltar også i følgende interkommunale  
samarbeid som også har egne regnskaper:
• Tøndergård skole
• Kommunesrevisjonsdistrikt 2
• RIR (Romsdals Interkommunale Renovasjonsselskap)
• Molde og Romsdal Havn IKS
• Gass ROR IKS
• Krisesenteret for Molde og Omegn IKS
• IKA (Interkommunalt arkiv) IKS
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Endring av regnskapsprinsipp:
På grunn av reglene om at likviditetsreserven skal opphøre, 
og at tilhørende poster skal flyttes til endringer av regnskaps-
prinsipp, er det nødvendig å skille mellom “gamle” og “nye” 
prinsippendringer i oversikten ovenfor. Flytting av “gamle” 
prinsipp er en overføring mellom egenkapitalkonti og vil ikke på-
virke arbeidskapitalen i flyttingsåret, og er heller ikke tatt med i 
oppstillingen for endring av arbeidskapital. 

Likviditetsreserve: IB per 01.01.2008 på kr. 18.627,- består av 
flytting fra likviditetsreserve til endring av regnskapsprinsipp 
på kr. 28.416,-. Dette gir en UB per 31.12.2008 på kr. 9.789,-. 
Årets prinsippendring, på kr. 18.397.000,- som er endring av 
ordningen for ressurskrevende tjenester, vil påvirke arbeids-
kapitalen, da den kun er balanseført som prinsippendring, og 
er derfor medtatt i summen for endring av arbeidskapital.

Note 3B  Oversikt over endring arbeidskapital i balansen
  Regnskap 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006
OMLØPSMIDLER    
Endring betalingsmidler  -68 595 -10 452 -54 333
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater  -11 388 11 204 50 231
Endring kortsiktige fordringer  23 517 91 100 942
Endring premieavvik  37 848 6 029 3 527
Endring omløpsmidler (A)  -18 618 97 881 368
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B)  10 350 -77 471 -6 316
Endring arbeidskapital (A-B)  -8 268 20 410 -5 949
AVSTEMMING ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAP OG BALANSEN:    
Endring arbeidskapital i balansen  -8 268 20 410 - 5 949
Korrigert (differanse)  - 26 470 -
Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet  -8 268 46 880 -5 949

Nærmere om regnskapstallene:                             

 MKP KLP SPK Sum
PENSJONSKOSTNAD     
Netto pensjonskostnad (inkludert amort) i henhold til aktuar  52 933   11 161   17 267   81 361 
Årets pensjonspremie (jfr. aktuarberegning)  81 551   16 318   14 458   112 327 
 = Årets premieavvik   -29 567   -6 154   2 570   -33 151 
AKKUMULERT PREMIEAVVIK 
Akkumulert 01.01.  10 715   11 894   2 763   25 372  
+/- Premieavvik for året  29 567   6 154   -2 570   33 152 
-/+  Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik  -950   -997   -239   -2 186 
= Akkumulert premieavvik 31.12.   39 332   17 051   -46   56 337 
PENSJONSMIDLER    
I henhold til regnskap per 31.12.(inkl. arbeidsgiveravgift)  732 888   170 486   233 077   1 136 451 
PENSJONSFORPLIKTELSER     
I henhold til regnskap per 31.12. (inkl. arbeidsgiveravgift)  801 860   159 966   280 798   1 242 624 

Forutsetninger MPK og KLP SPK
Forventet avskastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 7,0 % 6,4 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 6,0 % 6,0 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 4,2 % 4,2 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D) 4,2 % 4,2 %

Note 4  Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har i 2008 hatt kollektive pensjonsforsikringer for 
sine ansatte i Molde Kommunale Pensjonskasse (MKP), Kom-
munal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse 
(SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år, 
har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte re-
gler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket og 
det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning 
av fremtidige AFP-pensjoner.    
   
Regnskapsføring av pensjon 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, skal driftsregnskapet 
belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra  

langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og 
G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og 
beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring 
igjen neste år/over de neste 15 årene.    
   

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler 
og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholds-
vis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
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Molde kommunes garanti for dekning av et eventuelt under-
skudd ved markering av Molde domkirkes 50 års jubileum i 
2007, medførte en utbetaling på kr. 55.500,- i 2008. Garantien 
lød på kr. 200.000,-.

Molde kommune har 20. november 2008 vedtatt å gi garanti 
til Sekken Museumslag på kr. 300.000,-. Garantien blir regis-
trert når lånet ventelig blir tatt opp i 2009.

Note 6  Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak

 31.12.08 31.12.07 31.12.06
LANGSIKTIG UTLÅN TIL:   
Molde Utleieboliger KF 46 238 46 238 46 238
KORTSIKTIG FORDRING   
Mellomregning Tøndergård skole 613 917 956
Mellomregning Molde Folkebad KF 3 - -
Kommunerevisjonsdistrikt 2 905 700 700
Sum kortsiktig fordring 1 521 1 617 1 656
EGENKAPITALINNSKUDD   
Molde Utleieboliger KF 70 398 70 398 70 398
KORTSIKTIG GJELD   
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF 7 589 28 556 -
Mellomregning Molde Folkebad KF - 30 218 -
Sum kortsiktig gjeld 7 589 58 774 -

Note 7  Overføringer til/fra interkommunalt samarbeid

 31.12.08 31.12.07 31.12.06
TØNDERGÅRD SKOLE   
Overført fra samarbeidende kommuner 39 201 34 222 33 591
Egne inntekter 399 264 342
Sum inntekter 39 600 34 486 33 933
Benyttet til dekning av utgifter -38 559 -36 579 -32 934
Netto driftsresultat 1 041 -2 093 999
Netto avsetning 250 992 318
Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk 1 291 -1 100 1 317
KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2   
Overført fra samarbeidende kommuner 3 728 3 586 3 324
Egne inntekter 661 613 408
Sum inntekter 4 389 4 199 3 733
Benyttet til dekning av utgifter -4 735 -4 168 -3 692
Netto driftsresultat -346 32 40
Netto avsetning 200  -   - 
Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk -146 32 40

Note 5  Kommunens garantiansvar

Person, firma, organisasjon 31.12.07 Garantiansvar utløper år 
Molde Barnehager A/L 13 356 
Indremisjonens Barnehage 71 2013
Skålahallen A/L 1 160 2021
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 3 154 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 938 
Husbanken 18 678 
Molde Menighetspleies barnehage 432 2017
Romsdal Tindegruppe 491 Tippemidler
Sportsklubben Rival 1 399 2017
Sportsklubben Træff 2 130 2017
Sparebank 1 SMN 4 453 
Molde Kvinne- og Familielag 696 2014
Skålahallen BA 900 2023
Sparebanken Møre 1 596 
Molde Hestesportklubb 950 2028
Handelsbanken 950 
Tøndergård skole 1 720 2026
Molde Kino AS 18 000 2036
Træffhallen AS 35 400 2046
Akerhallen AS 12 000 2046
RIR 23 930 2024
Kommunekreditt Norge A/S 91 050 
Totalsum  116 727 
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Note 9  Til hovedoversikt balanseregnskapet - disposisjonsfond

   Delbeløp Beløp
Disposisjonsfond per 01.01.08    -43 667
Avsatt fra driftsregnskapet         -
Bruk i driftsregnskapet Kapitalforvaltning - urealisert tap  11 388 
 Buffer renteutgifter (sak 83/08)  4 695 
 ROSE/medarbeiderskap   1 549 
 Annet  1 890 19 522
Bruk i investeringsregnskapet    802
Disposisjonsfond per 31.12.08    -23 343

Note 10  Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne driftsfond
   Beløp
Bundne driftsfond per 01.01.08    -19 692
Avsatt fra driftsregnskapet    -6 879
Bruk i driftsregnskapet    9 489
Bundne driftsfond per 31.12.08    -17 082

Note 8  Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler

*Markedsverdi for aksjer og andeler er ikke mulig å fastsette annet enn gjennom realisasjon. 

Aksjer Bokført verdi 31.12.08 Antall aksjer Eierandel
Istad AS - B-aksjer 44 095  34 018  34,02 %
Tusten Tunnelselskap AS 51  51  16,90 %
Gotfred Lies plass 1 AS 2 110  23  100,00 %
Bergmoprodukter AS 470  940  43,72 %
AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264  132  48,00 %
Molde Kino AS 3 000  1 304  100,00 %
DH-bygget AS 25  25  
Molde Lufthavnutvikling AS 7 241  707  38,03 %
Muritunet AS 200  200  
Destinasjon Molde & Romsdal AS 100  50  6,60 %
Møreaksen AS 580  5 525  12,77 %
Bjørnsonhuset AS 225  225  37,50 %
Langfjordtunnelen AS - B-aksjer 1 402  58  16,07 %
Samspleis AS  480  500  7,03 %
Harøysund Næringspark AS 100  10  10,00 %
Træffhallen AS 7 900  100  20,00 %
Akerhallen AS 3 500  39  19,50 %
Kystlab AS 162  16 295  22,09 %
Trafikkterminalen Molde AS 37  75  15,00 %
Hyseskjæret AS 64  4  6,25 %
Molde Kunnskapspark AS  1 800  1 800  18,90 %
Romsdalsmuseet Eiendom AS 2 500  1 250  
Molde Kulturbygg AS 29  25,00 %
Sum aksjer 76 334  
Andeler Bokført verdi 31.12.08 Antall andeler 
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital 50  
Gassror IKS - innskuddskapital 200  16,66 %
Biblioteksentralen AL - andeler 5 18 
A/L Skarbakkene 2 3 
Molde Båthavnlag A/L 79 10 
Skaret Skisenter BA 20 15 
Skaret Travbane 1 10 
Berg Alpin BA 30 60 
Molde Barnehager BA 11 10 
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd 40  
Stiftelsen Bekkevollveien 14 - innskudd 147  
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd 86  
Gjestestova AS - innskudd 68  
Øvre veg 11 - innskudd 230  
Egenkapitaltilskudd KLP  4 437  
Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital 99 000  100,00 %
Molde Boligbyggelag A/L 27 274 
Sum andeler 104 286  
Sum aksjer og andeler 180 620  
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Note 11  Til hovedoversikt balanseregnskapet - ubundne investeringsfond
  Delbeløp Beløp
Ubundne investeringsfond per 01.01.08    -72 891
Avsatt fra investeringsregnskapet Salg Storgt. 31  -23 000  
 Oppgjør EK - innskudd KLP  -14 790 -37 790
Bruk i investeringsregnskapet Egenkapitalinnskudd MKP  15 246 
 Molde Kino AS - aksjer  3 000 
 RM Eiendom AS - aksjer  2 500 
 Samspleis AS - aksjer  300 21 046
Ubundne investeringsfond per 31.12.08    -89 635

Note 12  Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne investeringsfond

   Beløp
Bundne investeringsfond per 01.01.08    -2 274
Avsatt fra driftsregnskapet    -68
Bruk i investeringsregnskapet    1 426
Bundne investeringsfond per 31.12.08    -916

Note 13  Til hovedoversikt balanseregnskapet - likviditetsreserve

 Debet  Kredit
AVSATT I DRIFTSREGNSKAPET KONTO 2.5980.001 - 005   
Underskudd per 01.01.08 4 779  
Bruk  -     Ovf. endr. regnsk. prin.   7 440 
31.12.08 Overskudd                  -      2 661 
TILSVARENDE FOR AVSETNINGER I INVESTERINGSREGNSKAPET PÅ KONTO 2.5980.101 - 103   
Underskudd per 01.01.08 13 848  
Bruk (39601)                                     -  Styrking (35601)  20 976 
Overskudd per 31.12.08  -      7 128 

Note 14  Til hovedoversikt balanseregnskapet - udekket i investeringsregnskapet

Udekket og udisponert i investeringsregnskapet framkommer i årets balanseoversikt på egne linjer.  

 Debet  Kredit
Underskudd per 01.01.08   100 713  
Bruk (39650-39651) 62 702 Styrking (35650-35651) 33 840
Underskudd per 31.12.08 129 575  

Note 15  Molde kommune - hovedtall konsernet

Denne noten viser sum hovedtall for Molde kommune som 
eget rettssubjekt. Det er ikke pliktig etter Kommuneloven og 
forskrifter å rapportere for ”konsernet” samlet, men dette kan 

gi verdifull informasjon. I denne noten presenterer vi derfor 
beløp fra driftsregnskapet og balansen samlet for de enheter 
som inngår i rettssubjektet Molde kommune.

*Mellomværender, interne føringer, fordringer og gjeld er ikke eliminert.

 Molde  Molde  Molde Molde Molde Molde
Driftsregnskap* kommune Havnevesen KF  Utleieboliger KF Vann og Avløp KF Folkebad KF Eiendom KF Sum
Sum driftsinntekter 1 202 653 3 640 36 729 51 177 11 406 - 1 305 604
Sum driftsutgifter -1 206 257 -2 916 -29 785 -51 121 -132 - -1 290 211
Brutto driftsresultat -3 604 724 6 944 55 11 275 - 15 393
Finansresultat -90 078 -3 052 -17 937 -14 185  -90   -  -125 342
Motpost avskrivninger 40 671 2 507 6 185 6 093  -   -  55 455
Netto driftsresultat -53 011 178 -4 808 -8 037 11 185 - -54 493
Overført investeringsregnskapet -210 -964  -   -  -11 275 - -12 449
Avsetninger -6 946 -60 - -696  -90   -  -7 792
Bruk av avsetninger 29 010  846   92  8 526  90   -  38 565
Mindreforbruk/merforbruk minus -31 157 - -4 715 -207 -90 - -36 169  
 Molde Molde Molde Molde Molde Molde
Balansen* kommune Havnevesen KF  Utleieboliger KF Vann og Avløp KF Folkebad KF Eiendom KF Sum
Anleggsmidler 2 857 288 73 246 366 683 217 050 62 046 - 3 576 313
Omløpsmidler 441 047 9 779 -12 365 23 780 -9 369 - 452 873
Sum aktiva 3 298 335 83 025 354 318 240 830 52 677 - 4 029 185
Egenkapital 519 429 60 037 66 683 -1 953 11 126 - 655 322
Langsiktig gjeld 2 539 693 22 259 278 315 230 582 34 152 - 3 105 001
- herav pensjonsforpliktelser 1 242 624  -  2 963  27 893   1 812   -  1 275 291
Kortsiktig gjeld 239 213 729 9 319 12 202  7 399   -  268 862
Sum passiva 3 298 335 83 025 354 318 240 830 52 677 - 4 029 185
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Molde, 13. mars 2009
Kurt Magne Thrana                                                                                                       Arne Sverre Dahl
økonomisjef                                                                                                                                   rådmann

Note 16  Kommunens kapitalkonto

 Debet  Kredit
01.01.08 Balanse (undersk. i kapital)  01.01.08 Balanse (kapital) 438 224
Salg av fast eiendom og anlegg 5 186 Aktivering av fast eiendom og anlegg 196 034
Salg av Rådhuset/Storgata 31 32 281  
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 24 259 Oppskriving av fast eiendom og anlegg  - 
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 18 946
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 16 412 Kjøp av aksjer og andeler 5 829
Salg av aksjer og andeler 14 939 Selskapskapital MKP 99 000
Tap av aksjer og andeler 1 215  
Korrigering av aksjer og andeler 147 Utlån 8 525
Korrigering egenkapitalinnskudd KLP 712  
Avdrag på utlån 3 155 Avdrag på eksterne lån 38 577
Avskriving på utlån  35  Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK 146 861
Bruk av eksterne lån 188 438 Urealisert kursgevinst utenlandslån  - 
Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK 117 868 Egenkapitalinnskudd KLP 456
Urealisert kurstap utenlandslån  -  Ekstraordinære avdrag 1 609
31.12.08 Balanse (kapital) 549 414 31.12.08 Balanse (undersk. i kapital)  - 
Sum debet 954 061 Sum kredit 954 061

(fortsettelse Note 15)

* Tall fra 2007

Selskap Årsresultat Egenkapital Gjeld
Molde Kino AS* -2 177 -575 19 706
Godtfred Lies plass 1 AS*  1 863  2 868 29 056

Molde kommune er 100 pst. eier i to aksjeselskap. Hovedtall (hele tusen) for disse gjengis her:
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 Renter 3 mnd. Renter 3 år Oslo børs OSEBX
  Diverse andre indekser 5,90 % 9,65 % -54,06 %

Annualisert avkastning i ulike andre indekser

Vår eksterne forvalter har hatt slik avkastning i forhold til benchmark siden oppstarten i desember 2006.

Som vi ser av tabellen har Pareto Forvaltning ASA siden 
oppstarten i 2006 totalt sett oppnådd bedre avkastning enn 

benchmark. I 2008 var avkastningen ca. 4,5 pst. bedre enn de 
indekser forvalteren måles mot.

Tidsvektet avkastning vs. indekser
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Portef. Bench: (45/55)

Per 31.12.2008 viser forvaltningen følgende avkastning:

Finansrapport per 31.12.2008
En stor del av kommunens likviditet er plassert i bank og har 
i 2008 gitt god avkastning. Renteinntekter per 31. desember 
utgjør 19,0 mill. kroner. Molde kommune har i året oppnådd en 
rentesats noe bedre enn NIBOR i samsvar med bankavtalen.

Molde kommune har plassert en andel av langsiktige finan-
sielle aktiva på opprinnelig 87,3 mill. kroner i ulike finansielle 

instrumenter. Av dette har 27,3 mill. kroner vært plassert på 
konto i Sparebank 1 SMN. Dette beløpet har vært plassert på 
egen konto og inngår i rapportering av bankinnskudd neden-
for. Videre var det plassert 60,0 mill. kroner i ulike finansielle 
aktiva gjennom forvaltningsselskapet Pareto Forvaltning ASA 
i Oslo.

Bankinnskudd

Bank Snitt innestående i 2008 Renteinntekt Oppnådd rente i % - annualisert* 
Sparebank 1 SMN 299 186 562 18 991 056 6,35 %

*Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering.

1) Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden.  
2) Renteavkastningen er beregnet ut ifra månedlig kapitalisering.

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Forvalter Markedsverdi Markedsverdi Andel i % Avkastning 
 01.01.2008 31.12.2008 per 31.12.2008 (annualisert) Bench mark
Pareto Forvaltning ASA 1) 61 435 474 50 047 241 62,5 % -18,71 % -23,18 %
Pengemarked - egen forvaltning 2)  28 166 090  29 996 181 37,5 % 6,50 %  
Markedsverdi 31.12.2008 89 601 564 80 043 422 100,0 % -10,67 %  
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Av saldo ved årsskiftet er 93,2 mill. kroner fastrentelån. 
Øvrige lån ligger i det flytende rentemarkedet. Renterisikoen 
for Molde kommune er likevel betydelig mindre enn brutto 
lånegjeld som følge av betydelige midler innestående i bank, 
lån der kommunen mottar rentekompensasjon fra staten med 
videre. Gjennomsnittlig rente på lån med flytende rente ble 
i 2008 på 6,39 pst. Dette var 0,16 pst. høyere enn 3 mnd. 

nominell NIBOR for året. Med bakgrunn i årets økonomiske 
resultat, reduserte bufferfond og usikkerheten knyttet til 
Kommunekreditt AS som er vår største långiver, er kommu-
nens evne til å ta renterisiko vesentlig svekket ved årsskiftet. 
Dette har medført betydelige endringer i gjeldsforvaltningen 
på nyåret.

Låneforvaltning 
Långiver Lånenr. Rentevilkår Saldo 31.12.2008 Renter per 31.12.2008
Kommunekreditt  10311 Flytende rente 228 249 547 5,25 %
Kommunekreditt 10394 Flytende rente 367 861 909 5,25 %
Kommunekreditt 11004 Flytende rente 212 340 000 7,63 %
Kommunalbanken 20030233 Fast rente 83 749 450 5,47 %
Kommunalbanken 20060300 Flytende rente 140 882 950 4,40 %
Kommunalbanken 20070015 Flytende rente 234 098 700 7,32 %
Husbanken 146222260 Flytende rente 824 511 6,00 %
Husbanken 146262290 Flytende rente 403 716 6,00 %
Husbanken 146298377 Fast rente 9 591 836 4,50 %
Husbanken 146313457 Flytende rente 17 000 000 6,00 %
Opplysningsvesenets fond 9463/9464 Flytende rente 2 066 670 5,97 %
Sum   1 297 069 289 

Hovedtallsanalyse 
Driftsinntekter
Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) 
består av: 

• Formues-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter 
• Rammetilskudd fra staten 
• Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i avdelinger/
enheter. Eksempler på dette er refusjoner, brukerbetalinger, 
øremerkede tilskudd m.v. 

Samlede driftsinntekter i 2008 var på 1.202,7 mill. kroner. 
Dette er en økning på 116,6 mill. kroner, eller 10,7 pst. fra 
2007. Kommunens skatteinngang var 525,1 mill. kroner. Dette 
er en økning på 41,1 mill. kroner eller 8,5 pst. fra 2007. Eien-
domsskatten ble økt med 0,3 mill. kroner til 27,0 mill. kroner 
fra 2007 til 2008. Netto rammetilskudd øker fra 2007 til 2008 
med 8,6 mill. kroner etter at inntektsutjevningen har påvirket 
dette tilskuddet negativt med 7,9 mill. kroner i 2008. Bruker-
betalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er 
økt med 51,9 mill. kroner fra 2007 til 2008. 

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 2007 til 2008 med 132,9 mill. kroner 
(12,4 pst.). Økningen i lønn og sosiale utgifter var på 91,1 
mill. kroner (12,1 pst.). Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i tjenesteproduksjonen økte med 33,5 mill. kroner, mens kjøp 
av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduk-
sjon økte med 3,6 mill. kroner i forhold til 2007. For året 2008 
utgjorde lønn og sosiale utgifter 69,8 pst. av de totale driftsut-
giftene mens andelen i 2007 utgjorde 70,0 pst. 

 2005 2006 2007 2008

999 595 1 060 311 1 086 016
1 202 653

Driftsinntekter

 2005 2006 2007 2008

987 562 1 029 211 1 073 331

Driftsutgifter

1 206 257
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Finanstransaksjoner (eksterne)
Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eierut-
tak samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 42,5 mill. kroner i 
2008. Finansinntektene ble redusert med 23,2 mill. kroner fra 
2007. Dette skyldes bl.a. at salg av aksjer i Istad AS og rente-
inntekter som følge av samme salg var ført som driftsinntekt i 
2007 og utgjorde henholdsvis 17,0 og 15,0 mill. kroner. Ellers 
har Molde kommunes likviditet i 2008 ligget på et lavere nivå 
enn i 2007. Økningen i rentenivået i 2008 har ikke kompensert 
for dette. 

Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter samt avdragsutgifter på kommunens lånemasse 
og utgjør 132,6 mill. kroner i 2008. Finansutgiftene har økt 
med 31,9 mill. kroner i 2008 sett i forhold til 2007. De siste 
årene er det tatt opp store lån og disse bidrar nå til betyde-
lig høyere finansutgifter. På grunn av at vi har gått over til 
føring av minsteavdrag i 2008, er avdrag i Molde kommunes 
regnskap dette året redusert med 9,2 mill. kroner. Avdragene 
vil øke betydelig i årene som kommer som følge av at nye 
prosjekt blir ferdige. Et høyere rentenivå i 2008 bidrar til en 
vesentlig økning i finansutgiftene. Finanskrisen er en del av 
dette bildet. Renteutgifter på lån har økt med 28,2 mill. kroner 
i 2008. Molde kommune har en stor del av kommunens låne-
masse liggende i det flytende rentemarkedet. Kommunen er 
som en følge av dette sårbar ovenfor renteøkninger, men det 
viser seg at det har vært lønnsomt å operere med en så stor 
andel av lånemassen i flytende renter de siste årene.  
Det er ved årsskiftet 2008/2009 truffet tiltak for å redusere 
kommunens renterisiko. Dette skyldes at kommunens buffer-
fond (disposisjonsfond) er betydelig redusert. Gjennomsnittlig 
lånerente var 6,27 pst. i 2008 mot 4,83 pst. i 2007.

Investeringer
Molde kommunes brutto investeringsutgifter i 2008 er på
217,6 mill. kroner. Av dette dekkes 188,4 mill. kroner av lån, 
mens resterende dekkes av salgsinntekter og overføringsinn-
tekter. Av store prosjekt nevnes:

•  Haukebøen – ny vegløsning (10,0 mill. kroner)
•  Kviltorp skole (8,6 mill. kroner)
•  Bergmo ungdomsskole (20,0 mill. kroner)
•  Bekkevoll ungdomsskole (55,2 mill. kroner)
•  Vikamyra-Skjevik (19,4 mill. kroner)
•  Hauglegda barnehage (4,1 mill. kroner)
•  Glomstua sjukeheim (12,1 mill. kroner)
•  Årølia etappe 2 (17,7 mill. kroner)
•  Asfaltering kommuneveier (4,2 mill. kroner)

Gjeld og utlån
Langsiktig gjeld har økt med 290,4 mill. kroner til 2.539,7 mill. 
kroner i 2008. Av dette beløpet refererer 1.242,6 mill. kroner 
seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsfor-
mål og videreutlån utgjorde 1.297,1 mill. kroner ved utgangen 
av 2008 og økte i løpet av året med 189,2 mill. kroner. Totalt 
utgjorde ubrukte lånemidler 231,8 mill. kroner ved utgangen av 
2008.

Kommunens renteutgifter i 2008 utgjorde 82,0 mill. kroner. 
Dette er vesentlig høyere enn i 2007 og utgjør en økning  
på hele 52 pst. Kommunes avdragutgifter ble redusert med 
9,2 mill. kroner i 2008 selv om gjelden har økt. Dette som en 
følge av overgangen til å føre minsteavdrag. Kommunen tar 
opp lån i Husbanken og foretar videreutlån av såkalte startlån 
til kommunens innbyggere. Utestående lån har økt fra 33,2 
mill. kroner i 2007 til 38,0 mill. kroner ved utgangen av 2008. 
Ekstraordinære avdrag på startlån utgjorde forøvrig 1,3 mill. 
kroner i 2008.

 2005 2006 2007 2008

47 071
55 332

34 949

90 078

Resultat eksterne finanstransaksjoner

 2005 2006 2007 2008

206 685 207 411
178 945

217 568

Investeringer

 2005 2006 2007 2008

1 950 000
2 178 867 2 249 337

2 539 693

958 000 1 056 882 1 141 421 1 242 624

Gjeld og pensjonsforpliktelser

= Langsiktig gjeld = Pensjonsforpliktelser
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Arbeidskapital og likviditet
Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommu-
nes betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av 
året. Det kreves allikevel en nærmere analyse av resultatet for 
å kunne si om den reelle betalingsevnen har økt.

Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen 
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 
året 201,8 mill. kroner. Arbeidskapitalen er redusert med 8,3 
mill. kroner i 2008. Dette skjer som et resultat av at ubrukte 
lånemidler øker med 40,9 mill. kroner og at kommunen har et 
negativt netto driftsresultat på 53,0 mill. kroner dette året.
Samtidig er investeringsregnskapet avsluttet med et udekket 
beløp (manglende finansiering) på 62,3 mill. kroner i 2008. 
Investeringene i Årølia utgjør noe av årsaken til underskuddet 
i investeringsregnskapet. Hovedkonklusjonen er at likviditeten 
i Molde kommune ved årsskiftet er tilfredsstillende, men be-
tydelig mer anstrengt enn tidligere år. De mest likvide midlene 
er de siste årene også redusert som følge av en stadig større 
saldo på premieavvik fra tidligere år og selgerkreditten til 
Moldekraft AS etter salg av aksjer i 2007.

Kommunene og norsk økonomi 
Finanskrisen - utsiktene for norsk økonomi nedjustert
Utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi er kraftig 
nedjustert de siste månedene. Etter fem år med kraftig 
oppgang, er Norge allerede inne i en konjunkturnedgang. Opp-
gangen ble drevet av meget sterk vekst i privat sektor som til 
dels var basert på en høy grad av opplåning i husholdningene. 
Når nedgangen nå setter inn er det derfor privat sektor som 
rammes hardest, og den varslede tiltakspakken fra Regjerin-
gen vil dermed ventelig først og fremst ta sikte på å stimulere 
produksjonen der. 

Dessuten må tiltakene være slik innrettet at de kan oppheves 
så snart konjunkturutviklingen normaliseres. Dette tilsier at 
en økt satsing på den ordinære driften av kommunesektorens 
velferdstjenester ikke er et spesielt godt egnet motkon-
junkturtiltak. Finansieringen av kommunesektoren må være 
langsiktig fordi folk ikke kan tas inn i og kastes ut av sykehjem 
i takt med konjunkturutviklingen.

Derimot vil økte midler til vedlikehold og investeringer i mer 
effektive bygg og anlegg i kommunesektoren kunne være 
egnede tiltak. Slike tiltak vil kunne redusere driftskostnadene 
og/eller øke kvaliteten på tjenestene i framtida. En økning 
i aktiviteten kommer først og fremst privat sektor til gode. 
Også gevinsten av mer effektiv og bedre vedlikeholdt kapital i 
kommunesektoren kommer til syvende og sist privat sektor til 
gode. Dessuten kan tiltakene trappes ned når de ikke lenger 
er nødvendige.
 
Skal tiltakspakken rettet mot kommunesektoren få effekt, 
må det i utgangspunktet være balanse mellom aktivitet og 
inntekter i sektoren. I 2007 og særlig i 2008 har utgiftsnivået i 
kommunene vært for høyt i forhold til inntektene. Det har gitt 
svake netto driftsresultater, noe som indikerer en økonomi 
i ubalanse. Svikt i kommunesektorens inntekter og kutt i 
kommunal aktivitet vil ha direkte negative effekter på privat 
sektor. Det er derfor viktig at Regjeringen nå har garantert for 
kommunesektorens skatteinntekter i 2009.

 2005 2006 2007 2008

-25 014

-5 949

20 410

-8 268

Endring i arbeidskapital

Risikoeksponering
Renterisiko
Molde kommunes lån ligger for en stor del i det flytende 
rentemarkedet. Av dette regnes ca. 50 pst. som rentesikret 
gjennom statlige rentekompensasjonsordninger, gjennom-
snittlig innestående i bank, lån til fast rente m.v. Som følge av 
at kommunens bufferfond er kraftig redusert, er ytterligere 
10 pst. av kommunens totalgjeld sikret ved fastrente i februar 
2009. Samlet har kommunen per dato rentesikret ca. 60 pst. 
av den totale låneportefølje. Det vurderes fortløpende om 
denne andelen skal økes ytterligere.

Kredittrisiko
Molde kommune er ikke utsatt for kredittrisiko i større grad.

Likviditetsrisiko
Et større underskudd i 2008, oppbrukte reserver og stramme 
budsjett i årene som kommer gjør at likviditetsrisiko er et ak-
tuelt tema å vurdere. Per i dag er likviditeten tilfredsstillende 
og det anses ikke å være stor risiko i forhold til kommunens 
inntektskilder. Kommunen har for øvrig inngått avtale med 
kommunens hovedbankforbindelse om trekkrettigheter på 
konsernkonto innenfor en ramme på 100 mill. kroner.

Finanskrisen
Det henvises i denne sammenhengen til egen finansrapport 
og kapitlet under tittelen ”Kommunene og norsk økonomi” 
som er inntatt i årsrapporten.
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Uventet sterk vekst i kommunesektoren
For et halvt år siden ble det prognostisert at bremsene var på 
i kommunesektoren, med bakgrunn i at kommunal produksjon 
og sysselsetting avtok markert i første halvår i fjor. Tallene 
for 3. kvartal viser imidlertid en uventet kraftig vekst i både 
det kommunale konsumet, produksjonen og sysselsettingen. 
Veksten i konsumet var på 1,7 pst, justert for normale se-
songvariasjoner og det tilsvarer en årlig rate på over 6 pst. Til 
sammenligning var det nedgang i det private konsumet med 
0,6 pst. Ser vi de siste fire kvartalene under ett var konsum-
veksten også høyere i kommunal sektor med 4,8 pst. mot 3,1 
pst. i privat sektor.

Veksten i investeringene i kommunesektoren ser ut å ha 
bremset opp gjennom året, men tallene er vanskelig å tolke 
fordi de ikke justeres for normale sesongmessige sving-
ninger av SSB. Investeringsveksten var ifølge kvartalsvis 
nasjonalregnskap på 6,5 pst. de siste fire kvartalene regnet 
fra foregående firekvartalsperiode. Dette er noe lavere enn 
investeringsveksten for øvrig i Fastlands-Norge. Vanligvis 
kommer oppgangen i investeringene i kommunesektoren 
sent i konjunkturoppgangen. Det er da også først de siste 
tre årene at oppgangen i investeringene i kommunesektoren 
har vist sterk vekst. I noen grad har investeringene i denne 
perioden vært hemmet av mangel på kapasitet i byggenærin-
gen, særlig på grunn av høyt nivå i boligbyggingen. Den noe 
svakere ordretilgangen hos byggenæringen på grunn av fallet 
i boliginvesteringer det siste året kan føre til at kommune-
sektoren framover vil få flere aktører på banen ved anbuds-
konkurranser. Det kan også påregnes en svakere prisutvikling 
innenfor byggenæringen enn det vi har sett de siste årene; 
både byggekostnadsindeksen for eneboliger og boligblokker 
falt i desember, for første gang siden våren 2003. På samme 
måte som under konjunkturoppgangen vi nå har bak oss, må 
en regne med regionale forskjeller i prisutviklingen. 

Den samlede sysselsettingen i norsk økonomi har økt sterkt 
de siste årene, men det er tydelige tegn på at sysselsettings-
veksten nå avtar, samtidig som arbeidsledigheten øker. Antall 
sysselsatte økte med 3,9 pst de siste fire kvartalene fram til 
3. kvartal, regnet fra foregående firekvartalers periode, men 
de to siste kvartalene var veksten regnet fra de to foregående 
kvartalene kommet ned i en årlig rate på 3,1 pst. I kommu-
nesektoren var sysselsettingsveksten siste fire kvartaler på 
3,3 pst, men her tok veksten seg opp til hele 4,7 pst. siste to 
kvartaler, regnet som årlig rate. Også for tredje kvartal isolert 
var det en klart sterkere vekst for kommunesektoren enn for 
sysselsatte totalt, hhv 1,3 og 0,6 pst. Tilsvarende utvikling var 
det for timeverksveksten.

Finanskrisen - direkte konsekvenser for kommunesektoren
Finanskrisen har allerede påvirket kommunesektoren. Ifølge 
tall fra SSB har sektoren et tap på ca. 7 mrd. kroner. Dette er 
imidlertid kun svingninger i de finansielt plasserte verdipapirene 
som skal regnskapsføres. Kommunenes Sentralforbund har 
grovt anslått at det kraftige børsfallet har påført sektoren et tap 
på disse aksjene på ca 1½ - 2½ mrd kr. Dette papirtapet må 
føres som utgift i regnskapet for 2008, selv om tapene ikke 
realiseres. Selv om det er noen kommuner som har bufferfond 
og kan dekke tapet helt eller delvis med overføring fra dette 
fondet, vil netto driftsresultat for 2008 bli svakere. Enkelte 
kommuner vil også få et negativt driftsresultat som følge av 
børsfallet. En annen konsekvens er at den forventede avkast-
ningen som mange kommuner har budsjettert med har uteblitt. 
Børsfallet vil dermed påvirke tjenestetilbudet negativt i 2009. 

Kommunenes Sentralforbund har tatt opp med Kommunal og 
regionaldepartementet at kommuner med regnskapsmessige 
underskudd knyttet til store urealiserte tap på kommunens 
aksjebeholdning i 2008 bør få dekket inn dette underskuddet  
på mer enn fire år. 

Boliginvesteringer
Kommunale investeringer (estimert)
BNP Fastlands-Norge Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB, KS
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Antall sysselsatte i alt
Kommunalt sysselsatte (antall)
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Kommunene (inkl. Oslo) 2006 2007 2008
Brutto driftsinntekter (tall i mrd.)  229,8   241,7   255,9 
Brutto investeringsutgifter (tall i mrd.)  24,8   30,0   33,4 
I pst. av driftsinntekter   
Brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger 7,6 % 5,2 % 3,8 %
Renteinntekter 3,5 % 3,9 % 3,9 %
Renteutgifter -2,7 % -3,9 % -5,0 %
Netto avdragsutgifter -2,8 % -2,9 % -2,8 %
Netto driftsresultat kommunene (inklusiv Oslo) 5,6 % 2,3 % -0,1 %
Netto driftsresultat Molde kommune 1,0 % 1,5 % -4,4 %

Finanskrisen har også ført til behov for anslagsvis 2 mrd 
kroner mer egenkapital i kommunale pensjonskasser. KS for-
venter også at finansuroen vil føre til høyere pensjonspremier 
i 2009 enn tidligere antatt. En av grunnene er at pensjonssel-
skapene nå gjennomgående har lavere aksjeandel i porteføl-
jen. Dette gir lavere risiko, men påvirker forventet avkastning 
for 2009. 

Økt arbeidsledighet vil gi økt sosialhjelpskostnader
I SSBs siste prognose antas det at arbeidsledigheten vil stige 
fra 2,6 pst. i år til 3,7 pst. i gjennomsnitt for neste år, før den 
flater ut på 4,6 pst i 2010. Det innebærer at gjennomsnittlig 
antall arbeidsledige kan stige med 25.000 personer i 2009  
og ytterligere 25.000 i 2010. Basert på sosialhjelpsnøkkelen  
i inntektssystemet, kan en anslå at for hver arbeidsledig  
person øker kommunenes utgifter til sosialhjelp med om lag 
kr. 25.000,-. Det innebærer at økt arbeidsledighet på lang sikt 
kan øke kommunenes kostnader til sosialhjelp med drøye  
1,2 mrd. kroner. 

Svært lavt netto driftsresultat i 2008
I 2007 var netto driftsresultat i kommunesektoren på  
2,5 pst. Dette var det laveste driftsresultatet siden 2004.  
I 2006 var netto driftsresultat på 5,5 pst. og dette var det  

høyeste driftsresultatet i siste 10-årsperiode. På grunn av  
særegne regnskapsprinsipper for kommunene, anslår Teknisk 
Beregningsutvalg at kommunesektoren over tid bør ha et 
netto driftsresultat på 3 pst. for at sektoren kan sies å gå i 
balanse. Med balanse menes da finansiell balanse. Resultatet 
sier ikke noe om omfanget av og kvaliteten på kommunale 
tjenester. I den siste 10-årsperioden er det to år hvor netto 
driftsresultat har vært høyere enn dette (2005 og 2006) og 
åtte år hvor det har vært lavere. Netto driftsresultat vil bli klart 
svekket i 2008. 

På grunn av finanskrisen er anslagene for netto renteutgifter 
og avdrag for 2008 og 2009 svært usikre. 

Kommunenes netto driftsresultat er redusert fra 2,3 pst.  
i 2007 til -0,1 pst. i 2008. Det er første gang regnskapet for 
kommunene samlet (inkl. Oslo) viser et negativt netto driftsre-
sultat. Halvparten av kommunene, har negative netto driftsre-
sultater. Det betyr at de har et utgiftsnivå som er høyere enn 
inntektene forsvarer, og at utgiftene må kuttes de nærmeste 
årene. Samlet har kommunene utenom Oslo et netto driftsre-
sultat på -0,7 pst. Det gjøres oppmerksom på at kompensert 
moms på investeringer er med å bedre resultatet vesentlig.
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L E D E N D E  K U R S S T E D 
F O R  B R A N N  O G  

R E D N I N G

VI ER STOLTE AV Å VÆRE ET

Molde brann- og redningstjeneste har i flere år hatt som mål å 

være et av de ledende kursstedene i Norge innen brann- og red-

ning. I forbindelse med krav til utdanning av deltidsmannskaper 

var vi tidlig ute, og ble raskt en av i dag sju godkjente utdan-

ningssteder for Norges brannskole. 

Den siste ”fjær i hatten” som bekrefter at vi har dyktige  

instruktører og god kvalitet på våre kurs, fikk vi ved å bli ett av 

to brannvesen som skal kjøre pilot på ny utdanningsmodell for 

deltidsutrykningsledere! Denne satsingen har ikke vært mulig 

uten medarbeidernes positive holdning og vilje til omstilling. 

Det er vi stolte av!

M.v.h.  brann- og redningstjenesten
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KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA) 
og nøkkeltall
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 beslutnings-
takere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal 
tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring og 
herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. 
KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne 
seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg 
selv over år.

KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjerin-
gen for å gi tilskudd til kommunene og barnehagesektoren er 
et eksempel på dette. De aller fleste kommuner fører i dag 
kostnadene på riktige funksjoner i KOSTRA. Dette gir gode 
forutsetninger for å foreta sammenligninger mellom kommu-
nene. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen 
til nøkkeltall som blant annet viser:

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

•   Dekningsgrader – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike 
målgrupper

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

•   Utdypende tjenesteindikatorer – viser nøkkeltall som  
supplerer de ovennevnte indikatorene

•   Kvalitetsindikatorer – viser kvalitet basert på utvalgte  
nøkkeltall på enkelte tjenesteområder  

KOSTRA-tallene som her blir presentert er foreløpige tall som 
er innrapportert. Endelige og eventuelt rettede tall blir først 
lagt fram i juni av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vi er allerede 
kjent med at enkelte av våre egne tall vil bli korrigert i de 
endelige tallene.

Når det gjelder kvalitetsindikatorene, har SSB sammen med 
Kommunaldepartementet og Kommunens Sentralforbund satt 
ned en gruppe som har jobbet fram disse. For å få fram det 
vesentligste om kvalitet på de ulike tjenesteområdene, er det 
nødvendig å presentere et knippe av nøkkeltall som hver for 
seg dekker bare en del av det samlede kvalitetsbegrepet. Det 

kan argumenteres for at de viktigste indikatorene for tilfreds-
stillelse av brukerbehov er de som baseres på undersøkelser 
hvor brukerne selv er spurt om hvor fornøyde de er. Gjennom-
føring av slike brukerundersøkelser er imidlertid krevende og 
mange av undersøkelsene som brukes i dag tilfredsstiller ikke 
metodiske krav som blant annet sikrer sammenliknbarhet mel-
lom tjenesteområder og kommuner. Utviklingen av kvalitetsin-
dikatorer i KOSTRA har derfor vært konsentrert om objektive 
målbare indikatorer.

Vi vil i kapitlet for brukerundersøkelser presentere de under-
søkelser som er gjort ved å spørre brukerne og pårørende om 
tjenestetilbudet. Kommunenes Sentralforbund sammen med 
kommunene har utarbeidet brukerundersøkelser. Disse under-
søkelsene skal tilfredsstille metodiske krav og er anvendt av 
mange kommuner. Dette gjør at verktøyet er godt egnet til å 
sammenligne seg med andre kommuner. 

I de påfølgende tabellene har en valgt å sammenligne Molde 
kommune med seg selv over fire år. Samtidig ser vi utviklingen 
i kommunegruppe 13 samt gjennomsnitt av alle kommuner i 
Norge utenom Oslo de samme fire årene. Dette vil gi oss et bil-
de av hvordan utviklingen har vært i egen kommune sammen-
stilt med utviklingen i kommuner vi kan sammenligne oss med. 
Kommunegruppe 13 består av 40 store kommuner utenom de 
4 største byene i landet. Store kommuner har 20 000 eller flere 
innbyggere i henhold til SSBs definisjon. Tabellen på neste side 
viser hvilke kommuner som regnes i kommunegruppe 13. 

Tallmaterialet er i all hovedsak presentert på kommunenivå, 
men i enkelte sammenstillinger presenteres tallmaterialet på 
konsernnivå. Utskilling av kommunens virksomhet i kom-
munale foretak og A/S kan føre til ulikheter i datagrunnlaget. 
Vi har forsøkt å eliminere disse ulikhetene i de tilfeller hvor vi 
finner dette hensiktsmessig og der hvor vi har konserntall.

Videre har vi skilt mellom produktivitet og kvalitet innenfor 
de enkelte tjenester. Siden vi ikke har brukerundersøkelser 
på alle tjenesteområder som kan bygge opp under kvalita-
tive parametre, har vi brukt antall ansatte, dekningsgrader, 
tilgjengelighet og så videre som en form for kvalitativ måling 
da en antar at dette har en sammenheng med kvaliteten på 
tjenesten.
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Behovsprofilen

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo - 06 Oslo - 07 Oslo - 08

Behovsprofilen viser hvordan enkelte av kriteriene i inntektssystemet er i Molde kommune sammenlignet med andre.

BEFOLKNINGSDATA PER 31.12.2008
Folkemengden i alt 24 254 24 294 24 554 - - - - - -
Andel kvinner 50,3 50,2 50,2 50,6 50,5 50,4 50,2 50,1 50,0
Andel menn 49,7 49,8 49,8 49,4 49,5 49,6 49,8 49,9 50,0
Andel 0 åringer 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Andel 1-5 år 5,7 5,6 5,7 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1
Andel 6-15 år 13,4 13,4 13,1 13,5 13,3 13,2 13,7 13,5 13,3
Andel 16-18 år 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Andel 19-24 år 8,0 7,9 7,9 7,1 7,2 7,3 7,2 7,3 7,4
Andel 25-66 år 54,1 54,4 54,6 55,0 55,1 55,1 54,4 54,5 54,6
Andel 67-79 år 8,7 8,7 8,5 8,5 8,5 8,4 8,6 8,6 8,5
Andel 80 år og over 5,0 5,0 5,0 4,4 4,4 4,4 4,7 4,7 4,6
LEVEKÅRSDATA         
Andel skilte og separerte 16-66 år 11,2 11,3 11,3 12,4 12,5 12,4 11,3 11,4 11,3
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,9 2,6 - 2,6 2,3 - 2,5 2,3 -
Andel uførepensjonister 16-66 år 9,6 9,7 - 10,3 10,4 - 10,7 10,7 -
Andel enslige innbyggere 80 år og over 63,6 63,0 64,2 65,9 66,1 65,9 67,1 67,2 67,0
Forventet levealder, kvinner 83,1 83,1 - 81,8 81,8 - 82,0 82,0 -
Forventet levealder, menn 78,0 78,0 - 76,9 76,9 - 77,0 77,0 -
Levendefødte per 1 000 innbyggere 10,0 10,5 11,4 12,0 11,9 12,1 11,9 11,7 12,0
Døde per 1 000 innbyggere 8,4 8,8 9,2 8,4 8,7 8,5 8,9 9,0 8,8
Innflytting per 1 000 innbyggere 48,5 48,7 48,2 54,9 58,9 55,8 51,1 55,7 53,3
Utflytting per 1 000 innbyggere 45,6 48,5 40,3 47,4 49,2 46,0 46,8 47,9 45,3
Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 - 1,8 1,8 - 1,8 1,9 -
Andel innvandrerbefolkning 4,1 4,7 - 8,9 9,7 - 6,9 7,7 -
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 3,2 4,2 - 9,4 10,5 - 7,1 8,0 -
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 2,9 3,6 - 8,8 9,6 - 6,6 7,2 -
BOSETTINGSSTRUKTUR         
Andel av befolkningen som bor i tettsteder 87,7 87,8 88,0 88,1 88,0 88,2 74,3 74,4 74,9
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 8,0 8,0 7,9 6,6 6,5 6,5 7,8 7,7 7,6
Arbeidsledige         
Andel arbeidsledige 16-24 år 1,0 0,8 1,1 1,7 1,3 1,9 1,6 1,2 1,7
Andel arbeidsledige 25-66 år 1,0 0,8 0,8 1,6 1,2 1,5 1,5 1,2 1,5
PENDLERE UT AV BOSTEDSKOMMUNEN         
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen 13,3 13,4 - 29,2 29,7 - 28,1 28,7 -

KOMMUNEGRUPPE 13 BESTÅR AV 40 KOMMUNER 

Arendal
Asker
Askøy
Bodø
Bærum
Drammen
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Hamar
Harstad
Haugesund
Horten
Karmøy

Kongsberg
Kristiansand
Kristiansund*
Larvik
Lier
Lillehammer
Lørenskog
Molde
Moss
Nedre Eiker
Oppegård
Porsgrunn
Rana
Ringerike

Ringsaker
Sandefjord
Sandnes
Sarpsborg
Skedsmo
Ski
Skien
Steinkjer
Tromsø
Tønsberg
Ullensaker
Ålesund

* Kristiansund er fra 2008  
innlemmet i kommunegruppe 13
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Som vi ser av diagrammet, har Molde kommune en høyere 
andel i alderen 80+ enn de kommunen sammenlignes med. 
Isolert sett skal en høyere andel i alderen 80+ medføre at 
kommunen anvender en høyere andel av totale ressurser til 
pleie og omsorg. Indikatoren skal normalt ikke ha betydning 
for ressursbruk per mottaker av pleie- og omsorgstjenester. 
Dette forutsetter at kommunen har en gruppe eldre med 
samme behov for pleie- og omsorgstjenester som de kom-
munen sammenlignes med. Det en ser ut fra de siste fire 
årene er at andel 80+ er svært stabil, og en ser foreløpig ikke 
endringer i befolkningssammensetningen med tanke på den 
kommende ”eldrebølgen”. 

Andel 80 år og over

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

4,6 4,7 4,7 4,7
4,4 4,4 4,4 4,4
5,0 5,0 5,0 5,0
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Fordeling av brutto driftsutgifter på konsernnivå

Data hentet fra kommune-
regnskapet og regnskapene  
til kommunale foretak (KF), 
interkommunale samarbeider 
og interkommunale selskaper
(IKS).

3%
1%

4%

1%
4%

2%

4%

29%

4%

22%

10%

6%
2%

0%

1%

2%

adm, styring og fellesutg  6,0 % 7,9 %
barnehage 10,1 % 9,4 %
grunnskoleopplæring 22,0 % 21,6 %
kommunehelse 3,8 % 3,6 %
pleie og omsorg 29,3 % 27,3 %
sosialtjeneste 3,8 % 3,2 %
barnevern 2,2 % 2,2 %
vann, avløp, renov./avfall 3,5 % 5,9 %
fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø 1,4 % 1,2 %
kultur 3,8 % 3,5 %
kirke 0,9 % 0,8 %
samferdsel 3,1 % 2,8 %
bolig 1,7 % 2,0 %
næring 0,7 % 1,3 %
brann og ulykkesvern 2,0 % 2,0 %
tjenester utenf. ordinært kommunalt ansvar 0,4 % 0,3 %

 2008 2007 

Diagrammet viser at andelen skolebarn i Molde kommune 
er lavere enn andel barn i skolealder i de kommunene vi 
sammenligner oss med, med unntak av 2006 hvor kommune-
gruppe 13 kommer under Molde i andel skolebarn. Tendensen 
ser ut til å være økende. En konsekvens av at vi har en lavere 
andel skolebarn, er at vi mottar et lavere rammetilskudd 
tilknyttet denne brukergruppen. Dette kan gi utslag i at kom-
munen anvender mindre av sine totale ressurser til skolesek-
toren. Indikatoren skal (alt annet likt) ikke ha betydning for 
ressursbruk per elev.

Andel 6-15 år

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

13,3 13,5 13,7 13,9
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Utdrag fra behovsprofilen
I det videre presenteres i diagram de gruppene som anvender 
om lag 70-80 pst. av kommunens nettobudsjett. Disse grup-
pene blir her sammenlignet over år med kommunegruppe 13 
og landets kommuner foruten Oslo. Diagrammene kan man gå 
tilbake til når man studerer anvendelsen av midler til de for-

skjellige tjenestene for å kunne si noe om forklaringen på 
forskjeller ligger i demografien. Det er for øvrig også disse al-
dersgruppene som har den høyeste vektingen i utgiftsutjevnin-
gen i inntektssystemet for kommunene. Det vil si de utløser et 
høyere rammetilskudd enn andre befolkningsgrupper.
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Inntektssystemet er et system for fordeling av den økono-
miske rammen for de frie inntektene til kommuner slik at 
kommunene blir satt i økonomisk stand til å gi innbyggerne 
et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man er 
bosatt. Virkemidlet for å oppnå et likeverdig tjenestetilbud skal 
oppnås gjennom inntekts- og utgiftsutjevningen.  

De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntek-
ter. Rammetilskuddet skal delfinansiere utgiftssiden i kom-
munene og fordelingen er bestemt ut i fra behovskriteriene 
som delvis var vist innledningsvis. Omfordelingen av ramme-
tilskuddet mellom kommunene kaller vi utgiftsutjevningen og 
denne skal sikre at alle kommuner har en lik egenfinansiering 
av tjenesteproduksjonen. Skatteinntektene blir også utjevnet 
mellom kommunene (etter en bestemt pst. andel) og denne 
inntektsutjevningen skal sikre kommunene tilstrekkelig med 
midler for å ivareta egenfinansieringskravet.

En ser av diagrammet at Molde kommune har lavere frie 
inntekter enn de kommunen sammenligner seg med. Noe 
av dette kan forklares med at utgiftsutjevningen medfører at 
kommunen er ”lettere” å drifte basert på behovskriteriene. 
Det kan også forklares med at kommunen har lavere skatte-
inntekter enn de kommunen sammenligner seg med. Dersom 
Molde kommune hadde like mye frie inntekter som gjennom-
snittet av kommunegruppe 13 i 2008 ville kommunen hatt 
om lag 3 mill. kroner mer til fri disposisjon. Om kommunen 
derimot hadde like mye som landet utenom Oslo, ville kom-
munen hatt om lag 38 mill. kroner mer til fri disposisjon. Siden 
utgiftsbehovet jfr. behovskriteriene er svært forskjellig, vil noe 
av forklaringen finnes her. Men det er inntektsutjevningen 
(utjevning av skatteinntektene) som utgjør den store differan-
sen og det er disse inntektene som skal dekke opp utgifter i 
kommunen etter at utgiftsbehovet er dekt.

Frie inntekter i kroner per innbygger 

26 232 29 064 29 528 30 828
24 508 27 117 27 764 29 273
23 917 26 892 27 665 29 396
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= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

KOSTRA - analyse av hovedtallene
I påfølgende diagrammer vil Molde kommune bli sammen-
lignet med seg selv over fire år. Dette for å kunne si noe om 
utviklingen i kommunens finansielle nøkkeltall. I de samme 

diagrammene er kommunegruppe 13 og landet for øvrig 
utenom Oslo fremstilt i samme fireårsperiode.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntek-
tene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, 
men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne finansierings-

transaksjoner, som netto renter, netto avdrag, kommunale ut-
lån, utbytter og eieruttak og er i tillegg korrigert for avskrivnin-
ger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan 
enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til 
senere bruk.

Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er 
netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kom-
mune har igjen av sine løpende driftsinntekter når de løpende 
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto 
driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital for å dekke 
disse driftsutgiftene. I en slik situasjon vil kommunen mangle 
økonomisk handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi har sagt at en sunn 
og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto 
driftsresultat i størrelsesorden 3,0 pst. av totale driftsinntekter 
dersom kommunens formue skal bevares. For Molde kom-
mune tilsier dette ca. 34,8 mill. kroner.

Med et negativt netto driftsresultat på 4,4 pst. tærer kommu-
nen på de reservene den har og den har ingen mulighet til å 
delfinansiere investeringer over driftsregnskapet. 
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= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

3,9 5,4 2,2 -0,5
4,1 5,6 2,1 -0,7
0,7 1,3         -0,1 -4,4

2005 2006 2007 2008



Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i pst. av brutto  
driftsinntekter 43,4 39,0 39,3 43,9 42,1 41,0 39,4 37,8 37,2
Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter 14,1 15,1 14,7 14,7 15,4 15,7 19,5 19,4 19,2
Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av brutto driftsinntekter 6,3 8,0 8,1 7,5 8,4 8,9 6,6 7,3 7,9
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter 2,7 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,4 2,6 2,6
Konsesjonskraftinntekter i pst. av brutto driftsinntekter - - - - - - 0,3 0,3 0,3
Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 15,2 16,3 15,3 16,5 16,7 16,0 15,6 15,7 15,1
Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 18,2 21,4 22,6 15,4 16,8 17,4 16,2 17,9 18,4

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Utvikling i brutto driftsinntekter fordelt på kommunens inntektskilder, konsern 

Tabellen viser blant annet at salgs- og leieinntekter har gått 
ned vesentlig fra i fjor og andelen er nede på 2006 nivå. Dette 
er noe rådmannen vil se nærmere på for å se om kommunen 

finansierer deler av utgifter som skulle vært finansiert gjen-
nom salgs- og leieinntekter ved hjelp av andre midler. 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
innbygger. Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved 
kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger 
korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av 
utgifter, internkjøp med videre. Korrigerte brutto driftsutgif-
ter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved 
kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en 
produktivitesindikator.

Diagrammet viser at Molde kommune i likhet med de kom-
munen sammenligner seg med har hatt en jevn økning i 
utgiftsnivået. For 2007 og 2008 ser Molde kommune ut til å 
øke mer enn de kommunen sammenligner seg med. Årsaken 
til dette er sammensatt og en del av forklaringen vil finnes i 
dette kapitlet når fokus rettes mot de enkelte tjenesteområ-
dene. Rådmannen vil i tillegg foreta en grundigere analyse av 
enkelte tjenesteområder i løpet av 2009.= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

37 219 39 255 41 807 43 857
34 619 36 359 38 812 41 748
37 437 38 585 42 143 46 344
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Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern i 2008

22,6%

15,3%

2,0%

8,1%
14,7%

39,3%

Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i pst. av brutto 
driftsinntekter.

Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter.

Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av brutto driftsinntekter.

Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter.

Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter.

Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter.

60

Langsiktig gjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 218,7 223,0 234,9 174,4 180,1 168,3 171,0 176,0 179,5
 - herav pensjonsforpliktelse i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 94,2 93,5 95,7 88,3 90,7 86,7 90,8 93,5 92,4

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo - 06 Oslo - 07 Oslo - 08

Tabellen under viser langsiktig gjeld i pst. av brutto driftsinntekter

Tabellen over viser utviklingen i brutto driftsinntekter over år.
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Rente- og avdragsutgifter netto i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 

Indikatoren viser netto renter og avdrag i prosent av brutto 
driftsinntekter. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av 
driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. 
Rente- og avdragbelastningen vil avhenge av valgt finansie-
ringsstrategi, for eksempel andelen fremmedkapital, nedbeta-
lingstiden og lignende. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling 
av lån vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregn-
skapet, og det her bare tas hensyn til transaksjoner i drifts-
regnskapet.

Molde kommune har en relativt stor andel av driftsinntektene 
bundet opp til tilbakebetaling av lån. Det var en liten nedgang i 
2007 hvor andre kommuner har en oppgang i gjeldsbelastnin-
gen. Dette skyldes i hovedsak inntektsføring av ca 15,0 mill. 
kroner i finansinntekter ved salg av aksjer i Istad AS. For 2008 
har kommunen derimot ikke slike inntektsføringer som fører 
til reduserte netto finansutgifter og kommunen øker betydelig 
i forhold til de kommunen sammenligner seg med. 

Molde kommune har de siste årene hatt store investeringer 
både innenfor barnehage, pleie og omsorg og skolene. Alle 
disse byggene innenfor disse områdene vil i løpet av kort 
tid være totalrenovert eller nye. En forklaring kan være at de 
kommuner Molde sammenligner seg med ligger etter i byg-
ging/totalrenovering av kommunale bygg. En ser at de andre 
kommunene også har en brattere kurve fra 2007 til 2008.
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= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

Som en ser av tabellen har kommunen en høy andel av brutto 
driftsinntekter som skyldes momsinntekter på investeringer. 
Momskompensasjonen på investeringer blir i sin helhet an-
vendt direkte i driften. Fra og med 2010 vil kommunene måtte 

gradvis trappe ned driftsinntektene som skyldes momskom-
pensasjon på innvesteringer. Nedtrapping skal skje med 20 
pst. årlig i 5 år.

Momskompensasjon påløpt i investerings- og driftsregnskapet 

Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i pst. av brutto  
driftsinntekter, konsern 1,8 2,3 3,8 1,6 1,9 1,8 1,6 1,8 1,7
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i pst. av brutto driftsinntekter,  
konsern 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger i kroner, konsern

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

3 493 3 341 3 515 3 331
2 897 2 745 2 897 2 778
3 592 3 311 4 006 3 238
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Dette er en indikator som det er knyttet stor usikkerhet til. In-
dikatoren skal være upåvirket av organisatoriske endringer. En 
ser derimot at organisatoriske endringer medfører at kostna-
der som tidligere ble ført direkte på tjenestene nå blir ført på 
administrasjon. Svingningen i resultatene til Molde kommune 
viser at dette kan være tilfelle. Rådmannen gikk grundig gjen-
nom resultatene fra 2007 og fant at en hadde ført for stor an-
del av kostnadene som tidligere ble ført på tjenesteområdene 
over til administrasjon. En opprydding har ført til at kommu-
nen i 2008 er tilbake til samme nivå som i 2006. Rådmannen 
har nå kommet fram til en fordeling mellom administrasjon 
og tjenesteområdene som er slik at kommunen kan sammen-
ligne seg med seg selv over år. Gjennomsnittet i landet er noe 
høyere enn kommunen mens den er noenlunde på samme 
nivå som gjennomsnittet i kommunegruppe 13.
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Skole og voksenopplæring
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev

Indikatoren viser driftutgifter til kommunens egen produksjon 
av undervisningstjenester i grunnskolen, skolelokaler og skyss 
pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i kommuneregn-
skapet som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp og 
så videre, per elev. Den viser kommunens egen tjenestepro-
duksjon av grunnskoleundervisning pluss skolelokaler/skyss 
per bruker. Utgiftene er fordelt på antall elever i kommunale 
grunnskoler. Data er hentet fra grunnskolens informasjons-
system (GSI). På grunn av at elevtallet er registrert per 1.10. 
for skoleåret, er elev- tallet i indikatoren justert til å samsvare 
med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 
for elevtallet i år.

En ser at Molde kommune har lavere driftsutgifter til tjenes-
teproduksjon av undervisning i grunnskolen en de kommunen 
sammenligner seg med. Differansen som var økende ser nå 
ut til å gå litt tilbake. 

Når gjennomsnittet per elev i kommunegruppe 13 hadde  
kr. 8.041,- mer per elev i 2007 har de kr. 5.601,- mer per elev 
i 2008. Landet utenom Oslo har kr. 10.816,- mer per elev i 
2008, som tilsvarer om lag 14 pst. mer enn Molde kommune. 
Omregnet utgjør differansen mellom landet utenom Oslo og 
Molde kommune 35,3 mill. kroner.

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo
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   Møre og  
Indikator og nøkkeltall Molde kommune  Romsdal fylke Nasjonalt
 05/06 06/07 07/08 07/08
Antall elever per PC 5,9 5,4 6,3 4,1 3,9
Andel PC-er med Internett 90,4 92,7 95,9 90,4 94,0

Andre nøkkeltall på skole

  
Indikator og nøkkeltall Molde kommune 
 05/06 06/07 07/08
Tallet på elever 3 281 3 241 3 201
Tallet på skoler 17 15 15
Tallet på lærere 252 279 274
Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon 180 205 194

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet per innbygger i kroner

En ser av diagrammet at Molde kommune tidligere har an-
vendt langt mer midler til tilrettelegging/bistand for nærings-
livet enn kommunegruppe 13 i tidligere år. Men i 2007 er 
differansen utlignet da det ser ut til at kommunegruppe 13 
har hatt en kraftig vekst dette året. Landet utenom Oslo ser 
også ut til å ha den samme veksten som kommunegruppe 
13, mens det for Molde kommune er en nedgang. Denne 
tendensen har forsterket seg i 2008 hvor både gjennomsnittet 
for landet, kommunegruppe 13 og kommunen har redusert 
bistanden/tilretteleggingen for næringslivet og er nå tilnærmet 
på samme nivå. 

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo
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Nøkkeltall og KOSTRA-analyse for utvalgte tjenesteområder
I påfølgende diagrammer vil Molde kommune sammenligne 
seg med seg selv over fire år. Dette for å kunne si noe om 
utviklingen i kommunens nøkkeltall. I de samme diagram-

mene er kommunegruppe 13 og landet for øvrig utenom Oslo 
fremstilt i samme fireårsperiode.
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Indikatoren viser lønnsutgifter til grunnskole per elev. Den 
indikerer arbeidsproduktiviteten målt ved lønnsutgiftene per 
enhet. Som vi ser har Molde kommune lavere lønnsutgifter 
enn de kommunen sammenligner seg med. Dette kan ha noe 
med lærertettheten. Det vil si at om det er flere elever per læ-
rer, vil lønnsutgift per elev gå ned, forutsatt at det er noenlun-
de likt lønnsnivå. Indikatoren sier ikke noe om lønn per lærer 
selv om også høyere lønninger per lærer vil medføre en høy-
ere lønnsutgift per elev. I Molde kommune er det 12 elever 
per årsverk mens det i landet utenom Oslo er 10,5 elever per 
årsverk. I kommunegruppe 13 er det 11,6 elever per årsverk i 
grunnskolene. De gjennomsnittlige gruppestørrelsene er også 
en del høyere enn de kommunen sammenligner seg med.

Differansen i lønnsutgifter er på kr. 3.584,- per elev sammen-
lignet med kommunegruppe 13 og kr. 8.423,- per elev for 
landet utenom Oslo i 2008.

Lønnsutgifter til grunnskole per elev

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

52 283 54 692 57 391 62 113
47 943 49 898 52 774 57 274
48 425 48 014 48 560 53 690
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Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon 05/06 06/07 07/08 08/09
Barneskoler 9 7 7 7
Ungdomsskoler 2 2 2 2
Kombinerte skoler 3 3 3 3
Antall skoler totalt 14 12 12 12

Elevtall
Elevtallsutvikling 05/06 06/07 07/08 08/09
Barnetrinn 2 297 2 304 2 243 2 178
Ungdomstrinn 928 928 1 034 1 023
Sum 3 225 3 232 3 277 3 201
SFO 831 748 810 823
Antall voksenopplæring 198 354 250 342

Justert elevtall i forhold til årsmelding 2006, - eksklusiv Tøndergård skole.

Indikatoren viser driftsutgifter til undervisningsmateriell. 
Undervisningsmateriell inneholder blant annet undervisnings- 
materiell, arbeidsmaterialer til sløyd og håndarbeid, matvarer 
til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, lek og sys-
selsettingsmateriell og materiell til musikkundervisning. På 
grunn av at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er 
elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskaps-
året i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for 
elevtallet i år. Indikatoren viser at Molde kommune tradisjonelt 
har ligget svært lavt på driftsutgifter til undervisningsmateriell. 
Det har skjedd en betydelig endring i dette forholdet i 2008 
hvor kommunen anvender kr. 397,- mer per elev enn landet 
foruten Oslo.

Kommunen anvender kr. 727,- per elev mer enn i fjor. Dette 
tilsvarer at skolene samlet har kjøpt inn undervisningsmateriell 
for om lag 2,3 mill. kroner mer enn i 2007. Rådmannen vil se 
nærmere på dette. 

Driftsutgifter til undervisningsmatriell per elev i grunnskolen

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

1 124 1 359 1 807 1 808
1 021 1 256 1 688 1 636

 956 1 020 1 478 2 205
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   Møre og  
Indikator og nøkkeltall Molde kommune  Romsdal fylke Nasjonalt
 05/06 06/07 07/08 07/08
Norsk hovedmål standpunkt 4,0 4,1 3,9 3,8 3,8
Norsk hovedmål eksamen - 4,0 3,7 3,5 3,4
Norsk sidemål standpunkt 3,6 3,8 3,6 3,8 3,6
Norsk sidemål eksamen - 3,4 3,7 3,5 3,4
Matematikk standpunkt 3,6 3,6 3,3 3,5 3,5
Matematikk eksamen 3,4 3,2 3,2 3,3 3,2
Engelsk standpunkt 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Engelsk eksamen 3,6 3,9 3,7 3,7 3,7

Læringsutbytte

Undervisningstimer (60 minutters undervisningsenheter)
Undervisningstimer 05/06 06/07 07/08 08/09
Minstetimetall 144 289 135 644 135 726  126 922 
Spesialundervisning 19 446 17 680 20 366  29 604 
Norsk2/morsmål 6 572 8 243 4 173  4 819 
Sum 170 307 161 537 160 265  161 345 
Tøndergård skole 4 275 3 420 4 350  4 885 

Spesialundervisning
Spesialundervisning 05/06 06/07 07/08 08/09
Elever med spesialundervisning 84 78 95  192 
Elever med assistent 62 74 81  144 
Barn under opplæringspliktig alder 14 12 19  25 
Fosterhjemsplasserte 18 15 12  9 
Tøndergård skole 9 9 9  9 
Sum 187 188 216 379

Læringsutbytte
Kvalitetsindikatorer på skole 
Det er gjennomført en brukerundersøkelse på skole. Undersø-
kelsene er presentert i kapitlet brukerundersøkelser.

I tillegg presenteres her noen parametre som kan sees på 
som en del av kvalitetsmålingen på skole. 

*Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene  
og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Kilde: VIGO.

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Tabellen nedenfor viser noen kvalitetsindikatorer på skole  

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng * - 39,6 39,7 - 38,5 39,6 - 38,5 39,6
Overgang til videregående skole 99,1 98,7 98,2 97,1 96,7 95,9 97,2 97,0 96,2
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 93,0 102,0 106,0 98,0 99,0 96,0 98,0 98,0 96,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7. årstrinn 14,7 15,0 14,8 14,4 14,3 14,3 13,4 13,2 13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10. årstrinn 17,6 17,1 17,4 16,1 16,0 16,0 15,0 14,9 14,6
Antall elever per datamaskin 5,4 6,3 4,9 5,1 4,2 3,8 4,8 4,0 3,5
Andel ansatte i SFO med lærer- førskole- eller fagutdanning i barne-  
og ungdomsarbeiderfaget. 26,0 23,0 25,0 33,0 34,0 34,0 35,0 36,0 35,0

Læringsmiljø 7. trinn

7. trinn Molde 06/07 Molde 07/08 M & R 06/07 M & R 07/08
Trivsel 4,1 4,2 4,2 4,2
Elevdemokrati 3,1 3,3 3,5 3,6
Fysisk læringsmiljø 2,7 3,1 3,1 3,1
Mobbing på skolen 1,5 1,4 1,5 1,4
Motivasjon 4,0 4,1 4,1 4,1
Faglig veiledning 3,3 3,3 3,5 3,5
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Korrigerte brutto driftsutgifter består av driftsutgiftene som 
føres på funksjonen førskole og tar for seg basistilbudet i en 
barnehage. I tillegg har den i seg driftsutgifter ført på tilbud 
til funksjonshemmede barn, samt drift og vedlikehold av 
lokaler. I drift og vedlikehold ligger utgifter knyttet til lokalet 
uavhengig av om det er husleie eller andre kostnader som 
kan sammenlignes med husleie (kalkulatoriske posteringer, 
vedlikehold med videre) Det vil slik sett ikke være et skille 
mellom de kommunene som eier bygget selv og de som leier 
av andre eller av kommunale foretak. Kostnadene divideres på 
antall barn i kommunale barnehager (barn i åpen barnehage er 
ikke inkludert).

Som vi ser av diagrammet, lå Molde kommune litt over i 
ressursbruk per barn i kommunale barnehager i 2006 enn de 
kommunen sammenligner seg med, mens det for 2007 har 
vært en større utgiftsøkning hos andre kommuner samlet enn 
for Molde kommune. Denne utviklingen ser ut til å øke i 2008. 
Differansen utgjør kr. 12.645,- per barn sammenlignet med 
gjennomsnittet i landet utenom Oslo. 

Barnehage
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehager

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

95 020 102 595 111 553 126 443
99 238 103 599 111 399 129 195
96 437 106 202 108 906 116 550
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Diagrammet viser at Molde kommune ligger noe under de 
kommunen sammenligner seg med hva gjelder ansatte med 
førskolelærerutdanning i barnehagene. Nedgang fra 2006 
til 2007 er ytterligere forsterket i 2008 sammenlignet med 
kommunegruppe 13 og landet. Det er usikkert hva som er 
årsaken til denne nedgangen. En årsak kan være at tilgangen 
på faglærte ikke har vært tilstrekkelig i forhold til en sterk 
satsning på utbyggingen av antall barnehageplasser. Det er 
i media også signalisert at dette har blitt et stort problem i 
2008 i hele landet. 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

34,1 33,4 32,2 33,6
34,6 34,0 32,6 33,5
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Fordeling av finansiering for kommunale plasser         
Oppholdsbetaling 21,2 19,2 17,2 20,1 19,3 17,1 19,5 18,7 17,0
Statstilskudd 59,0 54,1 50,3 60,0 56,7 53,2 57,3 54,5 52,7
Kommunale driftsmidler 19,8 26,7 32,5 19,9 24,0 29,7 23,2 26,8 30,3
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dekningsgrad         
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 0,4 2,4 2,8 3,2 4,6 4,9 3,5 5,0 4,9
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 71,3 84,5 85,5 61,3 69,4 75,8 61,8 69,8 75,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 98,9 99,5 100,0 92,6 94,3 95,6 93,2 94,9 96,1
Barn med ekstra ressurser          
Utgifter per barn som får ekstra ressurser i kommunale barnehager 276 273 203 412 363 857 238 773 261 894 304 259 230 175 237 355 280 728

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
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Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert av-
skrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes videre-
fordeling av utgifter/internkjøp med videre. Indikatoren viser 
dermed bruttokostnadene målt per innbygger for det aktuelle 
tjenesteområdet (benyttes i stedet for korrigerte brutto drifts-
utgifter per bruker på grunn av organisering av tjenesten og/
eller på grunn av manglende statistikk for tjenesteproduksjo-
nen i kommunehelsetjenesten).

Som vi ser av diagrammet har Molde kommune en høyere 
utgifter enn kommunegruppe 13, men kommunen er omtrent 
på samme nivå som gjennomsnittet i landet utenom Oslo. 
Sett i forhold til de kommunen sammenligner seg med har 
kommunen hatt en høyere vekst de siste 4 årene.

Kommunehelse
Brutto driftsutgifter per innbygger til forebygging, aktivisering, diagnose og behandling

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

1 710 1 798 1 917 2 059
1 472 1 536 1 633 1 784
1 469 1 645 1 839 2 051
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Flyktninger/introduksjonsstønad
       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad per innbygger 82 165 231 204 201 217 173 170 190
Mottakere av introduksjonsstønad i pst. av antall innbyggere 0,09 0,15 0,22 0,20 0,19 0,19 0,22 0,21 0,21
Årsverk i sosialtjenesten til introduksjonsordningen - - - 4,6 4,7 4,8 1,8 1,6 1,8

Tabellen nedenfor viser noen kvalitetsindikatorer på helse

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,6 8,8 9,3 8,2 8,4 8,4 9,0 9,1 9,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 12,5 12,9 13,3 9,3 9,2 8,9 8,8 8,8 8,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 103,0 83,0 91,0 78,0 77,0 76,0 81,0 79,0 78,0
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke. 6 7 6 - - - - - -
Legetimer per uke per beboer i sykehjem - 0,19 0,19 - 0,33 0,34 - 0,31 0,34
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem - 0,33 0,33 - 0,35 0,34 - 0,31 0,32
Brutto driftsutgifter per innbygger. Funksjon 232, 233 og 241 1 645 1 839 2 051 1 536 1 633 1 784 1 798 1 917 2 059
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Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert av-
skrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes videre-
fordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed 
bruttokostnadene målt per bruker for det aktuelle tjenesteom-
rådet. Dette benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgif-
ter per bruker på grunn av organisering av tjenesten og /eller 
på grunn av manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på 
det aktuelle tjenesteområdet. 

Diagrammet viser at kommunen de foregående tre årene har 
ligget under både kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo 
på brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie. 
For 2008 er dette snudd og en ser at kommunen nå anvender 
mer enn de den sammenligner seg med. Årsaken til dette er 
ikke analysert.

Barn og familie 
Nøkkeltall barnevern

= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

201 753 205 385 213 337 225 331
195 066 200 839 208 764 224 481
188 942 161 934 202 632 233 180
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Nøkkeltall barnevern Antall barn i 2006 Antall barn i 2007 Antall barn i 2008 

Frivillige hjelpetiltak etter § 4-4 Lov om barneverntjenester 100 2 97 2 89 2
Barn under omsorg 37 34 35 32 32 32
Adferdstiltak/midlertidige vedtak, institusjonsopphold 4 4 3 3 4 4
Ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 11 11 13 13 12 12
Totalt antall barn og unge som mottar hjelp  152 51 148 50 137 50
 Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet
Adopsjonssaker  3  3   4

DEKNINGSGRADER         
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0-17 år, pst. 1,8 1,3 1,6 2,5 2,6 2,8 2,6 2,7 3,0
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innb. 0-17 år 3,0 3,1 3,0 3,5 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
PRODUKTIVITET         
Brutto driftsutgifter per barn (f.244) 62 552 62 286 55 266 28 853 31 678 33 661 26 627 29 398 31 607
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 17,1 15,9 16,5 18,2 17,6 18,1 19,7 19,2 19,2
Andel undersøkelser som fører til tiltak, pst. (f.244) 68,4 47,6 40,8 49,2 47,9 48,1 50,5 51,2 51,2
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251) 19 548 15 500 15 784 31 251 29 665 29 363 28 285 29 211 30 021
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 161 934 202 632 233 180 200 839 208 764 224 481 205 385 213 337 225 331

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Forebyggende helsetiltak (FHT) Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Konsultasjoner/kontakter 1 099 1 236 3 905 3 767 2 536 3 075 971 1 480
Ekstra konsultasjoner 113 159 1 127 1 294 1 009 1 098 - -
Hjemmebesøk - - 210 257 - - - -
Telefonkontakter 304 177 340 570 251 - 15 43
Samarbeidsmøter/ ansvarsgruppe 2 4 66 77 81 72 1 1

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Antall 2006 Antall 2007 Antall 2008
Tale/språkvansker 49 62 65
Spesifikke lærevansker 192 202 237
Generelle lærevansker 78 77 86
Psykososiale vansker 182 184 186
Oppmerksomhetssvikt/ADD 90 124 139
Annet 128 128 149
Sum 719 779 862
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Pleie og omsorg
Når det gjelder funksjonene i KOSTRA som er gjengitt i tabell 
nedenfor er disse i all hovedsak fordelt mellom omsorgssen-
trene og tiltak funksjonshemmede. Men det er som tabellen 
viser også andre enheter som fører utgifter på disse funksjo-

nene. Årsak til at denne fordelingen presenteres er at en skal 
være klar over hvor utgiftene oppstår i organisasjonen når 
man studerer de følgende tabeller og diagrammer i KOSTRA.

Brutto investeringsutgifter pleie og omsorg per innbygger 
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= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

Indikatoren viser de samlede investeringsutgiftene til pleie 
og omsorg per innbygger korrigert for dobbeltføringer som 
skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre. 
Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større 
utviklingstiltak med videre for pleie og omsorg. 

I 2005 hadde Molde kommune en topp med store investerin-
ger sett i forhold til de kommunen sammenligner seg med. 
Etter dette har kommunen ligget lavere, før kommunen nå er 
oppe på samme nivå.

Indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av 
kjernetjenester til hjemmeboende, viser driftsutgiftene 
inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert 
for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ 
internkjøp med videre per hjemmetjenestebruker. Indikatoren 
viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den 
aktuelle tjenesten. Kostnadene fordeles på antall mottakere 
av hjemmetjenester per 31.12. 

Indikatoren lønnsutgifter per mottaker av kjernetjenester til 
hjemmeboende viser lønn og sosiale utgifter korrigert for sy-
kelønnsrefusjon i de hjemmebaserte tjenestene. Indikatoren 
viser dermed lønnskostnaden målt per bruker av tjenestene 
ved utløpet av rapporteringsåret.

SSB begynte først i 2007 å presentere disse tallene en har 
derfor bare et års sammenligningskolonne.

Som en ser av tabellen, har kommunen høyere kostnader per 
hjemmetjenestemottaker enn de kommunen sammenligner 
seg med. 

Noe av forklaringen på at kommunen ligger noe høyere enn 
gjennomsnittet i landet kan være at andelen av kommunens 
hjemmetjenestebrukere har en høy timeinnsats. Tidligere 
presenterte tall fra SSB viste at Molde kommune hadde en 
høyere timesats per mottaker av hjemmetjenestene. Dette 
kan igjen forklares med at det er flere sterkt hjelpetrengende 
som mottar hjemmetjenester og at kommunen har vridd en 
del av hjemmehjelpressursene over til hjemmesykepleie.

  Personal- og Pleie- og Tiltak
 Plan- og organisasjons- omsorgssentrene  funksjons-   Brann og  
 utviklingsavdelingen avdelingen  samlet hemmede Eiendom redning  Kultur Sum
Aktivisering eldre og funksjonshemmede -1 % 1 % 56 % 42 %  -4 % 6 % 100 %
Pleie, omsorg og hjelp i institusjon 1 % 1 % 90 % 8 %    100 %
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 4 % 1 % 52 % 44 %    100 %
Botilbud i institusjon   98 %  2 %   100 %

Hjemmetjenesten

     Gj. snitt Gj. snitt
     landet landet
    Kommunegr Kommunegr. utenom utenom
 Molde Molde gruppe 13 gruppe 13 Oslo Oslo
 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kjernetjenester  
til hjemmeboende (i kroner) 171 255 194 283 166 345 180 993 161 341 174 722
Lønnsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner) 162 767 183 974 154 129 168 831 149 031 161 995
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Institusjon
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass, institusjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved 
egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av 
utgifter/internkjøp per plass registrert ved utgangen av året 
i institusjoner med kommunal eier. Kostnadene fordeles på 
totale plasser i institusjoner inkludert barneboliger og avlast-
ningsboliger.

Diagrammet viser at kommunen de siste årene har ligget 
jevnt med de andre kommunene i utgiftsnivå per kommunal 
institusjonsplass, men det ser ut til at kommunen har økt mer 
enn andre kommuner de siste to årene. Rådmannen vil foreta 
en nærmere analyse av årsaken til denne økningen, men 
tabellen under viser at lønnsutgiftene per institusjonsplass har 
om lag samme økningene. Både i 2007 og i 2008 øker vi mer 
enn de vi sammenligner oss med.

628 174 668 438 713 372 785 194
639 283 681 248 736 976 818 884
623 252 685 324 755 756 842 182
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= Gj. snitt kommunegruppe 13= Molde = Gj. snitt landet utenom Oslo

Videre kan vi se av tabellen at brukerbetaling per institusjons-
plass ser ut til å ligge noe i underkant av de kommunen sam-
menligner seg med målt i forhold til brutto driftsutgifter. Årsa-
ken til dette kan være den samme som nevnt over, da høye 

utgifter medfører at brukerbetalingens andel av utgiftene blir 
lavere. En ser at det er en nedgang i dekningen av utgiftene 
og at denne nedgangen er lik for alle kommuner. Årsakene til 
dette kan være sammensatte og krever en nærmere analyse. 

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede 

DeKNINgsgraDer         
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 19,8 19,7 19,5 16,8 16,8 16,7 18,5 18,5 18,5
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 15,1 11,7 15,1 21,8 21,9 21,5 21,4 21,6 21,7
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 2,1 1,7 4,1 4,9 5 4,8 5,3 5,4 
ProDuKtIvItet/eNhetsKostNaDer KommuNale INstItusjoNer         
Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) per rom i kommunale institusjoner 46 847 59 928 64 894 71 010 72 414 78 240 68 476 72 323 77 617
Lønnsutgifter per institusjonsplass i kommunale institusjoner 571 336 626 898 703 745 557 100 597 555 661 795 555 478 599 370 655 968
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 12,8 12,5 11,9 14,6 14,4 13,9 14,6 14,5 14,2

Nøkkeltall fra tiltak funksjonshemmede

Kategori 2 004 2005 2 006 2 007 2 008
Brukere botjenesten 51 52 55 57 55
Avlastingsplasser 6 6 6 6 6
Brukere dagsenteret 38 44 45 49 55
Barneboliger 5 5 5 4 3
Brukerstyrt personlig assistanse - 1 1 1 4
Timer støttekontakt 8 724 10 176 10 656 9 948 7 000
Timer omsorgslønn 8 880 7 680 8 364 8 664 8 737
Private omsorgstiltak  1 1 1 1 -
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Sosialtjenester
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker

18 178 21 046 25 979 31 185
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Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved kom-
munens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger 
korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av 
utgifter/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter per inn-
bygger i kommunen viser enhetskostnaden ved kommunens 
egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitesin-
dikator. Kostnadene er fordelt på antall sosialhjelpsmottakere i 
kommunen i rapporteringsåret. 

Som vi ser av diagrammet, har kommunen høyere utgifter per 
mottaker enn de kommunen sammenligner seg med. Noe av 
årsaken til dette er at Molde kommune har høyere lønnskost-
nader per mottaker av sosialhjelp, samt at kommunen har 
en noe høyere andel personer med rusproblemer, jfr. tabell 
under. Rådmannen vil i løpet av 2009 se nærmere på dette da 
det i tillegg ser ut til at kommunen vokser kraftigere enn de 
kommunen sammenligner seg med i 2008. 

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Tabellen nedenfor viser noen kvalitetsindikatorer på pleie og omsorg

Legetimer per uke per beboer i sykehjem - - 0,19 - - 0,34 - - 0,31
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem - - 0,33 - - 0,34 - - 0,28
Andel beboere på tidsbegrenset opphold - - 27,4 - - 19,9 - - 20,2
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 96,7 96,7 96,4 89,7 90,1 91,5 89,9 91,3 92,2
Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc 96,7 96,7 85,7 56,0 59,8 59,8 59,5 60,2 64,7
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 73,0 76,0 81,0 69,0 71,0 72,0 70,0 71,0 73,0

Nøkkeltall for pleie og omsorg samlet 

Nøkkelinformasjon 2005 2006 2007 2008
Antall innbyggere 80+ 1 199 1 210 1 215 1 228
Antall brukere av hjemmehjelp totalt/ 80+ 389/225 304/196 308/204 277/183
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/ uke 0,7 0,9 1,12 1,02
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/ uke 3,4 3,8 3,9 3,9
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/ 80+ 583/310 546/292 628/338 626/368
Matombringing antall porsjoner per år 45 337 47 996 44 672 45 531
Antall brukere trygghetsalarm 414 431 456 449
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 8 190/30 7 580/35 7 775/34 8 708/35
Dagplasser per dag 55 55 55 46
Antall omsorgsboliger 176 176 178 194
Mottakere av ressurskrevende tjenester  8 7 9 12
Hjelpemiddelforvaltning - utførte serviceoppdrag 2 354 2 687 ca. 2 600 ca. 2 300
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 1 013 1 497 1 667 1 962
Utlån/innlevering fra Hjelpemiddelsentralen         3 860/1 523 3 444/1 307 3 200/1 187 3 464/1 436
Antall sykehjem 6 6 6 6
Antall sykehjemsplasser 239 239 239 239
Enerom i pst. 96,7 96,7 96,4 96,4
Vedtak korttidsopphold 369 574 628 456
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 125 118 116 118
Vedtak faste plasser i sykehjem 85 81 80 90
Antall avslag sykehjemsplass 20 18 33 17
Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus 540 000 1 252 800 635 200 804 800
Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus 77 87 85 122
Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus 77 87 85 122
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Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

PRIORITERING         
Netto driftsutg. til fysisk planleg., kulturm., natur og nærmiljø per innb. 342 300 452 361 392 490 344 398 471
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger 232 168 302 167 185 274 172 211 276
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger 87 75 113 114 126 152 113 137 152
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger 61 45 106 -13 -18 31 -7 -2 30
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 85 48 82 65 78 90 66 76 94
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger 98 105 118 139 142 144 115 125 133
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 11 16 29 47 57 65 49 54 55
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger 1 12 3 7 7 8 8 8 8
Gjennomsnitt. saksbeh.tid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 28 437 427 242 268 254 207 235 193
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 60 60 58 40 44 44 32 35 33
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 14 19 35 74 83 99 88 97 103
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger 1 12 3 8 9 9 10 10 12
DEKNINGSGRAD         
Leke- og rekreasjonsareal. 1 000 innb. 16 16 16 41 38 37 299 57 49
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km) 110 110 113 - - - - - -
Antall kommunale planer sendt på høring 22 19 29 15 15 13 7 7 7
Andel av disse som det er fremmet innsigelse til 18,0 37,0 21,0 15,0 21,0 22,0 21,0 26,0 29,0
Antall innsigelser fremmet til kommunale planer 8 6 7 4 5 6 2 3 5
Andel av disse fremmet av fylkeskommunen 25,0 67,0 57,0 - - - - - -
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget 100,0 100,0 100,0 - - - - - -
ENERGIBRUK KOMMUNALE UTGIFTER          
Kommunale utgifter til fyring og belysning, per innbygger 625 693 721 680 627 895 779 740 907

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Kultur
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner
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Indikatoren omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, biblio-
tek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kultur-
skoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Netto driftsutgifter 
er fordelt på alle innbyggere.

Som en ser av diagrammet har kommunen fra de siste tre 
årene netto driftsutgifter lavere enn de den sammenligner 
seg med. For 2008 ser det ut til at kommunen er om lag på 
gjennomsnittet. 

Siden Molde kommune har skilt ut kinodrift til et AS vil de ikke 
være rapporteringspliktige. Utgiftene til kino i Molde kom-
mune er derfor ikke medregnet her.

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Nøkkeltall sosialtjenesten

Netto driftsutg. til råd, veiled. og sos.forebyggend arb. per innb, 20-66 år 617 575 826 690 703 777 713 738 797
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusprobl. per innb. 20-66 år 348 356 443 299 353 376 204 241 269
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,2 2,3 2,2 2,8 2,5 2,4 2,7 2,4 2,2
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker 26 089 23 071 26 665 37 637 39 299 39 101 33 287 34 682 38 130
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker 34 076 37 685 48 465 21 749 26 758 30 030 21 046 25 979 31 185
Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner 25 070 28 680 36 118 17 423 21 370 24 133 17 017 20 804 25 202
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Musikk og kulturskole
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Indikatoren viser driftsutgifter til kommunens egen tjenes-
teproduksjon i kommunale musikk- og kulturskoler minus 
avskrivninger og overføringer til andre (her: andre kommuner), 
per bruker. Den viser kommunens egen tjenesteproduksjon 
av musikk- og kulturskoletilbud fordelt på antall elever i kom-
munens musikk- og kulturskole. På grunn av at elevtallet er 
registrert per 01.10. for skoleåret, er antall musikk- og kultur-
skoleelever i indikatoren justert til å samsvare med regnskaps-
året i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for 
elevtallet i år.

Som vi ser av diagrammet ligger Molde kommune forholdsvis 
høyere i driftsutgifter per bruker enn de den sammenligner 
seg med. Differansen ser også ut til å vokse og utgjør om lag 
kr. 10.720,- per bruker sammenlignet med kommunegruppe 
13. Det er her ikke tatt hensyn til inntektene.

FOLKEBIBLIOTEK         
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 213 152 186 240 242 249 241 244 248
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 4,4 4,5 4,3 5,5 5,3 5,4 5,3 5,2 5,2
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1 000 innbygger 152 182 209 231 196 199 276 263 269
Besøk i folkebibliotek per innbygger 4,9 4,7 4,6 5,4 5,2 5,2 4,9 4,7 4,6

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Bibliotek

UNGDOMSTILTAK, IDRETT, M.M.         
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 296 338 122 388 437 233 359 407 249
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år - 356 357 - 878 904 - 772 802
Antall fritidsklubber, ferieklubber, musikkverksted, medieverksted ol. 3 3 3 10 12 10 4 4 4
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforen. per lag som mottar tilskudd - 12 176 - - 19 924 - - 12 280 -
DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER         
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd - 62 72 - 89 86 - 38 35
Kommunale driftstilsk. til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd - 16 419 14 472 - 35 544 35 081 - 21 906 24 217
ANDRE KULTURAKTIVITETER         
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger - - 21 47 53 49 57 64 53
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 275 264 249 96 99 105 76 86 100
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 26 189 113 192 243 196 244 268 220

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Idretts-, aktivitets- og fritidstilbud

Kino
       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
Antall innbyggere per kinosete 56,7 56,8 57,4 65,4 61,4 65,3 54,6 56,2 58,4
Besøk per kinoforestilling 38,0 33,4 35,2 33,3 30,6 33,0 35,1 32,2 34,5

Nøkkeltall kulturskolen
Kulturskolen 2005 2006 2007 2008
Elevplasser - musikkundervisning 807 715 783 805
Elevplasser - andre kulturuttrykk 134 100 95 95
Elevplasser - kurs for voksne - 20 20 20
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Gebyrinntekter per innbygger 715 742 - 667 719 740 723 776 797
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 007 2 067 2 406 1 718 1 814 1 986 1 943 2 034 2 157
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering pst. 6,0 6,0 - 3,0 2,0 2,0 5,0 4,0 3,0
Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 426 460 - - - - - - -
Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning per innbygger 203 294 - - - - - - -

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Avfall og renovasjon

Samferdsel
Korrigerte brutto driftsutgifter per kilometer veier og gater
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Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
kilometer veier og gater i alt. Korrigerte brutto driftsutgifter 
omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenestepro-
duksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kom-
munale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/
internkjøp med videre.

Data for antall kilometer kommunal vei og gate hentes fra 
register i Vegdirektoratet. Molde kommune ligger høyere på 
utgiftssiden enn de den sammenligner seg med. Den sann-
synlige årsaken til dette er at kommunen for en tid tilbake 
skrev opp verdien av alle kommunale veier. Dette medfører at 
kommunen har høye avskrivninger. For å analysere om denne 
antagelsen er korrekt, må opplysninger fra regnskapene til alle 
de kommunen sammenligner seg med innhentes. Det er ikke 
gjort i dette tilfellet.

PRIORITERING         
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, komm. veier og gater i alt 499 483 726 533 554 581 597 645 662
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, komm. veier - miljø- og trafikksikk. 12 38 29 107 118 129 92 95 106
Brutto investeringsutgifter i kr. per innbygger samferdsel i alt 581 922 718 412 528 648 472 593 897
DEKNINGSGRAD         
Lengde kommunale veier og gater i km. per 1 000 innbygger 7,4 7,4 7,3 5,7 5,7 5,6 9,1 9 8,9
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til i pst. - - - 6,3 6,3 3,4 5,6 5,6 5,1
Gang- og sykkelvei i km. som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb. 7 7 7 12 11 11 12 12 12
Personbiler. Antall per 10 000 innbyggere 4 495 4 592 4 605 4 638 4 728 4 751 4 547 4 652 4 695
PRODUKTIVITET         
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. per km. kommunal vei og gate i alt 132 328 146 122 180 561 119 524 120 781 129 511 75 629 81 727 87 558

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Nøkkeltall samferdsel 
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FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER         
Antall A-objekter (bygninger til opphold for et større antall mennesker  
hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv) 118 124 - 168 162 - 49 50 -
Antall piper per innbygger 0,38 0,38 - 0,35 0,34 - 0,37 0,36 -
Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) 274 274 300 240 277 311 276 301 319
PRIORITERING         
Netto driftsutg. til forebygging brann og andre ulykker per innbyg., konsern 52 54 67 32 29 25 38 39 44
DEKNINGSGRADER         
Andel piper feiet 34,6 24,1 - 48,8 48,9 - 49,7 51,6 -
Årsverk av feier per 1 000 innbyggere funksjon 338 0,14 0,16 - 0,13 0,14 - 0,18 0,18 -
BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER         
Antall bygningsbranner per 1 000 innbyggere 0,8 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger  
per 1 000 innbyggere 16,6 16,0 9,4 13,6 11,9 12,1 9,3 8,4 8,5
PRIORITERING         
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, konsern 610 683 741 516 522 574 530 549 593

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Nøkkeltall brann og ulykke på konsernnivå

Brann og ulykke
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner
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Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter 
at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede 
tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. 
De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som 
skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre, og 
indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene.

Som vi ser av diagrammet ligger kommunen noe høyere på 
netto driftsutgifter enn de den sammenligner seg med. Dif-
feransen i 2008 utgjør kr. 179,- per innbygger sammenlignet 
med kommunegruppe 13.

Landbrukseiendommer - 527 527 - - - - - -
Jordbruksbedrifter 70 71 70 - - - - - -
Jordbruksareal i drift i alt 14 033 14 095 14 128 - - - - - -
Dyrket og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter  
plan- og bygningsloven 57 5 19 56 65 83 33 37 43
Enkeltsaker om omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord behandlet  
etter jordloven §§9 og 12: Innvilgede søknader i pst. av søknader i alt 100,0 87,5 100,0 90,0 86,2 76,4 92,3 89,6 89,3
Antall søknader i alt etter konsesjonsloven 5 9 7 7 6 6 5 5 6
Antall søknader om fritak fra boplikt etter konsesjonsloven §5 eller  
odelsloven §27a innvilget i pst. av søknader i alt 100,0 100,0 100,0 97,7 95,0 98,0 91,4 90,9 92,3
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert  
næringsutvikling i pst. av netto driftsutgifter - - 0,2 - - - - - -

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08

Landbruk 
Nøkkeltall landbruk
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Eiendom 
Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg på konsernnivå

EIENDOMSFORVALTNING SAMLET, KONSERN   
PRIORITERING   
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 3 488 3 007 3 252
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 304 241 264
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 1 105 577 556
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger 242 128 128
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i pst. av samlede netto driftsutgifter 10,4 9,3 9,7
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 6 099 3 152 3 316
DEKNINGSGRADER   
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 4,3 4,2 4,8
PRODUKTIVITET   
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 852 737 700
Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter 830 701 684
Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter 1 007 1 255 889
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 130 107 102
UTDYPENDE INDIKATORER   
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i pst. av samlede brutto investeringsutgifter 67,5 40,9 42,2
ADMINISTRASJONSLOKALER   
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 527 193 248
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 191 109 191
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter 1100 463 546
Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler 57 80 88
FØRSKOLELOKALER   
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger 250 244 319
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger 384 695 631
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år 3,4 3,8 4,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter 1 306 1 050 1 093
Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter 140 121 120
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage 52,2 9,5 9,8
SKOLELOKALER   
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 1 480 1 595 1 705
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger 4 293 1 398 1 624
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år 14,6 15,8 16,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter 779 773 752
Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter 109 106 106
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev 14,8 16,3 17,4
INSTITUSJONSLOKALER   
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 605 551 608
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 503 425 452
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over 22 18,9 22,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter 565 660 580
Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter 177 118 113
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon 99,6 111,2 120,7
KOMMUNALE IDRETTSBYGG   
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 304 204 169
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, 3 116 453 293
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter 912 694 515
Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter 184 106 85
KOMMUNALE KULTURBYGG   
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 83 98 95
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 3 109 130
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter 720 449 373
Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter 108 73 58

  Gj.snitt kommne Gj.snitt landet
 Molde gruppe 13 utenom Oslo
 2008 2008 2008
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INVESTERINGER

Under følger regnskapsskjema 2B med påfølgende kommen-
tarer. Denne oversikten over investeringsprosjekter presente-
res på samme nivå som de tidligere er vedtatt i budsjettet.

Derfor viser skjemaet detaljopplysninger bare på prosjekter 
som har vært budsjettert i året. Det vises for øvrig til kapitlet 
”Økonomi” og spesielt regnskapsskjema 2A.

Investeringer alle avdelinger og resultatenheter

(Beløp i 1000 kr) Prosjekt nr. Inngående  Regnskap  Revidert  Annen Utgående  
  balanse 1) 2008 budsjett 2008 finansiering 2) balanse 1)  
Intranett/internett/IKT-utvikling 1013  323   555   300    68 
IKT-utvikling 1023  489   1 055   1 000    434 
IP-telefoni 1024  301   104   100    297 
Fornying kontorstøttesystem 1028  -610   1 676   1 600    -686 
Rådhussalene 1050  -619    407    -212 
Haukebøen - ny vegløsning 1101    10 000   -10 000   -   
Servicetorget - tilpasninger/utstyr 1290  58   53   100    105 
Vågsetra skole - paviljong 2001    -10 500   10 500   -   
IKT til undervisning 2002  -80   530   500    -110 
Kviltorp skole 2003  -3 023   8 594   19 000   -13 000   -5 617 
Utearealer skoler 2009  305   480   500    325 
IKT -lærere 2011  -261   -48   500    287 
Inventar skoler 2013  481   542   500    439 
Nordbyen skole  2014    2 000    2 000 
Sellanrå skole 2052  480   324   8 000    8 156 
Langmyra skole - storskolen 2054  4 328   350   14 000    17 978 
Bergmo ungdomsskole 2055  1 340   20 005   11 500   -4 500   -11 665 
Bekkevoll ungdomsskole 2056  60 716   55 180   35 000    40 536 
Vikamyra - Skjevik sammenslåing 2061  8 789   19 439   15 000    4 350 
Bolsøya skole 2063  4 134   1 584   7 800   -6 400   3 950 
Kvam skole  2064  -431   745   1 000    -176 
Vågsetra skole 2065  -233   59   1 000    708 
Kjøp av Lillekollen/Menighetspl. b.hager 2702   3 545   13 045   -13 045   -3 545 
Uteområde kommunale barnehager 2757  700   346   500    854 
Barnas Hus - utvidelse 2759  1 692   1 439   9 900   -3 000   7 153 
Hauglegda barnehage - utvidelse 2760  -4 104   4 104   6 000   -1 900   -4 108 
Rehabilitering/tilpasning barnehager 2763   350   500    150 
St. Sunniva barnehage - uteområde 2765   115   1 100    985 
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim  3013  37 062   12 128   -30 000    -5 066 
Kirkebakken 4  3037  4 000    -4 000    -   
Bil/vaskeri - Glomstua 3041    350    350 
Bil matkjøring Glomstua 3042   657   625    -32 
Senger/teknisk utstyr PLO 3043   358   450    92 
Enensenteret - oppgradering 3881    500    500 
Opparbeidelse av tomtefelt  4001  -41 727   30 868   17 100   -12 073   -67 568 
Diverse erverv og tiltak 4004  341   392   1 100    1 049 
Sentrumstiltak 4005  1 053   523   3 000   -1 059   2 471 
Trafikksikkerhet Statens vegvesen 4010  3 955   4 093   2 000   100   1 962 
Kommunale veger 4011  6 048   4 834   4 850   579   6 643 
Trafikksikring 4012  28   2 692   2 700   82   118 
Veg- og gatelys 4013  251   982   600    -131 
Opparbeidelse utfyllingsområder 4014  272   782   500   371   361 
Kartverk og grunnlagsmålinger 4015  251   801   350    -200 
Biler og maskiner - veg 4016  610   2 114   700   982   178 
Diverse brannutstyr 4117  200   359   200    41 
Tankbil hovedstasjon 4120    2 600    2 600 
Rehabilitering kommunale bygg 4204   3 267   1 593    -1 674 
Elektronisk arkiv byggesak & geodata 4330  875    450    1 325 

Regnskapsskjema 2B – investering
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Avstemming mot balansen
I linjen for avstemming mot balansen ligger finansielle poster 
så som ubrukte midler til startlån fra Husbanken. Hovedsum-
men på ca. 82 mill. kroner er vedtatt reduksjon i allerede 
effektuerte låneopptak. Disse beløpene ble eliminert ved 
låneopptaket for 2009.

Diverse ubrukte lånemidler
Dette gjelder ulike prosjekter som ikke har hatt budsjett i 
2008, men hvor det på enkelte har vært bevegelse og hvor 
det står igjen ubrukte lånemidler eller lignende. De største 
postene er prosjektet full barnehagedekning som står med  
en restbevilgning på 7,4 mill. kroner og rehabilitering av 
Strandgata 15 som står med 6,3 mill. kroner. 

Diverse ikke bevilget/ikke effektuert finansiering
Dette gjelder ulike prosjekter som ikke har hatt budsjett i 2008 
eller tidligere år men hvor det på enkelte har vært bevegelse i 
året med påfølgende netto økning i saldo. Enkelte prosjekter 

er finansiert i året gjennom for eksempel låneopptak. Andre 
prosjekter har bevilgning men finansieringen er ikke effektu-
ert. De største postene er Retiroparken med 6,2 mill. kroner, 
Skåla helse- og omsorgssenter med 4,1 mill. kroner og utvi-
delse av flyplassen med 4,9 mill. kroner. 

Større utgående saldoer - mer-/mindreforbruk
Prosjektene Bekkevoll ungdomsskole og opparbeidelse av 
tomtefelt er de to prosjektene som mest av alt, men med 
ulike fortegn, påvirker saldoene i balansen. Bekkevoll ung-
domsskole står med 40,5 mill. kroner som ubrukt bevilgning 
mens opparbeidelse av tomtefelt står med -67,6 mill. kroner 
i manglende bevilgning. Dette siste skyldes at praksis har 
vært at tomtefelt blir finansiert av kommunens likviditet med 
tilbakeføring ved salg av tomter. 

Når det gjelder investeringsprosjekter med gjenstående  
finansiering, manglende finansiering eller overskridelser,  
så vil disse bli lagt fram for politisk behandling i egne saker.

1) Inngående og utgående balanse er balanseført restbevilgning/ manglende bevilgning henholdsvis per 01.01.08 og 31.12.08.
2) Bruk av fond, driftsmidler, statstilskudd og øvrig finansiering og korreksjoner.

(Beløp i 1000 kr)

(fortsettelse fra forrige side)

 Prosjekt nr. Inngående  Regnskap  Revidert  Annen Utgående  
  balanse 1) 2008 budsjett 2008 finansiering 2) balanse 1)
Ny P-plass sør for Idrettens Hus 4458   493   400    -93 
Glomstuvegens forlengelse 4475    -6 000   6 000   -   
Diverse prosjekter Kirkelig fellesråd 5009   500   500    -   
Kirkekjeller domkirken 5016   350   350    -   
Oppgradering orgler - Bolsøy 5017    2 600    2 600 
Menighetslokale Kleive 5018    100    100 
Friluftsformål Veøy kirkested 5208  -51    100   6   55 
Molde bibliotek - utvikling IT 5303  1 225   129   400    1 496 
Kulturskolen - utstyr/instrumenter 5350   171   200    29 
Byggene - rehabilitering 5515  112    300   -42   370 
Fuglsethallen - utbedring 5517  -103   734   100    -737 
Maskinelt utstyr - park og idrett 5522  -326   223   400    -149 
Tiltak ifølge Markaplanen 5523  297   539   300   48   106 
Parker og grøntanlegg 5524  209   67   100    242 
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528  1 900   85   1 000    2 815 
Roser i ”ROSENES BY” 5530  743   78   365    1 030 
Hjertøya - utbedr. kai/stupetårn/basseng 5536  33    100    133 
Reknesbanen - kunstgress 5539  -36   9 701   5 900    -3 837 
Skålabanen - kunstgress 5540  -250   4 078   1 600    -2 728 
Elektrisk anlegg KGB 5541    100    100 
Tøndergård gravlund - lager 5606  447   103   150    494 
Sum   92 194   203 227   165 085   -46 351   7 701 
Diverse ubrukte lånemidler/prosjekter med  
manglende bevilgning/finansiering   989   14 341    20 126   6 774 
Sum   93 183   217 568   165 085   -26 225   14 475 
Avstemming mot balanse   -2 979     90 748   87 769 
Totalsum   90 204   217 568   165 085   64 523   102 244 
Ubrukte lånemidler   190 917      231 819 
Andre memoriakonti   -100 713      -129 575 
Netto memoriakonti i balansen   90 204      102 244 



78

G R Ü N D E R K A M P

VI ER STOLTE OVER Å VINNE 

Vi satser på framtiden! Kunnskap, kommunikasjon, kreativitet 

og kultur. Årets grundercamp bringer fram det beste i samarbei-

det mellom skole og næringsliv. Vi på Bergmo ungdomsskole er 

kjempestolte av å ha vunnet årets Gründercamp. Årets seier viser 

at vi får til å skape en god læringsarena sammen med næringslivet. 

Alene er vi en øvingsarena, sammen er vi framtiden!

M.v.h.  Bergmo ungdomsskole
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DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN MED 
RÅDMANNEN OG POLITISK NIVÅ

Tjenester og oppgaver
Rådmannen
Rådmannen og drift- og forvaltningsavdelingen med politisk 
nivå rapporterer som ett område. Rådmannen er det formelle 
bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer 
og som sådan den sentrale premissleverandør til politisk nivå. 
Rådmannen er ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt. 
Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisa-
sjon gjennom den strategiske ledelse, rådmannsteamet, som 
i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for drift- og 
forvaltning og kommunalsjef for plan- og utvikling. Ledelses-
funksjonene utøves videre gjennom flere ledergrupper.

Drifts- og forvaltningsavdelingen
Avdelingen har sentrale oppgaver for den løpende driften 
av kommunens samlede virksomhet samt forvaltningssaker 
og tjenester overfor næringslivet og andre. Avdelingen har 
gjennom informasjonssjefen overordnet informasjons- og 
presseansvar, ansvar for kommunens intranett og internettsi-
der samt omdømmebygging og profilering. Gjennom kontrol-
lerfunksjonen bidrar avdelingen til god økonomistyring og 
utvikling av kvalitet i tjenesteproduksjonen i hele kommunen. 
Avdelingen administrerer også deler av det interkommunale 
samarbeidet og aktivitet mot internasjonale kontakter og 
vennskapsbyer.

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

fylkesnemnda.
•  Juridisk rådgiver for hele organisasjonen.
•  Administrativ leder av overformynderiet som forvalter midler 

for over 215 klienter med en samlet forvaltningskapital på 
ca. 60,0 mill. kroner.

Politisk sekretariat
•  Samordnet sekretariat og service samt budsjettansvar over-

for sentrale politiske styringsorganer ordfører, varaordfører 
og rådmannsfunksjonen.

•  Valgadministrasjon.

Fellestjenesten
•  Trykkeritjenester, trykking og pakking av saksdokumenter 

og publikasjoner/dokumenter til alle polistiske organer og 
administrative enheter.

•  Budtjenester, utbringing/utsending av saksdokumenter og 
postombringing eksternt og internt.

Dokumentsenter/hovedarkiv
•  Postmottak for kommunen, journalføring og fordeling.
•  Drift og videreutvikling av saksbehandlersystemene.
•  Hovedarkivfunksjon og sentral arkivtjeneste.
•  Veiledning i arkivfaglige spørsmål i organisasjonen.

Innkjøpsseksjonen
•  Sentral innkjøpsforvaltning for Molde kommune og nabo 

kommuner, samt videre utvikling av interkommunalt inn-
kjøpssamarbeid.

•  Anbud, forhandling og inngåelse av innkjøpsavtaler samt 
forvaltning av nasjonalt- og EØS regelverk.

•  Kursing internt og i samarbeidende kommuner.

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

nettverk. Herunder blant annet planlegging, koordinering, 
utbygging, drift, vedlikehold og brukerstøtte.

Felles sekretariat for kontrollutvalgene i kommunerevisjons- 
distrikt 2
•  Interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene i kommu-

nene Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Vestnes, Rauma, Aukra, 
Nesset og Sunndal. Herunder blant annet saksforberedelse, 
organisering av møter, møteinnkallinger, møteprotokoller og 
ekspedering av saker med videre.

Kommuneadvokaten

Innkjøpsseksjonen

Politisk sekretariat

IKT-seksjonen

Dokumentsenteret

Fellessekreteriat kontrollutvalgene

 Trykkeri og bud

KommunalsjefRådmannen
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Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 20 286 19 061 -1 225 -6,4 % 17 879 15 027 20 428
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 11 099 9 437 -1 662 -17,6 % 9 787 8 452 10 420
Tjenester som erstatter egenproduksjon 1 205 1 309 104 7,9 % 1 145 1 107 1 520
Overføringer til andre 4 198 3 218 -980 -30,5 % 3 995 3 175 3 164
Finansutgifter og finanstransaksjoner 3 - -3 - 95 57 -
Brutto driftsutgifter 36 791 33 025 -3 766 -11,4 % 32 901 27 818 35 532
Salgsinntekter -514 -640 -126 19,7 % -602 -603 -460
Refusjoner -3 843 -2 457 1 386 -56,4 % -1 754 -2 300 -2 259
Overføringer fra andre -1 608 -864 744 -86,1 % -3 284 -3 081 -2 119
Finansinntekter og finanstransaksjoner -793 -250 543 -217,2 % -745 -353 -
Brutto driftsinntekter -6 758 -4 211 2 547 -60,5 % -6 385 -6 337 -4 838
Netto resultat 30 033 28 814 -1 219 -4,2 % 26 516 21 481 30 694
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Stabs- og støtteavdelingene

VI ER STOLTE AV

Kommunalsjef Magne Orten

Vi i drifts - og forvaltningsavdelingen er utviklingsorienterte; og det er vi 
stolte av! Avdelingen betjener politikerne og kommunens enheter med en 
rekke tjenester som IKT, dokumenthåndtering, kvalitetssikring, rådgivning, 
informasjon, innkjøp og juridiske tjenester. I 2008 fikk vi en internasjonal 
pris på Microsoft-konferansen i Porto for presentasjon av ideer omkring 
digitale publikumsløsninger på Share Point. Også avdelingens service 
overfor politikere, publikum og næringsliv får gode tilbakemeldinger, det er 
vi også stolte av. Skal vi utføre alle tjenestene på en god måte 
har vi forstått at vi må utvikle og forbedre oss hele tiden. Slik 
blir hverdagen vår både effektiv, lærerik og inspirerende! 

Avviksforklaring
Drift- og forvaltingsavdelingen inklusiv rådmannen har i 2008 
et merforbruk på kr. 1.219.000,-. Redusert kompensasjon fra 
sentral lønnsreserve med kr. 249.000,- er inkludert i resultatet. 
Rekruttering av rådmann og overlapping lønn rådmann har 
ført til et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Trykking av årsrapport 
og profilering har ført til merutgifter på henholdsvis 0,3 mill. 
kroner og 0,1 mill. kroner. I tillegg har økt aktivitet i de politiske 
styringsorganer ført til en merutgift på 0,4 mill. kroner. 
Manglende inntekter kommuneadvokaten er på 0,3 mill. 
kroner. Samtidig har det vært manglende inntekter på innkjøp 
vedrørende refusjoner fra andre kommuner på 0,1 mill. kroner. 
Fordeling av utgifter IP-telefoni på kr 0,2 mill. kroner lot seg 
ikke gjennomføre og rammen for 2009 er korrigert for dette.

Merinntekter på kr 0,6 mill. kroner som kommer fra Molde 
kommunale pensjonskasse for etablering av kontor, samt 
inntekter fra Istad Nett AS for leie av fibernett. Avdelingen har 
ellers dekket inn en større økt personalomkostning gjennom 
tilsvarende innsparing på lønn.

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 28 29 32
Antall årsverk 26,35 27,69 30,54

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,8 % 0,6 % 0,5 %
 0,4 % 0,3 % 0,8 %
 8,7 % 1,6 % 1,8 %
 9,9 % 2,5 % 3,1 %

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 3,1 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,3 4,6
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -4,2 % 0,0%
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PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN
Kommunalsjef

Seksjon arealplan

Fagseksjon pleie og omsorgFagseksjon skole  

Seksjon strategi og bestilling Seksjon landbruk og naturforvaltning

Fagsesksjon barnehage

Tjenester og oppgaver
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhet-
lige planlegging, samt å legge strategier for utviklingen av 
kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avde-
lingen flere særskilte oppgaver, blant annet gjennomføring av 
eiendomsskattetakseringen, ajourhold av takstene samt sørge 
for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål.

Seksjon for strategi og bestilling
Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av 
samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid, sam-
funnsmedisinsk planlegging og rådgivning, prosesser rundt 
balansert målstyring og årshjulet, beredskapsarbeid, samord-
ning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduk-
sjonen og bestillerfunksjonen i forbindelse med budsjett- og 
økonomiplanarbeidet.

Seksjon for arealplan
Seksjonen følger opp at plan- og bygningsloven blir fulgt i all 
arealplanlegging i kommunen, samt er ansvarlig for utformin-
gen av kommuneplanens arealdel. Seksjonen skal veilede 
private tiltakshavere ved utarbeidelse av private planer.

Seksjon for landbruk og naturforvaltning
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivnings- 
oppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell 
og innlandsfiske. Seksjonen har ansvaret for kommunens 
skoger og er en viktig medspiller og premissleverandør i areal-
plansaker og energispørsmål.

Fagseksjon skole
Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale og lokale 
prioriteringer. Seksjonen er en aktiv medspiller for kvalitets-
arbeidet i tverrfaglig sammenheng i grunnskolen og ovenfor 
Molde voksenopplæringssenter. Videre har seksjonen ansvar 
for oppfølging og koordinering av overordnet planlegging, 
vurdering/eksamen, skoleskyss, opplæringsressurser for fos-
terhjemsplasserte og nasjonale og statlige utviklingstiltak.
Fagseksjonen har ansvar for bestillingen til alle skoleenhe-
tene, og skal bidra til at rammeforutsetningene er til stede slik 
at lov og forskrift kan oppfylles, herunder et godt fysisk og 
psykososialt miljø i skolene. Videre skal fagseksjonen vurdere 
om rammene for å nå målene fastsatt i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet er tilstede. 

Fagseksjon pleie og omsorg
Seksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn 
med alle virksomheter innen pleie og omsorg. Koordinere fag-
området og ivareta saksbehandling på felles tjenester. Utarbei-
de bestilling til enhetene og fremme utvikling av fagområdet
i tråd med sentrale føringer og retningslinjer. Overordnet 
planarbeid, og støttefunksjon på fag i forhold til enhetene. 
Gjennomføre vederlagsberegning og drifte fagsystem.

Fagseksjon barnehage
Seksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn 
med hele barnehagevirksomheten i kommunen. Ansvaret 
inkluderer både kommunale og private barnehager.
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Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 20 118 19 569 -549 -2,8 % 14 672 8 142 22 782
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 12 615 9 009 -3 606 -40,0 % 5 245 2 678 8 506
Tjenester som erstatter egenproduksjon 20 657 23 371 2 714 11,6 % 14 927 58 23 397
Overføringer til andre 51 243 48 368 -2 875 -5,9 % 52 255 551 48 222
Finansutgifter og finanstransaksjoner 4 330 20 -4 310 - 2 806 24 20
Brutto driftsutgifter 108 963 100 337 -8 626 -8,6 % 89 905 11 453 102 927
Salgsinntekter -2 527 -3 010 -483 16,0 % -3 098 -2 059 -2 978
Refusjoner -7 204 -3 585 3 619 -100,9 % -3 106 -1 066 -4 962
Overføringer fra andre -68 567 -64 424 4 143 -6,4 % -65 829 -1 088 -67 960
Finansinntekter og finanstransaksjoner -595 -1 594 - -1 631 -353 -1
Brutto driftsinntekter -78 893 -71 020 7 873 -11,1 % -73 664 -4 566 -75 901
Netto resultat 30 070 29 317 -753 -2,6 % 16 241 6 887 27 026
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Stabs- og støtteavdelingene

VI ER STOLTE AV

Kommunalsjef Geir Amdam

Jeg er stolt av mine medarbeidere på plan- og utviklings-
avdelingen.

Avviksforklaring
Plan- og utviklingsavdelingen har i 2008 et merforbruk på  
kr. 753.000,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve 
med kr. 213.000,- er inkludert i resultatet. 

Arbeidet med å taksere eiendomsskatt i hele kommunen har 
ført til en merutgift på 0,4 mill. kroner.

Fagseksjon for pleie og omsorg, psykiatrisk tjeneste har en 
merutgift på 0,2 mill. kroner som skyldes kjøp av tjenester fra 
andre kommuner. Fagseksjonen har også en mindreinntekt fra 
andre kommuner på 0,4 mill. kroner. I tillegg er det merutgif-
ter med utskrivningsklare pasienter ved sykehus på 0,3 mill. 
kroner.

Fagseksjon barnehage har en merutgift på 0,2 mill. kroner 
som skyldes en rekke mindre poster.

Fagseksjonen skole har hatt en mindreutgift på 0,8 mill. 
kroner. Fagseksjon skole har på ansvarsområdet sentrale 
tjenester, fått tilført mer i statlige tilskudd enn budsjettert. 
Videre har en redusert på omfanget av noen tiltak på grunn av 
usikkerhet knyttet til merforbruk innen spesialundervisning og 
oppfølging av fosterhjemsplasserte elever.

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 15 34 36
Antall årsverk 15,20 32,30 34,30

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,7 % 1,1 % 1,0 %
 0,5 % 0,8 % 1,4 %
 0,9 % 4,0 % 2,2 %
 2,1 % 5,9 % 4,6 %

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,6 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,5  4,6 
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -2,6 % 0,0%
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PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

VI ER STOLTE AV

Personalsjef Mette J. Holand

At vi klarer å rekruttere beholde og videreutvikle så mange 
dyktige medarbeidere som igjen gjør at vi kan gi gode 
tjenester til våre innbyggere og brukere.

Avviksforklaring
Personal- og organisasjonsavdelingen har i 2008 er merfor-
bruk på kr. 979.000,-. Redusert kompensasjon fra sentral 
lønnsreserve med kr. 199.000,- er inkludert i resultatet.  
Avviket skyldes i hovedsak lærlingeordningen som har et 
merforbruk på 0,7 mill. kroner. I tillegg har prosjekt veksthus 
ledere et merforbruk på 0,1 mill. kroner og prosjekt medarbei-
derdager et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Noen mindre pos-
ter på omlag 0,2 mill. kroner bidrar til mindreforbruk i enheten 
og er med på å rette opp resultatent noe.

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 23 20 42*
Antall årsverk 20,36 18,36 27,24*

Personal og organisasjonssjef

Personalseksjonen Lønnsseksjonen

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,7 % 1,0 % 1,1 %
 0,6 % 1,0 % 2,1 %
 8,2 % 4,3 % 1,3 %
 9,5 % 6,3 % 4,5 %
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Tjenester og oppgaver
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens 
personal- og organisasjonsarbeid, herunder arbeidsgiveran-
svaret for rekruttering og avlønning. Avdelingen har ansvar for 
det løpende lønnsarbeidet. Avdelingen har budsjettansvar for 
frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedvernombudet.

Personalseksjonen
Seksjonen har ansvar for og oppgaver innen tilsettings- og 
personalsaker, oppfølging av ordninger som Inkluderende  
Arbeidslivs-avtalen (IA), felles opplæringstiltak, bistå i avde-
lings/enhets- og organisasjonsutvikling, koordinering av lær-
lingordningen, overordnet Helse-, Miljø- og Sikkerhetarbeid, 
veiledning av ledere angående personalutvikling, 

lederopplæring, medarbeiderskapsopplæringen, lønnsforhand-
linger samt andre forhandlinger innen personalsaker.

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

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 16 554 14 501 -2 053 -14,2 % 13 980 11 086 18 471
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 7 314 7 377 63 0,9 % 6 378 6 101 7 392
Tjenester som erstatter egenproduksjon 11 - -11 - - - -
Overføringer til andre - -  - 143 242 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 85 - -85 - 10 106 -
Brutto driftsutgifter 23 964 21 878 -2 086 -9,5 % 20 511 17 535 25 863
Refusjoner -2 363 -811 1 552 -191,4 % -1 377 -1 308 -2 229
Overføringer fra andre -144 -589 -445 75,6 % -437 -521 -1 478
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -2 027 -1 296 -
Brutto driftsinntekter -2 507 -1 400 1 107 -79,1 % -3 841 -3 125 -3 707
Netto resultat 21 457 20 478 -979 -4,8 % 16 670 14 410 22 156

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,5 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,5  4,6  
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -4,8 % 0,0%

* Inkludert 22 lærllinger
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Stabs- og støtteavdelingene

ØKONOMIAVDELINGEN

VI ER STOLTE AV

Økonomisjef Kurt Magne Thrana

Vi er stolte av å jobbe i en organisasjon bestående av høyt kompetente 
og kunnskapsrike personer preget av lojalitet, dugnadsånd, godt humør 
og en stor grad av omstillingsevne. Dette kollegiet har, til tross for tidvis 
manglende personalressurser i året som har gått, innen gitte frister 
utarbeidet regnskaper, budsjett, økonomiplan, årsrapport, økonomirappor-
ter, rapportert i KOSTRA, samt innført skattesystemet SOFIE i tillegg til de 
daglige gjøremål. Avdelingen har i året også tatt på seg nye 
oppgaver som er løst innenfor eksisterende personalressurs. 
Vi er også stolte av de mange positive tilbakemeldinger vi 
får fra de vi samhandler med både internt og eksternt.

Økonomisjef

Seksjon regnskap og finansSeksjon budsjett og økonomi Seksjon skatt

Tjenester og oppgaver
Kommunen skal ut fra vedtatt organisering i MIO, ha én 
samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. 
Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse 
og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og 
arbeidsområdene for den enkelte seksjon kan beskrives slik:

Seksjon budsjett og økonomi
Står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres 
i økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging overfor avde-
linger/enheter, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger/ 
enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides 
blant annet årsrapporten her.

Seksjon regnskap og finans
Har ansvar for regnskap og rapportering i Molde kommune, 
Molde Utleieboliger KF, Molde Vann og Avløp KF, Molde 

Folkebad KF, Tøndergård skole, distriktsrevisjonen og Molde 
Kirkelige Fellesråd. Videre har avdelingen ansvaret for forvalt-
ning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbeta-
linger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet, 
koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt
Utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har 
delegert til kommunen. Videre sørger seksjonen for at skatter 
og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og den utfører 
regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig 
som den er sekretariat for skatteutvalget. Seksjonen leverer 
tjenester innenfor området regnskapskontroll til kommunene 
Aukra, Fræna og Vestnes i tillegg til å delta i ulike prosjekt-
grupper.

Avviksforklaring
Økonomiavdelingen har i 2008 et mindreforbruk på kr. 
173.000,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve 
med kr. 175.000,- er inkludert i resultatet. Avviket skyldes 
vakanse i stillinger og mottatt refusjon av sykelønn.

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 21 24 25
Antall årsverk 21,50 23,90 25,00

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,9 % 0,5 % 1,0 %
 0,3 % 1,2 % 0,7 %
 2,7 % 6,9 % 1,8 %
 3,9 % 8,6 % 3,5 %

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 12 727 11 799 -928 -7,9 % 10 741 10 024 12 777
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 327 1 431 104 7,3 % 1 086 1 529 1 301
Overføringer til andre 28 - -28 - 12 41 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - 506 - -
Brutto driftsutgifter 14 082 13 230 -852 -6,4 % 12 345 11 594 14 078
Salgsinntekter -743 -460 283 -61,5 % -433 -656 -550
Refusjoner -2 624 -1 882 742 -39,4 % -883 -667 -2 485
Overføringer fra andre -548 -548 - - -1 957 -1 615 -565
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -1 - -
Brutto driftsinntekter -3 915 -2 890 1 025 -35,5 % -3 274 -2 938 -3 600
Netto resultat 10 167 10 340 173 1,7 % 9 071 8 656 10 478

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 3,5 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,2  4,6   
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,7 % 0,0%
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Ved Vågsetra skole kunne vi ta i bruk den nye kunst-

gressbanen i mai 2008. Baneprosjektet har vært gjen-

nomført i et samarbeid mellom Skåla Idrettslag og 

Molde kommune. Samtidig har skolen også fått laget 

en liten basketballbane og en skaterampe. Disse nye 

aktivitetsmulighetene har gitt oss et bedre uteområde 

for elevene. Dette er vi stolte av!

M.v.h.  Vågsetra skole

K U N S T G R E S S B A N E

VI ER STOLTE AV VÅR NYE
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Avviksforklaring
Enheten hadde et forbruk i 2008 på kr. 1.028.339,- Det var 
ikke budsjettert med verken inntekter eller utgifter i 2008. 
Utgiftene skyldes betydelige oppstartskostnader for å få et 
mottak som fra første dag var så funksjonelt som kravspesifi-
kasjonen tilsa. Dette er utgifter som over en 3 års periode er 
forutsatt vil bli finansiert fullt ut av statlige midler fra UDI.

MOLDE ASYLMOTTAK

Styrer

Molde asylmottak

Tjenester og oppgaver
Etter initiativ fra ordføreren startet Molde kommune i august 
2008 arbeidet med å kunne innlevere et tilbud til UDI om drift 
av asylmottak i Molde med Molde kommune som driftsope-
ratør. Molde kommunestyre sluttet seg den 18. september 
2008 til opprettelse og drift av kommunalt asylmottak gjennom 
vedtak i PS 99/08, og Molde formannskap godkjente den 19. 
desember 2008 avtalen med UDI gjennom vedtak i PS 196/08.

Asylmottaket er stasjonert i fire forskjellige bygg, to på Hjelset 
og to i Sentrum. ”Kolonien” på Hjelset og Stuevollvegen 6 i 
sentrum er allerede tatt i bruk, og innen 1. april 2009 vil de to 
siste lokalene tas i bruk, (Fjordsyn på Hjelset og Moldelivegen 

45 i sentrum). Etter dette vil mottaket være i full drift med sam-
let 160 beboere. De første beboerne ankom den 18. desember 
2008, og det er per 15. januar 2009 innmeldt 92 tilgjengelige 
plasser til UDI. Det er opprettet 7 årsverk til drift av mottaket. 

Administrasjonen har sitt tilholdssted i ”Kolonien” på Hjelset, 
men det vil også være kontor i Stuevollvegen 6. Driftsbudsjett 
for asylmottaket er utarbeidet i tråd med tilbud og avtale med 
UDI, og drifta er tenkt gjennomført uten tilførsel av egne kom-
munale midler.
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Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - - 5
Antall årsverk - - 5,00

VI ER STOLTE AV
Molde asylmottak er stolt av å bestå av ansatte med stor faglig kompe-
tanse, som kan gi asylsøkerne et godt faglig og pedagogisk informasjons-
tilbud. Vi er også stolt av å kunne tilby beboerne trygge omgi-
velser og funksjonell boligmasse. Vi er stolt av at kommunens 
innbyggere, lag og foreninger slutter opp om asylmottaket med 
omtanke og giverglede.

Enhetsleder Frode Erlandsen

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 162 - -162 - - - 4 340
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 833 - -833 - - - 5 452
Overføringer til andre 91 - -91 - - - -
Brutto driftsutgifter 1 086 - -1 086 - - - 9 792
Refusjoner -58 - 58 - - - -9 792
Brutto driftsinntekter -58 - 58 - - - -9 792
Netto resultat 1 028 - -1 028 - - - -
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Avviksforklaring
Servicetorget fikk et merforbruk på kr. 21.321,-. Redusert 
kompensasjon fra sentral lønnsreserve med kr. 70.000,-  
er inkludert i resultatet. Av avviket på lønn er 0,4 mill. kroner 
knyttet til aktivitetsøkning flyktningetjenesten og vil bli dekt 
opp av statlige refusjoner. Det resterende avviket på lønn dek-
kes delvis av reduserte utgifter til varekjøp, nedgang i utbetalt 
etableringstilskudd og økning i refusjon sykefravær.

Avviket på 0,7 mill. kroner på finansutgifter er fondsavsetning 
er ubrukte boligtilskudd fra Husbanken. Dette avviket må ses 
i sammenheng med økte refusjoner med 0,8 mill. kroner der 
0,6 mill. kroner gjelder statstilskudd fra Husbanken.

SERVICETORGET

Bolig - omsorg SentralbordTeknisk - oppvekst - kultur Sosialmottaket Flyktningtjenesten

Servicesjef

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

Servicetorget kan gi informasjon, veiledning og hjelp med blant 
annet: bostøtte, startlån og boligtilskudd, kommunale utleie- 

boliger og omsorgsboliger. Byggesaker, kart, oppmåling og 
tomter. Parkering, transporttjeneste for funksjonshemmede og 
forbrukerspørsmål med mer. På Servicetorget finner en mot-
taket for sosiale tjenester samt kontor for flyktningtjenesten. 

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,4 % 1,2 % 1,1 %
 1,5 % 0,1 % 0,7 %
 3,8 % 7,5 % 4,1 %
 6,7 % 8,8 % 5,9 %

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 12 348 11 793 -555 -4,7 % 10 258 6 862 16 213
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 654 2 845 191 6,7 % 2 116 1 915 3 171
Overføringer til andre 1 387 1 507 120 8,0 % 2 486 951 1 506
Finansutgifter og finanstransaksjoner 718  -718 - 153 515 -
Brutto driftsutgifter 17 107 16 145 -962 -6,0 % 15 012 10 243 20 890
Salgsinntekter -323 -221 102 -46,2 % -190 -151 -259
Refusjoner -2 473 -1 634 839 -51,3 % -2 560 -1 522 -1 756
Overføringer fra andre - - - - -25 - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -268 -58 -
Brutto driftsinntekter -2 796 -1 855 941 -50,7 % -3 042 -1 731 -2 015
Netto resultat 14 311 14 290 -21 -0,2 % 11 970 8 512 18 875

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 20 21
Antall årsverk 13,90 17,00 17,50

VI ER STOLTE AV
Vi er stolt av at Molde kommune har en inngangsport gjennom Service-
torget der brukeren kan få informasjon og få utført en del tjenester.
Servicetorget er stolt av å ha et høyt kunnskapsnivå om organisasjonen vår 
og Molde by. Det gir god service til brukeren, innbyggere og media. Som et 
resultat av dette får vi en stolthet som gjør at vi gleder oss til å gå på jobb 
hver dag. Vi har et godt arbeidsmiljø og et lavt sykefravær. Servicetorget 
må være dyktig på samhandling med organisasjonen for øvrig og sammen 
blir vi stadig bedre. Vi er stolt av å ha en god Flyktningtjeneste og et 
velfungerende Sosialmottak med gode samarbeidspartnere. Vi 
er også stolt av å ha så mange dyktige kolleger i alle enhetene 
og at vi framstår som profesjonelle.

Servicesjef Eva Kristin Ødegård

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,9 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,7  4,6    
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -0,2 % 0,0%

Resultatenhetene
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KVAM SKOLE

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Kvam skole er en fulldelt barneskole med 219 elever. Skolen 
ble bygget i 1993. I samarbeid med FAU er det under utvikling 
et godt uteområde for fysisk fostring. PALS er vårt store 
stasingsområde. Dette gir motivasjon for ytterligere god 
samhandling mellom alle parter i skolesamfunnet. Skolen har 
i flere år hatt fokus på leseopplæring og hatt dette som sat-
singsområde. Det innebærer skolering av lærere og vektleg-
ging av lesing i alle fag. Vi har deltatt i den sentrale satsingen 
”Gi rom for lesing”. 

Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen har 80 barn fra 1.- 4.trinn. Daglig leder 
og 5 assistenter legger til rette for aktiv og positiv ”fritid” for 
disse elevene.

Avviksforklaring 
Enheten hadde et merforbruk i 2008 på kr. 132.647,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 136.000,- er inkludert i resultatet. Enheten fikk et netto 
merforbruk på lønn på 0,4 mill. kroner. i 2008. Kjøp av varer  
og tjenester utgjorde et merforbruk på 0,1 mill. kroner.  
Merinntekter i 2008 utgjorde 0,4 mill. kroner.

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 34 33
Antall årsverk - 28,79 27,37

Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,6 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 10,3 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,5  4,6 
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -1,0 % 0,0%

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,0 % 0,6 %
 - 1,2 % 0,7 %
 - 9,6 % 9,0 %
 - 11,8 % 10,3 %
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VI ER STOLTE AV

Rektor Sigurd Moltubak

PALS: Ansvar, respekt og omsorg. Disse ordene er i ferd med å prege hele 
vårt skolemiljø. Alle handlinger veies opp mot disse verdiene. Dyktige 
medarbeidere i skole, SFO, renhold og kontor er med på satsingen.
Når mobbing dukker opp, møtes det med seriøs oppfølging. Elever trives. 
Elever deltar gjerne på arrangement i lokalsamfunnet. Gode sosiale 
relasjoner gir grunnlag for godt faglig arbeid. Nasjonale prøver viser gode 
resultat. Det arbeides målbevisst for god læring. Uteområdet 
er tilrettelagt med gode muligheter for variert fysisk aktivitet. 
Samarbeid med positiv foreldregruppe er av stor betydning. 
Personalet trives og er meget stolt av arbeidsplassen sin.

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 14 794 14 076 -718 -5,1 % 14 590 14 224 14 395
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 050 905 -145 -16,0 % 802 655 928
Overføringer til andre - - - - - 2 -
Brutto driftsutgifter 15 844 14 981 -863 -5,8 % 15 392 14 880 15 323
Salgsinntekter -1 644 -1 700 -56 3,3 % -1 660 -1 827 -1 700
Refusjoner -1 182 -468 714 -152,6 % -913 -412 -468
Overføringer fra andre -52 - 52 - - - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner -20 - 20 - -4 -52 -
Brutto driftsinntekter -2 898 -2 168 730 -33,7 % -2 577 -2 291 -2 168
Netto resultat 12 946 12 813 -133 -1,0 % 12 815 12 589 13 155
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MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,2 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 10,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,3  4,6  
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -0,9 % 0,0%

Resultatenhetene

SELLANRÅ SKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

VI ER STOLTE AV

Rektor Kjell Petter Stene

Det å arbeide i skolen er et daglig møte med den oppvoksende generasjo-
nen. Elevene våre vil om noen år være de som tar ansvar for den videre 
utviklinga av lokalsamfunnet. Det å få jobbe i skolen, og få være med på å 
forme den kommende generasjon moldensere, er en viktig jobb. Skolen gir 
kunnskap og skaper dannelse. Sammen med hjemmene skal 
vi gi barna ballast til å møte de utfordringene som kommer. 
Det å jobbe med barn er flott. Det å få jobbe i skolen er en 
verdijobb. Klart vi er stolte av å få stå i dette arbeidet.

Avviksforklaring
Enheten hadde et merforbruk i 2008 på kr. 154.921,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med kr. 
179.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde en netto 
merutgift på lønn i 2008 på 0,5 mill. kroner. Ikke budsjetterte 
inntekter som refusjoner fra andre kommuner, fødslespermi-
sjoner og lignende utgjorde i 2008 en merinntekt på i overkant 
av 0,3 mill. kroner. 

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,2 % 1,2 %
 - 1,0 % 1,0 %
 - 7,2 % 8,0 %
 - 9,4 % 10,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 48 49
Antall årsverk - 42,11 43,13

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Sellanrå skole ble bygget i 1964/65. I januar 2007 stod 
midtfløya ferdig utbygd og totalrenovert. Tilbygget mot nord 
rommer arbeidsrom for de sju trinnteamene, møterom, SFO- 
kontor og nye toaletter. I 2007 flyttet skoletannlegen ut og 
oppussing av dette arealet starter våren 2009. Her skal den 
nye innføringsklassen for språklige minoriteter inn. Skolen/
FAU er også i ferd med å utvikle et bedre uteområde for 
fysisk aktivitet gjennom skoledagen. Dette kombineres med 
at skolen/skole- området skal nyttes som nærmiljøanlegg på 
ettermiddag og kveldstid. 

Skolen har dette skoleåret 303 elever. Skolen satser sterkt 
på inkludering, tilpasset undervisning, spesialundervisning, 
sosialpedagogisk tilrettelegging og grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter. Skolen har et stabilt og dyktig personale. 

Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen hadde ved slutten av skoleåret 115 
barn. Enheten legger stor vekt på at skolefritidsordningen  
skal være en del av det totale skoletilbudet ved Sellanrå. 

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 20 980 20 013 -967 -4,8 % 19 436 19 714 20 408
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 922 943 21 2,2 % 1 240 789 1 097
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - 6 - -
Overføringer til andre 7 - -7 - 6 45 -
Brutto driftsutgifter 21 909 20 956 -953 -4,5 % 20 688 20 548 21 505
Salgsinntekter -2 532 -2 426 106 -4,4 % -2 505 -2 483 -2 425
Refusjoner -1 272 -580 692 -119,3 % -1 931 -2 702 -820
Brutto driftsinntekter -3 804 -3 006 798 -26,5 % -4 436 -5 185 -3 245
Netto resultat 18 105 17 950 -155 -0,9 % 16 252 15 363 18 260
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LANGMYRA SKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

Tjenester og oppgaver 
Grunnskole
Langmyra skole ble tatt i bruk i oktober 1957 og skoleåret
2007/08 er vårt 50-års jubileum. Skolen er en sentrumskole 
for elever fra 1. – 7. trinn og kan ha inntil 85 elever per trinn. 
Langmyra skole har to bygg til undervisning for 1. – 4. trinn og 
for 5. – 7. trinn. Ballbingen ble ferdig i 2007. Kunstgressbanen
er et sambruk mellom MFK og skolen.

Per oktober 2008 var det 531 elever ved skolen og disse 
fordeler seg på 32 grupper (21 klasser). Skolen har mange 
elever med fremmedspråklig bakgrunn og med stort behov 
for grunnleggende norskopplæring. Skolen har lærere med 
god kompetanse.

Hele personalet er med på PALS-prosjektet (Positiv Atferd, 
støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen) over 3 år. 

Foreldre er involvert. Dette skoleåret er det kompetanse- 
heving for personalet med oppstart for elevene neste skoleår.

Skolefritidsordningen
Ved starten av skoleåret var det ca. 185 elever som benyttet 
SFO. Skolen har 12 – 14 assistenter. De fleste assistentene 
er også skoleassistenter (i forhold til elever med spesielle 
behov). Assistentene har mye erfaring og god kompetanse for 
å løse assistentoppgavene.

Foreldre kan fritt bruke SFO-tilbudet innenfor den tid det 
betales for. Ved starten av skoleåret lager vi årsplan om driften 
med detaljerte opplysninger om bl.a aktivitetstilbudet. Dags-
rytmen for SFO varierer i løpet av et år. Dagene i skoleferiene 
er noe mer preget av spontanitet enn ellers i skoleåret. Det er 
fast aktivitet hver dag når det er skolefritt, gjerne en aktivitet 
utenfor skolens område.

Avviksforklaring
Enheten hadde et mindreforbruk i 2008 på kr. 294.774,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 326.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde en netto 
mindreutgift på lønn på 0,7 mill. kroner i 2008. Årsaken til 
dette er vakante stillinger som ikke dekkes opp på grunn av 
manglende kvalifisert arbeidskraft. Kjøp av varer og tjenester 
utgjorde et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette er store inn-
kjøp av lærebøker, inventar og datamaskiner. Merinntekter på 
ulike inntektsposter utgjorde 0,4 mill. kroner i 2008.
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,8 % 1,5 %
 - 2,2 % 1,7 %
 - 6,2 % 9,9 %
 - 10,2 % 13,1 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 59 63
Antall årsverk - 52,92 55,85

VI ER STOLTE AV

Rektor Grete Marie Eikebu

Langmyra skole – 50 år – startet i oktober 2007 med en skoledag i gamle 
dager. I skoleåret ble det laget cd og t-skjorte motiv tegnet av elever. 
Jubileumsuken i mai ble en fantastisk uke. Elevene framførte imponerende 
forestillinger 3 kvelder og foreldre hadde ansvar for kafe. Det var utstil-
linger fra 50-talllet, 60-tallet også videre, laget elever og ansatte. Tidligere 
elever var invitert til skolen og en lokalhistorisk vandring i nærmiljøet.  
Jubileumsuka ble avsluttet ved at elever og ansatte gikk i tog til byen 
sammen med korpset. Vi er stolte av gjennomføringen av jubileumsåret og 
særlig jubileumsuken. Skolen er med i PALS, ett 3-årig skoleutviklings- 
prosjekt som har fokus på positiv atferd, støttende læringsmiljø og 
samhandling i skolen. Vise ansvar og respekt overfor hverandre er de 
fokusområder skolen har valgt. Vi har tydelige strategier for å 
framheve ønsket atferd og for å forbygge problematferd. Vi er 
stolt av at elever, foreldre og ansatte er sammen om PALS.

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 26 365 25 961 -404 -1,6 % 24 875 25 624 27 859
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 103 1 254 -849 -67,7 % 1 214 973 1 270
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - 4 19 -
Brutto driftsutgifter 28 468 27 215 -1 253 -4,6 % 26 093 26 616 29 129
Salgsinntekter -3 502 -3 271 231 -7,1 % -3 559 -3 379 -3 423
Refusjoner -2 056 -739 1 317 -178,2 % -1 276 -1 798 -1 647
Overføringer fra andre - - - - - -500 -
Brutto driftsinntekter -5 558 -4 010 1 548 -38,6 % -4 835 -5 677 -5 070
Netto resultat 22 910 23 205 295 1,3 % 21 258 20 939 24 059

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,3 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 13,1 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,0  4,6   
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,3 % 0,0%
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Resultatenhetene

NORDBYEN SKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

VI ER STOLTE AV

Konstituert rektor Terje Røvik

Vi er stolt av at Nordbyen skole har godt omdømme. Vi arbeider etter ROSE-
filosofien gjennom PALS-reglene (Positiv Adferd gjennom et Læringsmiljø 
som er støttende): Vis ansvar, Vis respekt og Vis omsorg. Dette gjelder både 
elever og ansatte og resultatet er en effektiv læringssituasjon der alle er 
trygg og føler mestring. Ledelsen er stolt av å ha et personale som arbeider 
hardt for å nå de skoleutviklingsmålene vi har satt oss. Det 
arbeidet medarbeiderne gjør får de til i samarbeid med forel-
drene. Dette viktige arbeidet gjør at vi får et godt omdømme 
vi har grunn til å være stolt av.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et merforbruk på kr. 280.175,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 150.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde en netto 
merutgift på lønn i 2008 på 0,5 mill. kroner. Dette først og 
fremst på lønn faste stillinger. Kjøp av varer og tjenester 
utgjorde en merutgift på 0,2 mill. kroner. Merinntekter på ulike 
inntektsposter som for eksempel oppholdsbetaling og refusjo-
ner utgjorde 0,4 mill. kroner i 2008.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,1 % 1,4 %
 - 0,5 % 1,1 %
 - 6,3 % 12,7 %
 - 7,9 % 15,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 48 42
Antall årsverk - 40,12 35,99

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Nordbyen Skole feiret i fjor 20 års jubileum. Skolen legger stor 
vekt på barn og fysisk aktivitet og i den forbindelse brukes 
fritidsparken med Tarzanjungel, apejungel og turnbasseng 
mye. I 2008 var elevtallet 315 på vår og 282 på høst. Disse var 
fordelt på to bygninger der ett brukes til SFO på 1. og 2. trinn. 
Hovedbygget rommer 3.-7. trinnet. Her er undervisningsrom, 
spesialrom (kunst- og håndverk, mat og helse og kroppsø-
ving), personal rom og administrasjon.

Skolefritidsordningen
Omtrent 100 av elevene bruker minst et av tilbudene i skole-
fritidsordningen. Nytt fra 2008 var at SFO arrangerer lekse-
gruppe for de som har behov. Skoleområdet setter et naturlig 
preg på aktivitetene ved skolefritidsordningen ved at elevene 
benytter området aktivt.

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 18 668 17 551 -1 117 -6,4 % 17 652 17 734 17 969
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 201 958 -243 -25,4 % 837 808 819
Overføringer til andre - - - - - 37 -
Brutto driftsutgifter 19 869 18 509 -1 360 -7,3 % 18 489 18 579 18 788
Salgsinntekter -2 134 -1 843 291 -15,8 % -2 015 -2 006 -1 945
Refusjoner -1 634 -845 789 -93,4 % -903 -675 -845
Brutto driftsinntekter -3 768 -2 688 1 080 -40,2 % -2 918 -2 681 -2 790
Netto resultat 16 101 15 821 -280 -1,8 % 15 571 15 898 15 998

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,2 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 15,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,2  4,6    
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -1,8 % 0,0%



9494

KVILTORP SKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Kviltorp skole flyttet inn i nye lokaler høsten 2007. Skolen er 
bygd som en halvåpen skole, med baserom, fellesareal og 
to grupperom. Skolen har et velfungerende og aktivt elevråd 
bestående av elever fra 5.-7. trinnet. Kviltorp skole skal gi et 
godt grunnskole- og SFO-tilbud til barna som bor i området fra 
Lønset til Fuglset.

Skolen har ca. 388 elever fordelt fra 1. til 7. trinn. Kviltorp 
skole har matematikk, barnehagesamarbeid (leseforberedene 
aktiviteter), RO-prosjekt som omhandler sosiale ferdigheter og 
IKT som satsingsområde. Skolen har fokus på digitale ferdig- 
heter og bruker elektroniske løsninger der det lar seg 
gjøre. Skolen har mange aktive og kreative lærere, noe som 

har resultert i et nyutviklet leseopplæringsprogram som andre 
skoler og kommuner har fått tilgang til. Skolen har som mål å 
forbedre leseferdighetene til elevene. Skolen kurser skoler i 
andre kommuner i arbeidsmetoder i matematikk. Elevene har 
sin egen tilpassede arbeidsplan med ukentlig måloppsett og 
vurdering.

Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen har 3 baser på ulike steder i skolebyg-
get. I 2008 var det 160 elever som benyttet seg av tilbudet 
ved skolen. Alle barna har sin kontaktperson som skal følge 
opp barnet. Personalet har et tett samarbeid med lærerne. 
På skolefritidsordningen får barna velge mellom tilbud som 
svømming, kunstverksted, matlaging, gøy i gymsalen, frilufts-
liv og leseaktivitet.

VI ER STOLTE AV

Rektor Liv Brakstad

Både ansatte, elever og foreldre ved Kviltorp skole er stolt av den nye 
skolen vår. Arkitekt Ivar Gussiås hos Kosberg arkitektkontor har i samarbeid 
med en referansegruppe bestående av ansatte og foreldre ved skolen 
tegnet en skole vi er svært fornøyd med. Bygningene gir oss en mulighet 
til å tilrettelegge opplæringen for elevene på en mye bedre måte enn 
tidligere. Elever kan arbeide i storgruppe i basearealet eller de kan sitte 
i mindre grupper på et grupperom. Vi kan altså i større grad benytte ulike 
læringsstrategier for å gi elevene god kunnskap. Rektor er også 
svært fornøyd med alt arbeidet skolens lærere har utført i å 
skape gode vurderingsmetoder for å sikre at skolens elever 
har nådd sine faglige og sosiale mål.

Avviksforklaring
Enhetens hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 427.614,-. 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 271.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde en netto 
mindreutgift på lønn på 0,8 mill. kroner i 2008. Dette skyldes 
at mange av de høyeste lønnede lærerne er ute i permisjon og 
de er erstattet med rimeligere lærerresurser. Kjøp av varer og 
tjenester fikk en merutgift på 0,6 mill. kroner. Merinntekter på 
ulike inntektsposter utgjorde i 2008 0,2 mill. kroner. 
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 2,0 % 1,6 %
 - 1,4 % 1,1 %
 - 4,8 % 5,0 %
 - 8,2 % 7,7 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 50 53
Antall årsverk - 42,51 45,88

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 20 780 21 300 520 2,4 % 18 986 18 365 22 116
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 616 1 018 -598 -58,7 % 1 031 675 894
Tjenester som erstatter egenproduksjon 5 - -5 - - - -
Overføringer til andre - - - - - 40 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - - 9 -
Brutto driftsutgifter 22 401 22 318 -83 -0,4 % 20 017 19 089 23 010
Salgsinntekter -3 227 -2 849 378 -13,3 % -2 845 -2 523 -3 010
Refusjoner -981 -848 133 -15,7 % -843 -1 070 -788
Overføringer fra andre - - - - - -5 -
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -5 - -
Brutto driftsinntekter -4 208 -3 697 511 -13,8 % -3 693 -3 598 -3 798
Netto resultat 18 193 18 621 428 2,3 % 16 324 15 491 19 212

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,6 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 7,7 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6     
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  2,3 % 0,0%
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Resultatenhetene

KLEIVE SKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Kleive skole er en 5-delt barneskole med 1. – 7. trinn. Sko-
leåret 2007/08 har skolen 80 elever. I småskolen er de 42 
elevene organisert i aldersblandede grupper på 1. - 2. trinn 
og 3. – 4. trinn. På mellomtrinnet er 38 elever organisert i 
aldershomogene grupper. Det er nå en nedgang i elevtallet, 
men skolekretsen har hatt økt tilflytting av yngre barnefamilier 
etter at Kleive skole og barnehage sto ferdig i januar 2006. 
Neste skoleår viser prognosene at vi vil få 76 elever. Skolen 
leier lokaler og en del av uteområdet av Kleive grendahus og 
idrettshall til mat og helsefag, kroppsøving og fri lek. 

Elevene tar buss til svømmeundervisning på Skjevik. Skolen 
har forholdsvis høye reiseutgifter til aktiviteter som foregår i 
sentrum av byen. Dette gjelder både barn og ansatte. Skolens 
utforming innbyr til varierte organiserings- og læringsmåter og 

nærmiljøet er et godt egnet område for tverrfaglig arbeid og 
uteskole. Det er også berikende for skolen at barnehagen lig-
ger i samme bygning. Dette gir en mykere overgang til 1. trinn 
og barn fra skole og barnehage har enkelte fellesaktiviteter. 
Skole og barnehage bruker store deler av samme uteområdet.

Skolefritidsordningen
Leder og assistenter er ansatt i skole og skolefritidsordningen. 
33 barn benytter seg av SFO-tilbudet dette skoleåret. De har 
et variert tilbud og organiserer barna etter aktivitetsønske. De 
bruker også Kleivehallen to ganger i uka og er flinke til å bruke 
uteområdet. Skolefritidsordningen deler lokaler med småsko-
len og sambruket fungerer svært godt. Skolefritidsordningen 
følger skolen med fokus på leselyst og leseglede. Personalet  
i skolefritidsordningen og barnehage samarbeider i forhold til 
ferieavvikling.
 

VI ER STOLTE AV

Rektor Ellen Bergh

Vi er stolte av en helhetlig tenkning som legges til grunn for at elevene 
skal trives og utvikle seg faglig og sosialt på trinnene og i SFO. Vi er stolte 
av FAU og foreldre som tar ansvar og støtter opp om skolens aktiviteter. Vi 
er stolte av dugnadsånden og den positive innstillingen hos støttespillere 
i ulike organisasjoner og lokalt næringsliv. Vi er stolte over 
skolens ute område og det vi har fått til sammen i nærmil-
jøet. Ikke minst er vi stolte av elevenes innsats under ulike 
aktiviteter og henviser gjerne til skolens hjemmeside.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 61.891,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 52.000,- er inkludert i resultatet.

Enheten hadde ett netto mindreforbruk på lønn på 0,1 mill. 
kroner i 2008. Ved sykdom har vikarer vært vanskelig å 
oppdrive og ved sammenslåing av klasser/timer har man løst 
dette problemet med de lærerressursene som til enhver tid 
var tilgjengelige. Kjøp av varer og tjenester fikk en merutgift 
på 0,1 mill. kroner. En liten merinntekt på ulike inntektsposter 
gjorde at enheten til slutt kom ut i pluss.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,9 % 0,6 %
 - 1,2 % 0,7 %
 - 9,5 % 1,1 %
 - 11,6 % 2,4 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 15 15
Antall årsverk - 13,24 12,43

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 5 862 6 001 139 2,3 % 5 906 5 392 6 302
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 344 273 -71 -26,0 % 361 191 237
Tjenester som erstatter egenproduksjon 29 - -29 - - - 7
Overføringer til andre - - - - - 1 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 3 - -3 - 3 - -
Brutto driftsutgifter 6 238 6 274 36 0,6 % 6 270 5 584 6 546
Salgsinntekter -653 -544 109 -20,0 % -566 -519 -584
Refusjoner -54 -137 -83 60,6 % -290 -301 -241
Brutto driftsinntekter -707 -681 26 -3,8 % -856 -820 -825
Netto resultat 5 531 5 593 62 1,1 % 5 414 4 764 5 721

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,7 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 2,4 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 3,9  4,6      
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,1 % 0,0%
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BOLSØYA SKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Bolsøya skole er en 4-delt barneskole med 1. – 7. trinn. Ved 
utgangen av skoleåret 2008 var det 64 elever ved skolen.  
Skolens ansatte, 7 lærere (i ulike stilingsstørrelse), 4 assisten-
ter og rektor (med 60,0 pst. administrasjon ressurs og 40,0 
pst. undervisningsplikt) har som oppgave og ansvar å gi best 
mulig grunnskoleopplæring til skolens elever. 

Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen har tilbud om alle ”modeller” for 
organisering. 22 elever benyttet seg av de ulike modellene i 
2008. Lokalene for skolefritidsordningen ligger i en gammel 
lærerbolig et stykke fra skolebygningene. Personalet består av 
SFO-leder og de samme assistentene som jobber i skolen.

VI ER STOLTE AV

Rektor Rannveig Sollid

Vi som jobber ved Bolsøya skole er kjempestolte av alltid å ha elevenes 
faglige og sosiale utvikling i fokus. Dette medfører nær og åpen dialog 
med foreldre/foresatte, som igjen gir grobunn for positivt skole- hjem 
samarbeid. Dette samarbeidet mellom skolen og hjemmet er meget viktig  
i skolehverdagen og det er noe vi brenner for. Vi jobber målbevisst i forhold 
til å oppfylle målsettingene i ”Tiltaksplanen” vår og er stolte 
av å se at vi lykkes. At vi, tross svært utilfredsstillende 
fysiske arbeidsforhold både for elever og ansatte, har høy 
”trivselsfaktor”, gir oss også grunn til stolthet.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 54.638,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med kr. 
56.000,- er inkludert i resultatet.

Enheten hadde ett netto mindreforbruk på lønn på 0,4 mill. 
kroner i 2008. Dette skyldes i hovedsak manglende tilgang til 
vikarer ved sykefravær. Behovene ble løst internt, enten med 
sammenslåtte timer/klasser eller at rektor har gått inn  
og vikariert. På grunn av dette er betydelige vikarutgifter 
spart. Kjøp av varer og tjenester utgjorde en merutgift på 0,1 
mill. kroner. Selv med en mindreinntekt på 0,2 mill. kroner på 
ulike inntektsposter, gikk enheten til slutt i balanse.
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,5 % 1,3 %
 - 0,4 % 1,7 %
 - 18,3 % 1,7 %
 - 19,2 % 4,7 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 14 13
Antall årsverk - 10,88 9,32

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 4 453 4 821 368 7,6 % 4 733 3 698 4 565
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 435 328 -107 -32,6 % 335 220 966
Overføringer til andre 1 - -1 - - - -
Brutto driftsutgifter 4 889 5 149 260 5,0 % 5 068 3 918 5 531
Salgsinntekter -337 -420 -83 19,8 % -391 -395 -367
Refusjoner -276 -399 -123 30,8 % -881 -241 -149
Brutto driftsinntekter -613 -819 -206 25,2 % -1 272 -636 -516
Netto resultat 4 276 4 330 54 1,2 % 3 796 3 282 5 015

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 3,4 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,7 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,5  4,6       
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,2 % 0,0%
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Resultatenhetene

VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Vågsetra skolekrets dekker hele Skåla-halvøya inklusive 
Kortgarden, og for ungdomstrinnet omfattes også Bolsøya. 
Vågsetra barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1. til 10. skole 
med 1-2 klasser på hvert trinn. Skolen er fordelt på to bygg.  
I 1970 kom det første barnetrinnsbygget, mens ungdoms- 
trinnsavdelingen ble bygd i 1986. I 1999 ble det siste små- 
skoletrinnsbygget tatt i bruk. I tillegg leier skolen Skålahallen 
som omfatter idrettshall, aula m/scene, klasserom, gruppe-
rom og kjøkken. Uteareal omfatter ca. 12 dekar. Skolen har 
også et lite svømmebasseng i kjelleren.

Ved utgangen av 2008 hadde skolen 292 elever, fordelt med 
188 på barnetrinnet og 104 på ungdomstrinnet. En dag per 

uke har grupper av elever fra Bolsøya skole sin undervisning 
ved Vågsetra skole.

Skolefritidsordningen
Siden 1993 har skolen hatt egen skolefritidsordningen med 
elever fra 1. til 4. årstrinn. Høsten 2008 var det 54 elever som 
begynte på skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen holder 
til i Paviljongbygget, der 1.-4.klassetrinn har sine klasserom. 
Ettersom skolefritidsordningen er en del av elevenes fritid, 
prøver enheten å la elevene få stor frihet til å bestemme  
aktiviteter som den enkelte vil holde på med. God trivsel er  
en viktig faktor.

VI ER STOLTE AV

Rektor Per Arnt Harnes

Ved Vågsetra skole kunne vi ta i bruk den nye kunstgressbanen i mai 
2008. Baneprosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom Skåla 
Idrettslag og Molde kommune. Samtidig har skolen også fått laget en liten 
basketballbane og en skaterampe. Disse nye aktivitetsmulighetene har gitt 
oss et bedre uteområde for elevene.

I tillegg vil vi trekke fram den jevnt gode arbeidsinnsatsen som nedlegges 
av elever og lærere på Vågsetra skole. Solide faglige resultater kommer 
som følge av systematisk og god innsats med skolearbeidet 
over tid. Vårens avgangselever gikk ut med gode avgangs-
karakterer, og resultatene fra de nasjonale prøvene i år var 
også tilfredsstillende.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 163.505,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 215.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde ett netto 
mindreforbruk på lønn i 2008 på 0,1 mill. kroner. Et merforbruk 
på kjøp av lærebøker og inventar/utstyr på til sammen 0,4 mill. 
kroner blir oppveid av en merinntekt på i overkant av 0,4 mill. 
for refusjoner fra andre kommuner.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,9 % 0,8 %
 - 0,7 % 0,3 %
 - 3,7 % 8,1 %
 - 5,3 % 9,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 40 39
Antall årsverk - 33,76 34,34

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 16 975 16 461 -514 -3,1 % 15 515 14 853 17 338
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 678 974 -704 -72,3 % 940 643 914
Brutto driftsutgifter 18 653 17 435 -1 218 -7,0 % 16 455 15 496 18 252
Salgsinntekter -1 077 -842 235 -27,9 % -888 -805 -1 042
Refusjoner -1 147 - 1 147 - -647 -686 -210
Brutto driftsinntekter -2 224 -842 1 382 -164,1 % -1 535 -1 491 -1 252
Netto resultat 16 429 16 593 164 1,0 % 14 920 14 005 17 000

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet 7. trinn....................................................... 4,3 4,7
- Brukertilfredshet 10. trinn.....................................................   3,7  4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................  9,2 % 6 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,0  4,6        
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,0 % 0,0%
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SEKKEN OPPVEKSTSENTER
Rektor

Barnehage Grunnskole Skolefritidsordningen

VI ER STOLTE AV

Rektor Reidar A. Pedersen

Vi er stolte av vårt funksjonelle skole- og barnehageanlegg som gir barna 
og de tilsatte et fysisk godt arbeidsmiljø. Med en romslig 
gymsal har bygda fått en ”storstue” som har blitt et sam-
lingspunkt og blir flittig brukt i forskjellige sammenhenger. 
Dette gjør at oppvekstsenteret står meget sterkt i bygda.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 146.215,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 37.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde en netto  
mindreutgift på lønn på 0,1 mill. kroner i 2008. Det positive  
resultatet på lønn samt en liten merinntekt på refusjoner 
gjorde at enheten kom ut i balanse.
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,1 % 0,3 %
 - 1,8 % 0,0 %
 - 3,6 % 14,7 %
 - 6,5 % 15,0 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 12 13
Antall årsverk - 8,56 10,18

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Sekken oppvekstsenter huser barn fra alderen ett til seksten 
år. Barnehagen disponerer underetasjen. Skolen er en 1-10 
skole i resten av bygget. Skolebygget og gymsalen er et 
samlingspunkt i bygda. Bygningene ble renoverte og påbygd 
i 1996. Skolens uteområde og ballplass er også et naturlig 
treffsted for barn og unge. Barnehage og SFO er samordnet. 
At det er barnehage og skole på øya er en forutsetning for 
bosettingen. Oppvekstsenteret fyller denne oppgaven meget 
bra.

Det er til sammen 5,3 stillinger i skoledelen. Ved utgangen 
av 2008 var det til sammen 27 elever fordelt på 10 årskull. 
Barnetrinnet er 2-delt og ungdomstrinnet er udelt.

Barnehage og skole er under en og samme administrasjon.

Barnehageopphold og skolefritidsordning
Det er til sammen 2,5 stillinger i barnehage og skolefritidsord-
ningen. Til sammen er det 9 barn i forskjellige tilbudsstørrelse. 
Det er utarbeidet årsplan for det pedagogiske tilbudet.

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 4 469 4 362 -107 -2,5 % 4 015 4 499 4 480
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 246 185 -61 -33,0 % 138 116 186
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - - - -
Overføringer til andre - - - - - - -
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - - - -
Brutto driftsutgifter 4 715 4 547 -168 -3,7 % 4 153 4 615 4 666
Salgsinntekter -234 -218 16 -7,3 % -258 -234 -263
Refusjoner -834 -536 298 -55,6 % -474 -885 -561
Overføringer fra andre - - - - - -25 -
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - - - -
Brutto driftsinntekter -1 068 -754 314 -41,6 % -732 -1 144 -824
Netto resultat 3 647 3 793 146 3,8 % 3 421 3 471 3 842

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 15,0 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 5,0  4,6        
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  3,8 % 0,0%
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Resultatenhetene

BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE 
Rektor

Cap Clara Bekkevoll ungdomsskole

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Bekkevoll ungdomsskole
Skolen omfatter grunnskole med ungdomsskole for 8.-10. 
trinn samt Cap Clara skole. Fra og med høsten 2007 til  
desember 2009 ligger skolen i den gamle sykepleierskolen  
i Glomstuvegen 33. I januar 2010 flytter skolen inn i nye 
lokaler i Moldelivegen 100. Skolen hadde ca. 430 elever og ca. 
50 ansatte ved utgangen 2008. Skolen er organisert i 17 elev-
grupper, samt en basestasjon for spesialpedagogisk arbeid. 

Cap Clara skole
Skolen er administrativt underlagt Bekkevoll ungdomsskole. 
Cap Clara har for tiden. 8 elever, hvorav noen i en delt løsning 
mellom Cap Clara og Bekkevoll. Cap Clara er en skole med 
spesialtilpasset undervisningsopplegg for elever i ungdoms-
skolealder i Molde kommune.

VI ER STOLTE AV

Rektor Jan Erik Hovdenak

Vi er stolt av å ha et personale ved Bekkevoll ungdomsskole som opprett-
holder høy kvalitet i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Dette til tross 
for at vi er i en til dels krevende overgangsfase i påvente av ny skole. Vi 
har i snart halvannet år drevet god skole i den tidligere sykepleierskolen i 
Molde, og regner med at det vil være tilfelle også i det knappe 
året som står igjen før vi flytter tilbake til Moldelivegen 100. 
Det er også gledelig å kunne si at vi kan være stolt av å ha 
en skole med så mange hyggelige og flinke elever.

Avviksforklaring
Enheten samlet hadde i 2008 et merforbruk på kr. 162.561,-. 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 344.000,- er inkludert i resultatet.

Enheten hadde ett netto mindreforbruk på lønn på 0,1 mill. 
kroner i 2008. Kjøp av varer og tjenester utgjorde en merutgift 
på 0,7 mill. kroner. Dette er i hovedsak kjøp av skolemateriell 
og kontormateriell. Merinntekt på refusjoner fra andre kom-
muner og lignende på 0,6 mill. kroner dekker opp det meste 
av dette.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,5 % 1,1 %
 - 1,3 % 1,1 %
 - 5,5 % 7,8 %
 - 8,3 % 10,0 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 50 56
Antall årsverk - 46,81 52,72

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 24 936 24 316 -620 -2,5 % 20 630 19 883 25 686
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 544 3 815 -729 -19,1 % 3 325 1 153 3 397
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - - 2 -
Overføringer til andre - - - - - 2 -
Brutto driftsutgifter 29 480 28 131 -1 349 -4,8 % 23 955 21 040 29 083
Salgsinntekter    -  -7 -
Refusjoner -1 586 -400 1 186 -296,5 % -1 019 -1 115 -1 030
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -2 271 -18 -
Brutto driftsinntekter -1 586 -400 1 186 -296,5 % -3 290 -1 140 -1 030
Netto resultat 27 894 27 731 -163 -0,6 % 20 665 19 900 28 053

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 3,6 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 10,0 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 3,3  4,6        
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -0,6 % 0,0%
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BERGMO UNGDOMSSKOLE
Rektor

Grunnskole

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Skolen innbefatter grunnskole 8.-10. trinn. De siste år har det 
vært gjennomført store ombygginger og skolen fremstår i 
løpet av våren 2008 som en tilfredsstillende skole for både 

elever og lærere. Ved utgangen av 2008 var det 344 elever 
ved skolen og samlet 38 ansatte.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et merforbruk på kr. 151.511,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 292.000,- er inkludert i resultatet. Enheten hadde ett 
mindreforbruk på lønn i 2008 på i overkant av 0,8 mill. kroner. 
Dette skyldes budsjettendringer sent på årets som enhe-
ten ikke greide å rekruttere nytt personale til. Tjenesten ble 
dekket opp med omdisponeringer av eksisterende personell. 
Også usikkerheten rundt fordelingen av felles lønnspott 
knyttet til differansen mellom budsjett og reell bruk, er også 
en medvirkende årsak til mindreforbruket på lønn. Kjøp av 
varer og tjenester utgjorde en merutgift på 1,0 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak større innkjøp av lærebøker som 
skal dekke særskilte behov i forhold til den nye læreplanen i 
ungdomskolen. I forbindelse med nyrenoveringen av skolen 
ble det også kjøpt inn ekstra inventar/utstyr og datamaskiner 
som det var behov for. Dette måtte dekkes utenfor investe-
ringsbudsjettet.
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VI ER STOLTE AV

Rektor Frank O. Sæther

På Bergmo ungdomsskole er vi stolt over det meste, fordi vi er klar over 
at vi driver en god skole. Vi er stolt over et godt elevgrunnlag, svært kom-
petent personale, engasjerte foreldre og en god skolebygning. På faglige 
områder er vi svært stolt over skolens prestasjon i forhold til nasjonale 
prøver. Vi er stolt over deltakelse og påfølgende seier i 
Grundercamp, generelt i forhold til skolens arbeid med det 
nye faget utdanningsvalg. Vårt arbeid med det psykososiale 
miljøet ser ut til å bære frukter.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,6 % 1,3 %
 - 1,4 % 0,8 %
 - 5,9 % 3,1 %
 - 7,9 % 5,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 38 40
Antall årsverk - 34,48 36,15

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 18 322 19 157 835 4,4 % 17 083 16 400 19 622
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 964 972 -992 -102,1 % 1 169 649 857
Overføringer til andre - - - - - 2 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - - 136 -
Brutto driftsutgifter 20 286 20 129 -157 -0,8 % 18 252 17 187 20 479
Salgsinntekter -30 -23 7 -30,4 % -10 -16 -23
Refusjoner -664 -665 -1 0,2 % -920 -639 -546
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -159 -86 -
Brutto driftsinntekter -694 -688 6 -0,9 % -1 090 -742 -569
Netto resultat 19 592 19 441 -151 -0,8 % 17 162 16 445 19 910

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 3,7 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,3  4,6         
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -0,8 % 0,0%
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Resultatenhetene

SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Rektor

Grunnskole Skolefritidsordningen

Tjenester og oppgaver
Grunnskole
Skjevik barne- og ungdomsskole var i 2007 inne i første drifts-
år som 1-10 skole. Skolen ligger i indre del av Molde Kommu-
ne. Skolen hadde ved utgangen av 2008 ca. 225 elever og 30 
– 35 ansatte i skole og SFO. Elevene er organisert i 12 klasser 
og har språkdeling på et trinn. Skolens elevråd og elevbedrif-
ter er svært aktive på flere områder i skolehverdagen. Gjen-
nom FAU er foreldrene en stor støtte for elever og ansatte,  
og de er aktive på alle trinn og i forhold til ledelsen. 

Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn 
i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. 
klasse. Ca. 40-45 elever benytter seg av SFO- tilbudet i 2008 
som er lokalisert ved gamle Hjelset skole.

VI ER STOLTE AV

Rektor Sissel Nerland

Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne er stolte av arbeids-
plassen sin. Vi har stabile, godt kvalifiserte medarbeidere som ser det som 
sin viktigste oppgave at våre elever gjennom kunnskapstilegnelse og sosial 
samhandling skal erobre seire og ikke bli påført nederlag. Foreldrene støt-
ter aktivt opp om skolens arbeid. Dette gir resultater vi er stolte av.
Etter noen år med drift på tre bygg, kunne vi i desember 2008 flytte inn 
 i nyrenovert bygg med de yngste elevene og SFO. Etter en 
travel flytteprosess der alle tok sin del, var det en stor dag 
da første byggetrinn var ferdig og vi kunne flytte inn. 

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 706.537,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 157.000,- er inkludert i resultatet. Årsaken til det positive 
resultatet er mindre bruk av permisjonsvikarer enn budsjettert 
på ca. 0,4 mill. kroner. Lønn har et mindreforbruk på 0,3 mill. 
kroner. Høyere inntekt enn budsjettert på oppholdsbetaling 
SFO utgjorde 0,1 mill. kroner og en ikke-budsjettert inntekt 
på refusjon fra andre kommuner utgjorde 0,2 mill. kroner 
(grunnskoleundervisning fosterhjemsplasserte barn). Det var 
et mindreforbruk på driftsmidler på 0,2 mill. kroner.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,2 % 1,1 %
 - 0,8 % 0,5 %
 - 5,3 % 3,6 %
 - 7,3 % 5,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 33 36
Antall årsverk - 30,74 32,97

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 15 593 15 866 273 1,7 % 14 278 11 137 15 922
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 914 1 104 190 17,2 % 827 491 1 067
Overføringer til andre 4 - -4 - - - -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 1 - -1 - 1 38 -
Brutto driftsutgifter 16 512 16 970 458 2,7 % 15 106 11 666 16 989
Salgsinntekter -1 058 -994 65 -6,5 % -988 -1 -989
Refusjoner -1 085 -901 184 -20,4 % -925 -447 -728
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -61 -43 -
Brutto driftsinntekter -2 143 -1 895 249 -13,1 % -1 974 -491 -1 717
Netto resultat 14 369 15 075 707 4,7 % 13 132 11 175 15 272

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet 7. trinn....................................................... 4,4 4,7
- Brukertilfredshet 10. trinn.....................................................    4,1  4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................  5,2 % 6 %
- Medarbeidertilfredshet.........................................................  4,4   4,6         
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  4,7 % 0,0%
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MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER
Rektor

Grunnskoleundervisning Spesialundervisning Norsk med samfunns-
kunnskap for innvandrere

Introduksjonstilbud Andre tilbud

Avviksforklaring
Enheten hadde et mindreforbruk i 2008 på kr. 316.690,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 108.000,- er inkludert i resultatet.

Enhetens mindreforbruk skyldes en betydelig økning i aktivi-
tetsnivået i 2008, noe som har generert store inntekter i løpet 
av året. Økt elevtilgang for elever med rett og plikt til opplæ-
ring har generert økte norsktilskudd. Økt salg av kveldskurs, 
effektivisering av norskopplæringen gjennom samarbeid med 
Aukra og økte statlige tilskudd gjennom overgangsordningen 
er momenter som er viktig å nevne her. Ordinært statstilskudd 
og refusjoner fra staten har til sammen en netto merinntekt 
på 1,9 mill. kroner. Enheten fikk ett netto merforbruk på lønn 
på 1,6 mill. kroner på grunnlag av dette.
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,2 % 0,6 %
 - 1,2 % 0,5 %
 - 6,6 % 5,0 %
 - 9,0 % 6,1 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 23 24
Antall årsverk - 20,62 21,61

Tjenester og oppgaver
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive all
kommunal voksenopplæring og rådgiving knyttet til Opplæ-
ringslovens § 4A (grunnskoleopplæring og spesialundervis-
ning), norskopplæring for voksne innvandrere og tiltak satt  
i verk etter voksenopplæringslovens § 24.
Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra kommune om 
opplæring på overnevnte områder. Senteret selger tjenester 
internt og eksternt på områder der senteret har kompetanse. 
Senteret anses som en regionsaktør og har som mål å bidra  
til utvikling av gode opplæringstiltak for voksne i regionen.

Grunnskoleundervisning for voksne
•  Ordinære dags- og kveldskurs i engelsk
•  Grunnskoleopplæring for flyktninger som en del av introduk-

sjonsprogrammet

Spesialundervisning
•  Senteret gir tilbud om spesialundervisning på ulike områder 

til voksne som har rett til slik opplæring. All opplæring er 
basert på sakkyndig vurdering fra PPT

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
•  Tilbud for alle innvandrere
•  Kurs både dag og kveld
Introduksjonstilbud
•  Heldags- og helårstiltak for flyktninger bosatt i Molde  

og Aukra
Andre tilbud
•  Datakurs på ulike nivå
•  Kurs i tegn som støtte til tale for foresatte til barn  

med hørselshemming og tilsatte i barnehage
•  Kurs for voksne med lese/skrivevansker
•  Norsk kurs for mor/ barn

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 12 079 10 417 -1 662 -16,0 % 10 276 9 194 7 230
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 212 1 123 -1 089 -97,0 % 1 211 879 2 290
Tjenester som erstatter egenproduksjon 9 8 -1 -12,5 % 19 4 28
Overføringer til andre 31 - -31 - 70 97 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 228 - -228 - 54 - -
Brutto driftsutgifter 14 559 11 548 -3 011 -26,1 % 11 630 10 174 9 548
Salgsinntekter -807 -950 -143 15,1 % -1 744 -1 238 -250
Refusjoner -6 474 -3 837 2 637 -68,7 % -4 266 -3 305 -1 158
Overføringer fra andre -830 -50 780 - -299 -35 -180
Finansinntekter og finanstransaksjoner -54 - 54 - 21 -2 -
Brutto driftsinntekter -8 165 -4 837 3 328 -68,8 % -6 288 -4 580 -1 588
Netto resultat 6 394 6 711 317 4,7 % 5 342 5 594 7 960

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 6,1 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,3  4,6         
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  4,7 % 0,0%

VI ER STOLTE AV

Rektor Helge Ramstad

•  vi har medarbeidere som yter sitt beste på det tjenesteområdet vi er satt 
til å forvalte. 

•  vi gjennom kompetente og dyktige medarbeidere kontinuerlig utvikler 
nye og målretta tilbud innenfor voksenopplæringsfeltet 

•  vi derfor er trygge på at midlene som kommunen stiller til disposisjon for 
voksenopplæring, blir brukt på best mulig måte og til beste for elevene

•  vi i løpet av få år er på god på vei til å bli det senteret som regionen 
har behov for, og som kan bidra til økt kvalitet og mangfold på tjenester 
innenfor voksenopplæringsfeltet

•  vi i løpet av høsten 2009 er kommet i mål med å samle 
all vår virksomhet i ett lokale til beste for våre elever, vår 
tjenesteproduksjon og våre ansatte.
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Resultatenhetene

HAUGLEGDA, BERG OG ØVRE BERGMO  
BARNEHAGER

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager har til sammen 
132 barn, hvor 86 barn er over 3 år og 46 barn er under 3 år. 
Barnehagene gir et pedagogiske tilrettelagt tilbud i Molde 
kommune i tre forskjellige bygg. I Hauglegda ble den nye og 
femte avdelingen åpnet 4. februar. Dette er en småbarnsavde-
ling med 12 plasser.

Barnehagene ledes administrativt og faglig av styrer, assiste-
rende styrer og sekretær i halv stilling. Styrer og assisterende 
styrer har ukentlige arbeidsdager i alle tre barnehagene. 

Enheten har felles fagledergruppe som driver barnehagetil-
budet etter felles årsplan. Vi arbeider hele tiden bevisst for å 
sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud og i den forbindelse 
er pedagogressursen økt ved at flere av avdelingene nå har 
to pedagogstillinger. I tillegg til vanlig åpningstid fra 07.30 
- 16.30, tilbys det ved behov, utvidet åpningstid fra 07.00 
- 17.00. Dette tilbudet skal også tilbys på Øvre Bergmo og 
Berg i tillegg til tilbud om utvidet åpning til 17.00 for samme 
foreldregruppe.

VI ER STOLTE AV

Styrer Greta Kristensen

•  At vår barnehageenhet arbeider målretta for enhetsstyrking og tilhørighet.
•  At vi er en lærende organisasjon med felles planer, mål og krav til kvalitet.
•  At 132 barn har trygge barnehageplasser og trives i våre tre ulike barne-

hager.
•  At alle 36 ansatte gjør en god jobb! Spørsmål om samarbeid, trivsel og 

stolthet over egen arbeidsplass scorer høyest i medarbeiderundersøkelsen! 
•  At vi har et lavt sykefravær.
•  At foreldrene uttrykker tilfredshet for det barnehage-

tilbudet de får i vår enhet.

Avviksforklaring
Enheten hadde et mindreforbruk i 2008 på kr. 82.780,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 130.000,- er inkludert i resultatet. 
Avviket fordeler seg med 0,2 mill. kroner i mindreforbruk ved 
Hauglegda som skyldes merinntekter på refusjoner, samt inn-
tektsføring av avsatt disposisjonsfond på 0,1 mill. kroner fra 
2006. Øvre Bergmo hadde ett merforbruk på 0,2 mill. kroner 
som skyldes merforbruk på fastlønn og overtid/ekstrahjelp. 

Styrer

Hauglegda barnehage Berg barnehage Øvre Bergmo barnehage

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,1 % 1,4 %
 - 0,8 % 1,6 %
 - 12,9 % 5,3 %
 - 14,7 % 8,3 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 36 38
Antall årsverk - 29,29 32,35

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 14 739 14 539 -200 -1,4 % 12 332 - 14 134
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 826 692 -134 -19,4 % 809 - 590
Brutto driftsutgifter 15 565 15 231 -334 -2,2 % 13 141 - 14 724
Salgsinntekter -3 342 -3 648 -306 8,4 % -2 949 - -3 654
Refusjoner -9 200 -9 064 136 -1,5 % -8 416 - -8 600
Finansinntekter og finanstransaksjoner -587 - 587 - - - -
Brutto driftsinntekter -13 129 -12 712 417 -3,3 % -11 365 - -12 254
Netto resultat 2 436 2 519 83 3,3 % 1 776 - 2 470

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,6 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 8,3 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,5  4,6          
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  3,3 % 0,0%
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HATLELIA BARNEHAGE OG BARNAS HUS

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Fra 1. januar 2007 ble Hatlelia barnehage og Barnas Hus en 
selvstendig resultatenhet. Barnehagene gir et pedagogisk 
tilrettelagt tilbud i henhold til barnehageloven.

Hatlelia barnehage har i dag 5 avdelinger og til sammen 78 
barn (3 avdelinger er for barn i alderen 1-5 år og 2 avdelinger 
er for småbarn i alderen 0-2 år).

Barnas Hus har i dag 2 avdelinger med 40 barn i alderen 1-5 
år. Det er utarbeidet planer for utvidelse av barnehagen med 

en ny småbarnsavdeling med plass til 12 barn, men denne 
utbyggingen ble det ikke noe av i 2008.

Barnegruppene i begge barnehagene har en stor andel av små 
barn. Av 119 barn i enheten, er 44 barn i alderen 1-3 år. Målet 
vårt er å lage en god hverdag for alle barn uansett alder.
For å få til en god barnehage trengs det derfor et kompetent 
personale som har vilje og evne til å være i samhandling med 
barn og som har kjennskap til hva barn har behov for på de 
ulike alderstrinn. Det har vi i Hatlelia og Barnas hus.

VI ER STOLTE AV

Styrer May Britt Raknes

Vi er stolt over å få så positive tilbakemeldinger fra foreldre i brukerunder-
søkelsen. Dette inspirerer oss til å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten 
i barnehagene våre. Når foreldre i så stor grad opplever at de blir møtt 
med forståelse og respekt er dette viktige signal som vi vil ta med oss 
videre i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet. Stikkord her blir 
blant annet å videreføre/videreutvikle et godt samarbeid med brukerne. 
Som enhetsleder er jeg stolt av personalet som hver dag 
året rundt gjør det de kan for at barn (og dermed foreldre) 
skal ha en best mulig hverdag i barnehagen.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et merforbruk på kr. 229.284,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 126.000,- er inkludert i resultatet. Lønn inkludert sosiale 
kostnader og kjøp av varer og tjenester fikk i 2008 et merfor-
bruk på 0,6 mill. kroner. Dette skyldes økte vikarutgifter og 
renholdsutgifter. Enheten inntektsførte 0,4 mill. kroner som 
var avsatt på disposisjonsfond fra tidligere år.

Styrer

Hatlelia barnehage Barnas Hus
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,1 % 1,4 %
 - 2,7 % 4,0 %
 - 5,4 % 3,9 %
 - 9,2 % 9,3 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 31 34
Antall årsverk - 29,60 29,91

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 13 275 12 998 -277 -2,1 % 11 943 - 12 714
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 880 520 -360 -69,2 % 1 072 - 502
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - 3 - -
Brutto driftsutgifter 14 155 13 518 -637 -4,7 % 13 018 - 13 216
Salgsinntekter -2 983 -3 012 -29 1,0 % -2 954 - -3 014
Refusjoner -8 007 -8 022 -15 0,2 % -7 395 - -7 991
Finansinntekter og finanstransaksjoner -681 -230 451 -196,1 % -164 - -
Brutto driftsinntekter -11 671 -11 264 407 -3,6 % -10 513 - -11 005
Netto resultat 2 484 2 254 -230 -10,2 % 2 505 - 2 211

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,6 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 9,3 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6           
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -10,2 % 0,0%
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Resultatenhetene

KVAM OG ST. SUNNIVA BARNEHAGER

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Kvam har lek ute som et hovedfokus. Alle barn er på tur 
minst en gang i uken. Med hytte og leirplasser i naturen 
rundt Kvam området, har barnehagen mange gode turmål. 
De eldste barna utgjør egen natur- og friluftsgruppe. Samspill, 
relasjoner og kommunikasjon er ellers viktige fokus som det 
arbeides kontinuerlig med. Kvam barnehage har 54 plasser 
som deles av 57 barn. Barna er fordelt på 4 avdelinger. Gul og 
Blå avdeling med til sammen 20 barn i alderen 0-2 år, Rosa 
avdeling med 18 barn fra 2 til 4 ½ år, og Grønn avdeling med 
de 16 eldste barna. Kvam barnehage har også tilbud om åpen 
barnehage to ganger i uka. 

St. Sunniva er en typisk by barnehage med begrenset uterom, 
men med ”den grønne korridor” rett utenfor gjerdet. Her er 
hovedfokus estetiske fag, som musikk, drama og forming.  
Den sentrale beliggenheten gjør barnehagen til et naturlig sted 
å samle barn med annet morsmål enn norsk (nært voksenopp-
læringssenteret, flyktningekontor og sentralt i forhold til buss).
St. Sunniva barnehage har 48 plasser som deles av 49 barn. 
Barna er fordelt i 4 grupper. Grønn gruppe har 10 barn i 
alderen 0-2 år. De resterende 39 barna er fordelt i leke- og 
verkstedsgrupper i løpet av dagen.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr. 212.581,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 108.000,- er inkludert i resultatet. Det positive resultatet 
fordeler seg med et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner ved 
Kvam barnehage som skyldes inntektsføring av disposisjons-
fond fra 2006 og en høyere refusjonsinntekter en budsjettert. 
Et merforbruk på 0,1 mill. kroner ved St. Sunniva barnehage 
skyldes økte utgifter på grunn av stort sykefravær, og periode-
vis problemer med å skaffe vikarer. Administrativt personale 
har vikarert i ordinær drift for å få ”kabalen” til å gå opp. Dette 
har medført at administrative oppgaver har blitt tatt etter 
normal arbeidstid. Enheten fikk samlet inntektsført 0,3 mill. 
kroner fra avsatte fondsmidler i 2008. 

Styrer

Kvam barnehage St. Sunniva barnehage

VI ER STOLTE AV

Styrer Mari Lund Johannessen

•  at vi har verdens viktigste jobb ved å gi neste generasjon en god start
•  at vi har fabelaktig flotte medarbeidere som arbeider hardt og står på hele 

tida for å gjøre barnas hverdag god og innholdsrik
•  at vi er en barnehage som har vilje og evne til å fornye oss
•  at vi greier å arbeide profesjonelt og pedagogisk, også med de minste 

barna, til tross for stramme rammevilkår
•  at vi holder sammen, støtter og hjelper hverandre når det er stressende, 

problemer eller mye fravær
•  at vi er en del av et arbeidsfellesskap som tenker kvalitet i alt vi gjør,  

og som ønsker å være i utvikling
•  at vi bestreber oss på å møte og kommunisere intersubjektivt hvert enkelt 

barn 
•  at vi har vitebegjærlige, omtenksomme, undrende og sprell levende barn 

som krever at vi er 100 pst. til stede i øyeblikket.
•  at vi er en mangfoldig arbeidsplass med plass til ulikhet og variasjon
•  at humor og glede har stor plass 
•  at foreldre har så stor tillit til oss at de søker inn småsøs-

ken også selv om de har lang veg

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,4 % 1,7 %
 - 3,6 % 2,9 %
 - 11,3 % 12,6 %
 - 16,3 % 17,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 30 27
Antall årsverk - 27,60 26,31

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 11 804 11 340 -464 -4,1 % 10 319 - 11 790
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 246 526 -720 -136,9 % 959 - 465
Finansutgifter og finanstransaksjoner 35 - -35 - 12 - -
Brutto driftsutgifter 13 085 11 866 -1 219 -10,3 % 11 290 - 12 255
Salgsinntekter -2 690 -2 772 -82 3,0 % -2 609 - -2 884
Refusjoner -8 167 -6 961 1 206 -17,3 % -6 916 - -7 245
Finansinntekter og finanstransaksjoner -307  307 - -407 - -
Brutto driftsinntekter -11 164 -9 733 1 431 -14,7 % -9 932 - -10 129
Netto resultat 1 921 2 133 212 9,9 % 1 358 - 2 126

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,5 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 17,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,7  4,6            
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  9,9 % 0,0%
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HJELSET, SKOGSTUA OG KLEIVE BARNEHAGER

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Enhetene Hjelset, Skogstua og Kleive barnehager er åpne for 
barn i alderen 0-6 år.

Hjelset barnehage har rike muligheter til utfoldelse og utfluk-
ter i naturen hele året. De har både strand, elv, skog og mark  
i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen bruker gymsalen 
på Hjelset skole.

Skogstua barnehage ble overtatt av kommunen 1. oktober 
2007. Barnehagen har et variert uteområde, og mange mulig-
heter for turer i nærmiljøet, både til sjøen og i skogen.

Kleive barnehage ligger i samme bygg som grunnskolen. De 
disponerer et inneareal på ca 150 m2. I tillegg har de sløydsal, 
bibliotek, musikkrom og formingsrom i skoledelen. Barne-
hagen har et godt fysisk utemiljø, med sjø og skog i barne-
hagens nærmiljø.

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på kr.19.846,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 116.000,- er inkludert i resultatet. Et merforbruk på lønn 
inkludert sosiale kostnader på 1,2 mill. kroner skyldes høye 
vikarutgifter på grunn av høyt sykefravær. En merinntekt på 
1,1 mill. kroner på refusjon sykelønn kompenserer for det 
meste av dette. Det er en mindreinntekt på salgsinntekt på 
0,2 mill. kroner. Enheten inntektsførte 0,4 mill. kroner av 
avsatte fondsmidler. Inntekstføringen av fond gjør at enheten 
tilnærmet går i balanse.

VI ER STOLTE AV

Styrer Liv Irene Vestvold

Som leder er jeg stolt av det vi har fått til i dette første året etter sammen-
slåingen, men mye står igjen. Det har det vært mange prosesser i gang 
for å få det til på en god måte. Vi er stolte av over å kunne framstå som 
en enhet, der fokus settes på godt arbeidsmiljø og kvaliteten i det daglige 
arbeidet med barna. De ansatte jobber etter ROSE-filosofien, der respekt, 
omsorg og samarbeid står sterkt. I hverdagen stiller vi opp for hverandre. 
Dette bidrar til at vi kan tilby et godt og trygt barnehagetilbud til våre 
brukere. Vi har en personalgruppe med pedagoger og erfarne 
assistenter, flere med utdanning i barne- og ungdomsarbei-
derfaget. De er alle dyktige medarbeidere som gjør en god 
jobb i enheten.

Styrer

Hjelset barnehage Skogstua barnehage Kleive barnehage
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 2,1 % 1,3 %
 - 3,2 % 3,3 %
 - 11,1 % 8,6 %
 - 16,4 % 13,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 25 32
Antall årsverk - 20,75 25,23

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 11 395 10 145 -1 250 -12,3 % 7 833 - 11 357
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 516 525 9 1,7 % 469 - 423
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - 8 - -
Brutto driftsutgifter 11 911 10 670 -1 241 -11,6 % 8 310 - 11 780
Salgsinntekter -2 514 -2 751 -237 8,6 % -1 985 - -2 813
Refusjoner -7 118 -6 010 1 108 -18,4 % -5 418 - -7 192
Finansinntekter og finanstransaksjoner -697 -307 390 -127,0 % -109 - -
Brutto driftsinntekter -10 329 -9 068 1 261 -13,9 % -7 512 - -10 005
Netto resultat 1 582 1 602 20 1,2 % 798 - 1 775

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,3 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 13,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6             
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,2 % 0,0%



107107

Resultatenhetene

KVILTORP BARNEHAGE

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Kviltorp barnehage er en permanent barnehage i midlertidige 
lokaler i paviljongen ved Kviltorp skole. Barnehagen åpnet  
1. oktober 2007 og har 24 heldagsplasser. Barnehagen gir et 
pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven for barn i alde-
ren 0-6 år. Åpningstiden i barnehagen er fra 07.30 – 16.30.

I alle pedagogstillingene er det ansatte med førskolelærer 
kompetanse. Øvrige personale er også meget godt kvalifi-
serte.

Avviksforklaring
Enheten hadde et mindreforbruk i 2008 på kr. 133.948,-.  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 41.000,- er inkludert i resultatet. Lønn inklusiv sosiale utgif-
ter og kjøp av varer og tjenester hadde i 2008 et merforbruk 
på 0,2 mill. kroner. En merinntekt på statstilskudd på 0,3 mill. 
kroner kompenserte for dette.

Styrer

Kviltorp barnehage

VI ER STOLTE AV

Styrer Ellen Lyngvær Hjelset

Kviltorp barnehage har nå vært i drift i et år. Vi er stolt av at vi har bygget 
oss gode tradisjoner og er i ferd med å skape oss en felles forståelse for 
den faglige og praktiske kulturen i barnehagen.

Som arbeidsgruppe føler vi at vi har klart å skape kultur for å utvikle barne-
hagen til den beste etter eiers og brukers forventninger. Vi mener at vi har 
fått til dette ved å fokusere på løsningsorienterte metoder (LØFT) og være 
åpen for samarbeid og dialog med de ulike samarbeidspartene vi har.
Personalet har fått tilbakemeldinger fra foreldregruppen på at de føler seg 
trygge til å gi både ris og ros.

Personalet er bevisst at humor og latter er med på gi oss 
positiv energi som løfter oss i hverdagen og som igjen smit-
ter over på barn og foreldre.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,5 % 0,0 %
 - 2,0 % 1,6 %
 - 3,8 % 14,0 %
 - 6,3 % 15,6 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 5 7
Antall årsverk - 5,00 7,00

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 3 487 3 515 28 0,8 % 808 - 3 620
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 384 117 -267 -228,2 % 81 - 115
Brutto driftsutgifter 3 871 3 632 -239 -6,6 % 889 - 3 735
Salgsinntekter -703 -673 30 -4,5 % -150 - -673
Refusjoner -2 319 -1 977 342 -17,3 % -506 - -2 157
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -233 - 
Brutto driftsinntekter -3 022 -2 650 372 -14,0 % -889 - -2 830
Netto resultat 849 982 133 13,5 % - - 905

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 15,6 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,3  4,6              
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  13,5 % 0,0%
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LILLEKOLLEN BARNEHAGE

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Lillekollen barnehage ble kommunal barnehage fra 15. august 
2008. Barnehagen hadde ved utgangen av 2008, 93 barn fra 
0 til 6 år. 48 barn var mellom 0 til 3 år, mens 45 barn var i 
alderen 3 til 6 år.

Barnehagen gir et pedagogisk tilbud i tråd med barnehagelo-
ven og har utdannet pedagoger på alle avdelingene. I tillegg er 
de fleste av assistentene fagarbeidere.
 

Lillekollen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser og 
barna har et område på 20 mål å boltre seg på. I tillegg har 
den fjord og fjell i nærheten. Dette utnyttes til fulle. 

Avviksforklaring
Enheten gikk i 2008 i balanse. Redusert kompensasjon fra 
sentral lønnsreserve med kr. 53.000,- er inkludert i resultatet. 
Enheten ble overtatt av kommunen fra 15. august 2008. Det 
er et merforbruk i forhold til budsjett på salgs- og refusjons-
inntekter på 0,3 mill. kroner. Det var ved overtagelse av enhe-
ten vanskelig å forutsi de nøyaktige utgiftene. Ved overtagelse 
ble det besluttet at enheten skulle drives innenfor kommunale 
skjønnsmidler. Enheten er derfor saldert med bruk av sentrale 
fondsmidler i 2008.

VI ER STOLTE AV

Styrer Kristine Klokk

Vi på Lillekollen barnehage er stolte av å jobbe i et godt arbeidsmiljø 
preget av humor og glede. Vi kan være dypt uenige i sak, og vi har respekt 
for hverandres ulike ståsted. Vi er fleksible, løsningsorienterte og kreative 
innen trange økonomiske rammer. Vi får gode tilbakemeldinger fra våre 
brukere, det igjen virker positivt tilbake på arbeidsmiljøet. Et arbeidsmiljø 
preget av energi skapende følelser, øker arbeidskapasiteten 
og bedrer vår helse.Å legge til rette et best mulig miljø 
for barna, er vår viktigste oppgave. Vi er stolte av å være 
arbeidstakere i Molde kommune. 

Styrer

Lillekollen barnehage
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - - 0,7 %
 - - 2,4 %
 - - 8,1 %
 0,0 % 0,0 % 11,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - - 29
Antall årsverk - - 25,60

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 4 724 4 794 70 1,5 % - - 11 581
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 305 208 -97 -46,6 % - - 439
Brutto driftsutgifter 5 029 5 002 -27 -0,5 % - - 12 020
Salgsinntekter -975 -1 094 -119 10,9 % - - -2 558
Refusjoner -2 657 -2 867 -210 7,3 % - - -7 478
Finansinntekter og finanstransaksjoner -978 -622 356 -57,2 % - - -
Brutto driftsinntekter -4 610 -4 583 27 -0,6 % - - -10 036
Netto resultat 419 419 - - - - 1 984

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,6 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 11,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6              
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  0,0% 0,0%
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Resultatenhetene

MOLDE MENIGHETSPLEIES BARNEHAGE

Tjenester og oppgaver
Barnehageopphold
Barnehagen startet i august 1964 med en avdeling for 20 barn 
og med daglig åpningstid på 4 timer. Barnehagen ble utvidet 
med en avdeling til i november 1973. Etter den tid har det 
vært flere forandringer med hensyn til åpningstid og barnas 
alder. Barnhagen ble påbygd og renovert sommeren 1997. 
Høsten 2008 overtok Molde kommune som eier av barneha-
gen.

Ved utgangen av 2008 var det til sammen 35 barn som benyt-
tet barnehagen. 28 av barna er over tre år og sju barn er under 
tre år. 

Styrer har 50,0 pst. administrativ stilling, og 50,0 pst. stilling 
som pedagogisk leder. I tillegg har barnehagen 171,6 pst. 
pedagogisk lederressurs, foruten 375,0 pst. assistentressurs.
Målet for barnehagedriften er å gi et godt pedagogisk barne-
hagetilbud, der både barn og foreldres behov blir ivaretatt

Avviksforklaring
Enheten gikk i 2008 i balanse. Redusert kompensasjon fra 
sentral lønnsreserve med kr. 24.000,- er inkludert i resultatet. 
Enheten ble saldert i balanse med 0,1 mill.kroner med bruk av 
midler avsatt på bundne driftsfond fra 2007. 

Styrer

Molde Menighetspleies barnehage

VI ER STOLTE AV

Styrer Randi Sandvik

Molde kommune tok over som eier av vår barnehage høsten 2008. 
Overgangen til nye eiere førte med seg forandringer, i form av nye rutiner 
og måter å gjøre ting på. I tilegg til overgang til ny eier, og oppstart med 
nye barn, opplevde vi mye sykefravær blant personalet. Dette opplevdes 
som en stor utfordring for oss, men takket være utrolig god støtte og 
veiledning fra våre nye eiere, og fantastisk stå-på-vilje blant barnehage-
personalet, har vi greid å holde ”skuta på vannet” Dette er det vi er mest 
stolt av i vår lille enhet dette året.

Noe annet vi er stolt av, er foreldrerådet hos oss. De står på 
hele året med dugnader, fester for hele familien, temakvel-
der m.m. De viser et sjeldent stort engasjement for barneha-
gens ve og vel, og er til stor inspirasjon for oss andre.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - - 1,9 %
 - - 4,7 %
 - - 14,8 %
 0,0 % 0,0 % 21,4 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - - 7
Antall årsverk - - 6,80

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 1 433 1 310 -123 -9,4 % - - 3 211
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 38 132 94 71,2 % - - 187
Brutto driftsutgifter 1 471 1 442 -29 -2,0 % - - 3 398
Salgsinntekter -341 -410 -69 16,8 % - - -922
Refusjoner -950 -958 -8 0,8 % - - -2 269
Finansinntekter og finanstransaksjoner -106 - 106 - - - -
Brutto driftsinntekter -1 397 -1 368 29 -2,1 % - - -3 191
Netto resultat 74 74 - - - - 207

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,4 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 21,4 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 3,8  4,6               
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  0,0% 0,0%
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HELSETJENESTEN

Tjenester og oppgaver
Legetjenester
Ut fra seks legekontor arbeider 21 fastleger og to turnusleger. 
Tre av disse legekontorene drives av kommunen; Kvam, Skåla 
og Kleive. Ved årsskiftet var det 26.150 personer på listene 
til Moldes fastleger. Antall ledige listeplasser ble redusert 
fra 551 i 2007 til 320 ved utgangen av 2008. Det planlegges 
2 nye fastleger ved Kvam legesenter i løpet av 2009. Det 
pågår arbeid med å utrede et interkommunalt samarbeid om 
legevakt.

Fysioterapi, ergoterapi og rehabiliteringsteam
Kommunen har driftsavtaler knyttet til seks private fysikalske 
institutt med ca. 15 fysioterapeut/årsverk. I tillegg er det fysio-
terapeuter ved 5 institutt uten driftsavtale med kommunen. 
Innen kommunal fysioterapitjeneste er det 2,5 årsverk knyttet 
til arbeidet med barn og personer med psykisk utviklingshem-
ming, mens 6,25 årsverk er knyttet til voksne og eldre. 
Hjelp til tilrettelegging og daglig mestring av eget liv er hoved-
arbeidsområdet for ergoterapeutene. 1,3 årsverk ergoterapi-
tjenester er knyttet til barn og 1,3 årsverk til voksne og eldre.
Rehabiliteringsteamet arbeider for å øke graden av mestring 
og selvstendighet. Teamet består av ergoterapeut, fysiotera-

peut og sykepleier. Målrettede rehabiliteringstiltak fører til at 
pasientene kan greie seg lengre hjemme i egne hjem.

Helsefremmende og forebyggende arbeid
Dette inkluderer godkjenning og tilsyn med skoler, barneha-
ger, svømmebasseng med mer. Vurdering av utslippssaker 
og plan-/ byggesaker med tanke på miljø, tilgjengelighet og 
helse. Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving 
av utenlandsreisende med rundt 1531 konsultasjoner i 2008. 
Videre gjennomførte kontoret tuberkoloseundersøkelser av 
utlendinger og smitteoppsporing med 243 konsultasjoner. 
Partnerskap for folkehelse/God helse har medført flere nye 
tiltak blant annet ”Stikk ut” og ”Kost og fysisk aktivitet i bar-
nehagene”. Det største er ”Aktiv på dagtid” som trener ca. 
110 personer som mottar trygd fire dager i uka.

Psykisk helsearbeid
Tverrfaglig rehabiliteringsteam for psykisk helse er i full drift. 
Enheten har pårørende- grupper og det gjennomføres kurs i 
depresjonsmestring og undervisning i videregående skoler. 
”Møteplass for ungdom” og ”Ball i hall” er nettverksskapen-
de ukentlige tilbud på kveldstid.

Legetjenester Fysioterapi, ergoterapi og 
rehabiliteringsteam

Helsefremmende og  
forebyggende arbeid

Psykisk helsearbeid

Helsesjef
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Avviksforklaring
Helsetjenesten fikk et merforbruk på kr. 277.156,-. Redusert 
kompensasjon fra sentral lønnsreserve med kr. 408.000,- er 
inkludert i resultatet. Avviket på lønn dekkes delvis av refusjon 
sykefravær, og 0,2 mill. kroner skyldes bruk av stilling utenfor 
ramme. Avvik på varer og tjenester med 0,7 mill. kroner skyl-
des økte utgifter til medisinsk forbruksmateriell samt fornying 
av datasystem på legevakt. Økte tilskudd til leger og legevakt 
er årsak til avvik på 1,1 mill. kroner på tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon. Som finansinntekt er enhe-
tens disposisjonsfond inntektsført med kr. 241.000,-.

VI ER STOLTE AV

Helsesjef Henning Fosse

Jeg er stolt av å lede en avdeling med dyktige medarbeidere 
som utfører tjenestene slik at kommunes innbyggere er 
sikret en trygg og god helsetjeneste.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,6 % 0,8 % 1,1 %
 0,6 % 0,9 % 1,6 %
 4,2 % 2,7 % 2,9 %
 5,5 % 4,4 % 5,6 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 60 66 64
Antall årsverk 36,82 39,22 38,76

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 21 161 20 516 -645 -3,1 % 19 854 17 801 21 759
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 3 992 3 247 -745 -22,9 % 3 776 2 629 3 886
Tjenester som erstatter egenproduksjon 14 558 13 499 -1 059 -7,8 % 12 278 11 671 14 561
Overføringer til andre 103 16 -87 -543,8 % 1 365 1 316 16
Finansutgifter og finanstransaksjoner 852 - -852 - 1 652 1 740 
Brutto driftsutgifter 40 666 37 278 -3 388 -9,1 % 38 925 35 157 40 222
Salgsinntekter -4 430 -3 133 1 297 -41,4 % -3 999 -3 278 -3 802
Refusjoner -3 343 -2 567 776 -30,2 % -3 322 -8 355 -2 795
Overføringer fra andre -2 870 -4 369 -1 499 34,3 % -5 775 - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner -3 187 -650 2 537 -390,3 % -93 -10 -
Brutto driftsinntekter -13 830 -10 719 3 111 -29,0 % -13 189 -11 643 -6 597
Netto resultat 26 836 26 559 -277 -1,0 % 25 736 23 514 33 625

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,6 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,6  4,6               
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -1,0 % 0,0%
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Resultatenhetene

BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Tjenester og oppgaver
Enhetens oppgaver er å yte hjelp til barn, ungdom og deres 
familier, samt å gi råd og veiledning til samarbeidspartnere. 
Alle ansatte i Barne- og familietjenesten har i 2008 deltatt i 
KS-prosjekt ”videreutvikle ledelse av og deltakelse i tverrfaglige 
team”. Det arbeides med etablering av ”Familiens hus” i 2009.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Utfører forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til 
foreldre, barnehager og skoler i forhold til barn og unge som 
har vansker med utvikling, trivsel og læring. I tillegg utredes 
behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 
Virksomheten har samarbeidsavtale om salg av tjenester 
til kommunene Aukra og Midsund, samt Møre og Romsdal 
fylke. Tjenesten har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal 
fylke, samt Tambartun og Møller kompetansesentre om drift 
av syns- og audiopedagogtjeneste i Romsdal.

Forebyggende helsetiltak
Består av svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Formålet er 
å ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende 
arbeidet for barn og unge. Enheten tilbyr samlivskurs til alle 
foreldre som får sitt første barn. 
 
Barnevern
Skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg 
til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår. U9K; nærmiljøtiltak for ungdom gir 
praktisk bistand for å unngå institusjonsopphold. Prosjektet 
ble avsluttet 1. oktober 2008 og kommunestyret vedtok å 
videreføre tilbudet. Det er inngått en samarbeidsavtale som 
innebærer at Molde kommune fra 1. januar 2009 driver barne-
verntjenesten for Midsund kommune.

Enhetsleder

PP-tjenesten Forebyggende helsetiltak Barnevern

Avviksforklaring 
Barne- og familietjenesten fikk et merforbruk på kr. 
2.119.048,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve 
med kr. 264.000,- er inkludert i resultatet. Avviket på lønn er 
på 2,8 mill. kroner, den største andelen skyldes barnverntje-
nestens utgifter til fosterhjem med 1,9 mill. kroner. Deler av 
merforbruk lønn kompenseres i form av refusjon sykelønn og 
refusjoner fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). 
Avvik på tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 
med 0,8 mill. kroner skyldes økte utgifter til kjøp av institu-
sjonsplasser for barnevernstiltak. Avvik på overføringer skyl-
des hovedsakelig økte utgifter til barnevernstiltak som driftes 
av Tiltak funksjonshemmede. Av positivt avvik på 1,6 mill. 
kroner på refusjoner er 1,1 mill. kroner knyttet til forbedrede 
rutiner for innkreving av refusjon fra Bufetat. Reduserte over-
føringer med 1,3 mill. er psykiatritilskudd, tilsvarende beløp er 
regnskapsført som finansinntekt ved bruk av psykiatrifond.

VI ER STOLTE AV

Enhetsleder Ingrid Husøy Rimstad

•  Dyktige og engasjerte medarbeidere som har fokus på oppgavene 
•  Kompetansen er tilgjengelig for brukerne 
•  Gjennomført et prosjekt med fokus på tverrfaglig samarbeid og har 

invitert flere kommunale og statlige etater inn i ressursteam
•  PALS (positiv atferd, læringsmiljø og samarbeid) veiledning til fire 

moldeskoler
•  Tilbud om familieråd, grupper for barn av skilte foreldre, gruppetilbud for 

barn som har foreldre som har psykiske vansker og/eller rusproblem.
•  Miljøtiltaket U9k som arbeider aktivt for å unngå institu-

sjonsplassering av ungedom
•  Medarbeidere i Barne- og familietjenesten trives med de 

faglige oppgavene

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,3 % 1,4 % 1,3 %
 1,1 % 1,0 % 0,8 %
 7,2 % 7,8 % 6,1 %
 9,6 % 10,2 % 8,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 57 55 62
Antall årsverk 48,96 48,65 55,91

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 38 001 35 175 -2 826 -8,0 % 33 309 30 736 38 340
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 464 4 494 30 0,7 % 4 835 4 498 3 357
Tjenester som erstatter egenproduksjon 1 715 964 -751 -77,9 % 1 075 831 1 750
Overføringer til andre 3 998 3 887 -111 -2,9 % 5 679 6 431 5 016
Finansutgifter og finanstransaksjoner 55 - -55 - - 80 -
Brutto driftsutgifter 48 233 44 520 -3 713 -8,3 % 44 898 42 576 48 463
Salgsinntekter -68 -118 -50 42,4 % -57 -137 -213
Refusjoner -12 147 -10 564 1 583 -15,0 % -13 909 -15 156 -10 450
Overføringer fra andre -2 706 -4 026 -1 320 32,8 % -2 344 - -1 409
Finansinntekter og finanstransaksjoner -1 381 - 1 381 - -188 -546 -
Brutto driftsinntekter -16 302 -14 708 1 594 -10,8 % -16 498 -15 839 -12 072
Netto resultat 31 931 29 812 -2 119 -7,1 % 28 400 26 737 36 391

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 8,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,3  4,6                
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -7,1 % 0,0%
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SOSIALTJENESTEN

Smia Grandfjæra Rusgruppen Tiltaksgruppen

Sosialsjef

Tjenester og oppgaver
Det ytes økonomisk hjelp til de som ikke har tilstrekkelig til 
livsopphold, boutgifter, legeutgifter og andre nødvendigheter. 
I arbeidet settes det fokus på at brukerne skal bli selvhjulpne. 
Hjelp til støttekontakter blir gitt etter behov. Tjenesten samar-
beider med NAV-arbeid for å få brukerne ut i arbeid eller tiltak, 
samt NAV-trygd slik at brukerne får de trygdeytelsene de har 
rett på. Sosialtjenesten har valgt å skille ut arbeidet mot rus 
som et eget spesialfelt. I rusgruppen jobber det 14 personer 
og blant disse er 7 miljøarbeidere. De øvrige klientsakene er 
plassert i mottaks- og tiltaksgruppen som har 10,5 årsverk.

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

Grandfjæra
Arbeidstreningssenteret skal gi et tidsavgrenset arbeids- og 
aktivitetstilbud til personer med psykiske lidelser. Senteret har 
plass til åtte brukere på heltid. Brukerne er personer med alvor-
lige psykiske lidelser som stort sett har uføretrygd. Det utføres 
delproduksjon for Glamox A/S og utsalg fra egen bruktbutikk. 

Rusgruppen
Ressurssenteret i Molde (RIM)
Målgruppen er de som trenger oppfølging etter endt behand-
ling i institusjon og LAR (legemiddelassistert rehabilitering). 
Senteret har ca. 35 brukere. Det er inngått avtale med Rusbe-
handling Midt-Norge om utvikling av senteret.

Lavterskel helsetilbud
Dette tilbudet startet oktober 2007. Det er finansiert av pro-
sjektmidler og er et samarbeid med Frelsesarmeen. Målgrup-
pen er rusavhengige som har behov for medisinsk oppfølging.

Tiltaksgruppen
Senteret i Myrabakken er et tilbud til barnefamilier som har 
behov for oppfølging. Senteret driver en utlånspool for fritids-
utstyr til barn. 

Minnesotaklinikk
Høsten 2008 startet sosialtjenesten et poliklinisk tilbud for 
rusavhengige etter de behandlingsprinsippene som gjennom-
føres i Minnesotaklinikkene. Tilbudet er det eneste i Norge. 
Det arbeides med å få en varig finansiering av tilbudet gjen-
nom eksterne midler.

Avviksforklaring
Sosialtjenesten fikk et resultat i balanse i 2008. Redusert 
kompensasjon fra sentral lønnsreserve med kr. 181.000,- er 
inkludert i resultatet. Avvik på kjøp av varer og tjenester med 
1,4 mill. kroner dekkes ved bruk av fondsmidler. Avviket må ses 
i sammenheng med enhetens ulike prosjekt. Avvik på overførin-
ger med 0,4 mill. kroner skyldes reduksjon i utbetalt sosialhjelp. 
Negativt avvik på finansutgifter med 0,2 mill. kroner skyldes økt 
utlån til livsopphold. Avvik på finansinntekter med 1,4 mill. kro-
ner er bruk av bundne driftsfond med 1,0 mill. kroner og bruk 
av enhetens disposisjonsfond med 0,4 mill. kroner.

VI ER STOLTE AV

Sosialsjef Nils Morsund

På tross av reduksjon i rammene til sosialtjenesten, har vi klart å utvikle en 
tiltakskjede for våre brukere som kan sammenlignes med de beste kommu-
nene i landet både i volum og kvalitet. Vi er stolt av vårt gode 
arbeidsmiljø og av velkvalifiserte medarbeidere som gjør sitt 
ytterste for at våre brukere kan oppleve respekt, kvalitet og 
omsorg i kontakt med oss. 
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,5 % 1,7 % 1,6 %
 1,6 % 0,4 % 1,4 %
 5,2 % 6,1 % 9,0 %
 8,3 % 8,2 % 12,0 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 28 31 37
Antall årsverk 25,50 29,40 35,10

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 16 683 16 597 -86 -0,5 % 13 640 12 441 17 470
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 129 2 725 -1 404 -51,5 % 3 782 1 745 3 061
Tjenester som erstatter egenproduksjon 949 875 -74 -8,5 % 900 1 145 1 002
Overføringer til andre 15 102 15 472 370 2,4 % 13 207 14 492 14 510
Finansutgifter og finanstransaksjoner 676 451 -225 -49,9 % 1 481 860 450
Brutto driftsutgifter 37 539 36 120 -1 419 -3,9 % 33 010 30 683 36 493
Salgsinntekter -825 -910 -85 9,3 % -643 -295 -1 205
Refusjoner -5 461 -5 334 127 -2,4 % -4 723 -4 346 -7 122
Overføringer fra andre -1 765 -1 765  - -1 567 - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner -1 727 -350 1 377 -393,4 % -248 -806 -350
Brutto driftsinntekter -9 778 -8 359 1 419 -17,0 % -7 181 -5 447 -8 677
Netto resultat 27 761 27 761 - 0,0% 25 829 25 236 27 816

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 12,0 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6                 
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  0,0% 0,0%
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Resultatenhetene

GLOMSTUA OMSORGSSENTER

Sjukeheim Dagavdeling Hjemmetjenesten Bofellesskap

Distriktsleder

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim
Glomstua sjukeheim flyttet i september 2005 til Råkhaugen 
omsorgssenter i påvente av at Glomstua skulle renoveres. 
Nye Glomstua omsorgssenter planlegges tatt i bruk fra høsten 
2010. Sjukeheimen har 64 plasser. For å opprettholde samme 
antall pasienter som på gamle Glomstua, har 12 dobbeltrom 
blitt tatt i bruk. Pasientene er fordelt på 5 avdelinger, med en 
spesialavdeling for 12 demens beboere. En avdeling er kom-
binert for langtids- og korttidsopphold. Omsorgssenteret har 
eget vaskeri som vasker alt tøy til sjukeheimen, hjemmetje-
nesten, kjøkkenet og dagsentrene. Kjøkkendriften er fortsatt 
lagt til Røbekk omsorgssenter i påvente av at nytt kjøkken ved 
Glomstua står ferdig i 2010.

Dagavdeling
Dagavdelingen holder til på Glomstua og er åpen alle ukeda-
ger. Aktivitetene er høytlesing, håndarbeid, turer, gågruppe 
”gylne spaserstokk”, trimrom, fester og tilstelninger. Bruker-
ne får frokost, middag og kaffe mens de er på dagavdelingen.

Høsten 2008 ble driften flyttet ut i en brakkerigg grunnet reno-
veringsarbeid. Totalt er det 30 personer som har et tilbud ved 
dagavdelingen og i gjennomsnitt er det 15-18 brukere per dag. 
Flere av brukerne får tilbud hver dag på grunn av manglende 
institusjonsplasser.

Hjemmetjenesten
Hjemmesykepleien er midlertidig lokalisert i brakkerigg ved 
Glomstua. Tjenesten er organisert i en gruppe som dekker 
hele distrikt vest. Det er stor pågang etter hjemmesykepleie 
og utfordringen er å få balanse mellom fattede vedtak og 
disponible ressurser.

Bofellesskap
Glomstua bofellesskap er et tilbud for tyngre psykiatriske 
brukere og har døgnbemanning. Det er tilrettelagt for 4 bebo-
ere med egne leiligheter. Kvam bofellesskap har tilbud til 8-9 
psykiatriske brukere som har egne rom og bad, men med 
felles stue og kjøkken. Oppstart av Tollero bofellesskap fra  
1. januar 2009 fører til endringer i brukersammensetningen 
ved Kvam bofellesskap.

Avviksforklaring 
Glomstua omsorgssenter fikk et merforbruk på kr. 4.110.925,- 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 698.000,- er inkludert i resultatet. Avvik på lønn med  
2,2 mill. kroner er knyttet til sjukeheim og hjemmetjeneste. 
Høyt sykefravær og mangel på kvalifiserte vikarer fører til 
høye lønnskostnader. Merforbruk på kjøp av varer og tjenester 
med 1,5 mill. kroner fordeler seg blant annet med 0,7 mill. 
kroner på matvarer på kjøkken og 0,4 mill. kroner er leie av 
brakkerigg til hjemmetjenesten som ikke er kompensert i 
ramme. Utgifter til strøm og kjøp av konsulenttjenester til 
arbeidsmiljøundersøkelse har også ført til avvik på kjøp av 
varer og tjenester. Negativt avvik på salgsinntekter med 0,4 
mill. kroner er knyttet til salg av mat fra kjøkken. Reduserte 
refusjoner med 0,2 mill. kroner skyldes mindre refusjon syke-
fravær enn budsjettert. Avvik på finansinntekt med 0,2 mill. 
kroner er bruk av fondsmidler til prosjektstilling på Tollero.

VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Corinna Stene

Vi yter en god eldreomsorg og har flinke medarbeidere.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,3 % 1,5 %
 - 1,8 % 2,1 %
 - 9,4 % 10,9 %
 - 12,5 % 14,5 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 148 140
Antall årsverk - 99,37 98,98

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 66 816 64 633 -2 183 -3,4 % 61 792 56 749 65 143
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 7 645 6 142 -1 503 -24,5 % 6 736 6 759 6 911
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - - 142 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 2 - -2 - 704 - -
Brutto driftsutgifter 74 463 70 775 -3 688 -5,2 % 69 232 63 650 72 054
Salgsinntekter -9 180 -9 554 -374 3,9 % -9 029 -9 204 -9 734
Refusjoner -3 881 -4 097 -216 5,3 % -3 365 -3 889 -3 636
Overføringer fra andre -1 312 -1 332 -20 1,5 % -1 600 -15 -36
Finansinntekter og finanstransaksjoner -187 - 187 - -246 -10 -
Brutto driftsinntekter -14 560 -14 983 -423 2,8 % -14 240 -13 118 -13 406
Netto resultat 59 903 55 792 -4 111 -7,4 % 54 992 50 532 58 648

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,5 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 14,5 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,2  4,6                
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -7,4 % 0,0%
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KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim 
Sjukeheimen har 56 plasser, hvorav korttidsavdeling med 16 
plasser og 16 plasser for personer med demens fordelt på to 
avdelinger. I tillegg har sjukeheimen 24 langtidsplasser fordelt 
på to avdelinger. Sjukeheimen har felles nattjeneste som dek-
ker hele institusjonen. 

Dagavdeling
Dagsenter for eldre ved Kirkebakken har ca. 18 brukere hver 
dag. Det er flere ulike aktiviteter ved dagsenteret som for 
eksempel lesegrupper, prestens time og syng med oss.  
Dagsenteret er også ofte ute på tur både i nærmiljøet og ellers.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten er delt i to avdelinger og gir tjenester til ca. 
250 brukere. Nattpatruljen har ansvaret for hjemmeboende i 
hele kommunen.

Spesialtilrettelagte tiltak
Omfatter hjemmeboende brukere med personlige assistenter.

Bofellesskap
Det er nå tre bofellesskap i Godfred Liesplass 1D, det tredje 
ble åpnet 1. mars 2008. Hvert bofellesskap har fem leiligheter 
samt felles stue og kjøkken. Det er hjemmetjenesten som 
står for driften av bofellesskapene.

Psykiatrisk dagsenter
Dagtilbudet er forebyggende tilbud til brukere i hele kommu-
nen. Aktiviteter som trim, maling, kafedrift og andre sosiale 
tiltak gjennomføres. Ca. 115 personer har besøkt Rosestua 
i 2008. Ca. 30 personer møter fast fra en til flere ganger per 
uke. Antall besøkende per dag varierer normalt fra 10 til 15 
personer. Gjennomsnittsalder på de som benytter seg av 
Rosestua ligger på ca 50 år, men også aldersgruppen 30-40 år 
er representert.

Avviksforklaring 
Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på  
kr. 2.512.560,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsre-
serve med kr. 712.000,- er inkludert i resultatet. Avvik på lønn 
med 2,3 mill. kroner er knyttet til sjukeheimen og hjemme-
tjenesten. Innleie av ekstrahjelp til ressurskrevende tjenester 
og pasientsammensetning på korttidsavdelingen har påvirket 
lønnsutgiftene. I perioder har en vært nødt til å leie inn ekstra-
hjelp på grunn av stor arbeidsbelastning både på sjukeheim og 
i hjemmebasert omsorg. Avvik på kjøp av varer og tjenester 
med 0,3 mill. kroner skyldes økte utgifter til strøm og medi-
siner. Positivt avvik på salgsinntekter med 0,1 mill. kroner er 
knyttet til brukerbetaling fra hår/fotpleie. 

  VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Siri Haukaas

Vi er stolt av arbeidsplassen vår, Kirkebakken omsorgssenter! Kirkebakken 
omsorgssenter har engasjerte arbeidstakere som viser det gjennom å inklu-
dere tjenestemottakere, ansatte, lærlinger og studenter/elever i hverdagen 
på arbeidsplassen. Vi evner å ta vare på hverandre i en spennende og 
utfordrende hverdag. Vi har også utarbeidet vår egen visjon: Kirkebakken 
– omsorg i sentrum – Her er det godt å være! Vi er stolte over 
svarprosenten på 95 pst. i høstens Medarbeiderundersøkelse. 
Svarene som kom frem gir oss et riktig bilde av situasjonen 
på arbeidsplassen vår og hva vi må arbeide videre med.

Sjukeheim Dagavdeling Hjemmetjenesten Spesialtilrettelagte tiltak

Distriktsleder

Bofellesskap Psykiatrisk dagenhet
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,3 % 1,1 %
 - 1,2 % 1,5 %
 - 8,5 % 10,7 %
 - 11,0 % 13,3 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 123 127
Antall årsverk - 95,14 99,24

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 63 391 61 102 -2 289 -3,7 % 58 120 56 386 62 519
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 337 4 043 -294 -7,3 % 4 088 4 054 4 460
Overføringer til andre - - - - - 27 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - 701 - -
Brutto driftsutgifter 67 728 65 145 -2 583 -4,0 % 62 909 60 467 66 979
Salgsinntekter -7 208 -7 111 97 -1,4 % -7 116 -6 149 -7 490
Refusjoner -3 619 -3 646 -27 0,7 % -2 611 -2 330 -3 351
Overføringer fra andre -2 540 -2 540 - - -2 892 - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -29 -28 -
Brutto driftsinntekter -13 367 -13 297 70 -0,5 % -12 648 -8 507 -10 841
Netto resultat 54 361 51 848 -2 513 -4,8 % 50 261 51 960 56 138

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,1 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 13,3 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6                 
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -4,8 % 0,0%
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Resultatenhetene

RÅKHAUGEN OMSORGSSENTER

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim
Sjukeheimsdelen ved Råkhaugen omsorgssenter er ennå ikke 
tatt i bruk til permanent drift. Glomstua sjukeheim har siden 
september 2005 vært lokalisert til Råkhaugen omsorgssenter  
i påvente av renovering. Nye Glomstua omsorgssenter er 
planlagt tatt i bruk fra januar 2011 med 55 sengeplasser. Dette 
er 9 plasser mindre enn det Glomstua sjukeheim i dag drifter 
på Råkhaugen. Utfordringen for kommunen er å finansiere 
drift av de nye plassene ved Råkhaugen. I kommunens øko-
nomiplan for 2009-2012 skisseres en løsning med en gradvis 
opptrapping der plassene tas i bruk over en 4-års periode fra 
2011 til 2014.

Dagsenter demens
Dagsenteret for personer med demens åpnet i januar 2008 
etter at kommunestyret vedtok å styrke området pleie og 
omsorg med midler som skulle benyttes til tjenesten. Det er 
i dag 24 brukere fordelt på 3 dagsenter, Råkhaugen, Kleive og 
Skåla. Aktivitetene som tilbys er måltider, trim, sang, musikk, 
avisgruppe, poesigruppe, turgruppe og baking. Det har fra 
oppstarten vært en gradvis økende interesse for dagsenteret. 

Tilbakemeldingene fra brukere, pårørende og hjemmetjenes-
ten er svært gode. 

Hjelpemiddelforvaltning
Hjelpemiddelforvaltningen er organisatorisk lagt til Kirkebak-
ken omsorgssenter, men har tilholdssted på Råkhaugen 
omsorgssenter. Tjenesten ivaretar det kommunale ansvaret 
for formidling, reparasjon og montering av hjelpemidler.

Bofellesskap
Råkhaugen bofellesskap består av 8 godt tilrettelagte leilighe-
ter med tilhørende stort fellesareal. Alle har trygghetsalarm i 
leiligheten. Bofellesskapet er for eldre som av ulike årsaker 
ikke lengre kan bo hjemme i sin egen bolig, men er for godt 
fungerende til å få langtidsplass i institusjon.

Bofellesskapet har personale til stede fra kl. 08.00 til kl. 15.00 
og fra kl. 16.30 til kl. 22.00. I korte perioder er personalet ute 
av fellesskapet for å ta oppdrag i nærområdet. I fellesskapet 
spiser beboerne sine måltider sammen, ser på TV eller har 
sosialt fellesskap. Bofellesskapet har et fint uteareal som  
flittig benyttes i sommerhalvåret.

Avviksforklaring 
Råkhaugen omsorgssenter fikk et mindreforbruk på  
kr. 249.346,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsre-
serve med kr. 68.000,- er inkludert i resultatet. Merforbruk 
på lønn dekkes av økt refusjon sykelønn. Det positive avviket 
på salgsinntekter med 0,2 mill. kroner er refusjon fra Molde 
Utleieboliger KF på utgifter til strøm og oppvarming på boliger 
i bofellesskap som ikke var budsjettert.

Distriktsleder

Dagsenter demens v/Glomstua Hjelpemiddelforvaltning v/Kirkebakken Bofellesskap v/Bergmo

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,3 % 1,5 %
 - 1,8 % 2,1 %
 - 9,4 % 10,9 %
 - 12,5 % 14,5 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 7 9
Antall årsverk - 5,77 6,73

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 5 524 5 304 -220 -4,1 % 2 464 1 470 5 672
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 608 1 645 37 2,2 % 1 795 1 346 1 849
Brutto driftsutgifter 7 132 6 949 -183 -2,6 % 4 259 2 816 7 521
Salgsinntekter -673 -444 229 -51,6 % -356 -414 -694
Refusjoner -468 -265 203 -76,6 % -83 -120 -310
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -846 -1 260 -
Brutto driftsinntekter -1 141 -709 432 -60,9 % -1 285 -1 794 -1 004
Netto resultat 5 991 6 240 249 4,0 % 2 974 1 022 6 517

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  4,0 % 0,0%

VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Corinna Stene

Vi yter en god eldreomsorg og har flinke medarbeidere.
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BERGMO OMSORGSSENTER

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim
Bergmo sjukeheim har 47 plasser hvorav 4 er rehabiliterings-
plasser og 5 er kortidsplasser. Langtidsavdelingen har 19 
beboere og korttids/rehabiliterings-avdelingen har 9 brukere.

Kjøkkenet produserer mat til Røbekk og Bergmo omsorgssen-
ter. Kjøkkenet produserer ca. 170 middager per dag hvorav 80 
porsjoner blir utlevert til eldre og syke som bor i egen bolig.

Dagavdeling
Bergmo dagsenter har 15 brukere per dag. Brukerne er på 
dagsentret fra en til fem dager i uken. Dagsentret tilbyr buss-
turer, årlig båttur til Ona og besøk på museet. Mange aktører 
kommer også til dagsentret for å bidra med andakt, sang og 
musikk.

Hjemmetjenesten
Tjenesten har ca. 250 brukere og det gis tjenester til alle 
aldersgrupper. I distriktet er det mange yngre med psykiske 
vansker som har behov for oppfølging og bistand for å komme 
ut i arbeidslivet igjen.

Spesialtilrettelagte tiltak
Omfatter tjenester til hjemmeboende med personlige assisten-
ter.

Bofellesskap
Bergmo bofellesskap har 4 tilrettelagte leiligheter med tilhø-
rende fellesareal. Boligene er tiltenkt personer med psykiske 
lidelser. Beboerne får et tilbud om boveiledning, motivering 
og fysisk og sosial trening. Det tilbys felles middag hver dag, 
samt felles frokost noen dager i uka. Fra kl. 08.00 til kl. 22.30 
alle dager i uka er bofellesskapet bemannet. Fra 1. januar 
2009 åpnet Tollero omsorgsboliger som har 6 nye leiligheter.

Avviksforklaring 
Bergmo omsorgssenter fikk et merforbruk på kr. 1.375.670,-  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 558.000,- er inkludert i resultatet. Avvik på lønn kompense-
res av refusjoner fra sykelønn og fødselspermisjoner. Enheten 
har et avvik på kjøp av varer og tjenester på 1,4 mill. kroner. 
Av dette er 0,8 mill. kroner knyttet til drift av sjukeheimen 
med utgifter til medisin, kurs, strøm og vedlikehold. Drift av 
kjøkken har et merforbruk på 0,5 mill. kroner med utgifter til 
kjøp av matvarer og utskifting av oppvaskmaskin med videre. 
Positivt avvik på salgsinntekter med 0,2 mill. kroner skyldes 
økt oppholdsbetaling. Avvik på refusjoner med 0,4 mill. kroner 
skyldes redusert refusjon sykelønn.

VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Hilde Oppigård Malme

•  At vi har redusert sjukefraværet både i hjemmetjenesten og på sjukehei-
men i 2008.

•  At vi gjennom gitte rammer har fokus på aktivisering av de eldre både på 
institusjon og på dagavdelingen. Ukentlig turer på langtidsavdelingene 
som for eksempel fotballkamper, utflukt på badestranda, busstur til 
Vardestua for å drikke ettermiddagskaffe, hageselskap, busstur gjennom 
julegata. På dagsentret har vi lengre turer som for eksempel båttur til 
Veøya, Bud og Atlanterhavsveien. 

•  At en stor del av ferievikarene meldte tilbake at de ble utrolig godt tatt 
imot rundt om på avdelingene. Kjempeflott infodag med 
felles lunsj for alle vikarer, var et svært positivt tiltak. 

•  At vi på distriktet har en etablert ledergruppe som har 
fokus på ledelse og nettverk.

Distriktsleder

Sjukeheim Dagavdeling Hjemmetjenesten Spesialtilrettelagte 
tiltak

Bofellesskap

Re
su

lta
te

nh
et

en
e

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,4 % 1,5 %
 - 1,8 % 2,6 %
 - 11,7 % 9,6 %
 - 14,9 % 13,7 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 100 114
Antall årsverk - 74,24 87,17

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 52 413 52 566 153 0,3 % 47 317 45 437 58 266
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 6 329 4 877 -1 452 -29,8 % 5 867 4 631 5 956
Overføringer til andre - - - - 1 148 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 1  -1 - - - -
Brutto driftsutgifter 58 743 57 443 -1 300 -2,3 % 53 185 50 216 64 222
Salgsinntekter -7 165 -6 923 242 -3,5 % -6 562 -6 627 -7 347
Refusjoner -3 354 -3 725 -371 10,0 % -2 957 -2 527 -3 926
Overføringer fra andre -468 -415 53 -12,8 % -376 - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner    - -34 -738 -
Brutto driftsinntekter -10 987 -11 063 -76 0,7 % -9 929 -9 892 -11 273
Netto resultat 47 756 46 380 -1 376 -3,0 % 43 256 40 324 52 949

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,2 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 13,7 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6                  
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -3,0 % 0,0%
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Resultatenhetene

RØBEKK OMSORGSSENTER

Sjukeheim

Distriktsleder

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim
Røbekk omsorgssenter har 32 sengeplasser fordelt på 4 bo-
enheter med plass til 8 beboere på hver enhet. 8 av plassene 
disponeres av distrikt sentrum. De resterende 24 disponeres 
av distrikt øst. En av boenhetene er en skjermet enhet for 
aldersdemente.

Vaskeriet yter tjenester både til Røbekk og Bergmo omsorgs-
senter, samt til brukere av hjemmetjenesten i distrikt øst.

Avviksforklaring 
Røbekk omsorgssenter fikk et merforbruk på kr. 170.606,-. 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 225.000,- er inkludert i resultatet. Avvik på lønn med  
0,5 mill. kroner er knyttet til sjukeheimen. Avvik på kjøp av 
varer og tjenester på 0,2 mill. kroner er i hovedsak utgifter 
til strøm. Positivt avvik på 0,5 mill. kroner på inntektssiden 
skyldes økt oppholdsbetaling.

VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Kristin Eidem

Ved Røbekk omsorgssenter arbeider vi systematisk med kvalitet, faglig 
utvikling og ledelse. Opplevd kvalitet for beboerne forutsetter tid til den 
enkelte, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å se på rutiner og arbeids-
fordeling for å frigjøre tid til å være sammen med beboerne utover det 
stell og måltider krever. Vi er opptatt av å ha den enkelte beboers helse og 
trivsel i fokus. I møtet med beboernes pårørende ønsker vi å 
være synlig og imøtekommende. Rosefilosofien ligger i bunn 
for et godt og stabilt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig 
dyktige ansatte. Dette er vi stolt av å få til!

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,7 % 1,0 %
 - 1,0 % 0,5 %
 - 7,1 % 8,6 %
 - 8,8 % 10,1 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 40 38
Antall årsverk - 30,17 29,02

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 21 235 20 768 -467 -2,2 % 19 841 18 473 21 452
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 643 1 400 -243 -17,4 % 1 678 1 484 1 586
Overføringer til andre - - - - - 3 -
Brutto driftsutgifter 22 878 22 168 -710 -3,2 % 21 519 19 960 23 038
Salgsinntekter -3 888 -3 375 513 -15,2 % -3 564 -3 418 -3 575
Refusjoner -1 206 -1 200 6 -0,5 % -1 155 -1 018 -1 200
Overføringer fra andre -20 - 20 - - - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - - -8 -
Brutto driftsinntekter -5 114 -4 575 539 -11,8 % -4 719 -4 444 -4 775
Netto resultat 17 764 17 593 -171 -1,0 % 16 800 15 516 18 263

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 5,1 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 10,1 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,5  4,6                   
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -1,0 % 0,0%
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KLEIVE OMSORGSSENTER

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim
Ved Kleive sjukeheim er det 24 plasser og av disse er det 
3 korttidsplasser. Tre av plassene disponeres av distrikt øst 
og en plass av Skåla. Sjukeheimen er inndelt i 2 avdelinger 
med 12 beboere på hver avdeling. Alle beboere har enerom. 
Distriktet har tilbud om frisør og fotpleie.

Omsorgssenteret har eget kjøkken som produserer mat til 
beboerne på Kleive omsorgssenter, Skåla omsorgssenter og 
til hjemmeboende i begge distrikt.

Sjukeheimen har også eget vaskeri som ivaretar renhold av 
beboernes tøy og har samtidig tilbud om tøyservice til hjem-
meboende.

Dagavdeling
Dagsenteret er åpent 5 dager i uka og har 5 plasser 3 dager  
i uka og 10 plasser 2 dager i uka. Brukerne av dagsenteret blir 
hentet og kjørt hjem av vaktmesteren. På dagsenteret har de 
tilbud om frokost, middag og kaffe, i tillegg til varierte aktivi-
teter som trim, håndarbeide, høytlesning, ”prestens time”, 
sang og musikk.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten ivaretar tjenester som hjemmesykepleie, 
renhold i hjemmet, tøyservice, matombringing, trygghets-
alarm, omsorgslønn, og formidling av hjelpemidler. Det er 4 
omsorgsboliger i tilknytning til sjukeheimen. Etterspørsel av 
hjemmetjenester er økende, samtidig som den enkelte bruker 
er mer hjelpetrengende enn tidligere. 

Spesialtilrettelagte tiltak
Omfatter tjenester til hjemmeboende med personlige as-
sistenter.

Avviksforklaring 
Kleive omsorgssenter fikk et merforbruk på kr. 336.845,-  
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 326.000,- er inkludert i resultatet. Avvik på kjøp av varer og 
tjenester med 0,5 mill. kroner er knyttet til drift av sjukeheim 
og kjøkken. Dette skyldes i hovedsak utgifter til kjøp av mat-
varer, strøm, medisinsk forbruksmateriell og drivstoff. Positivt 
avvik med 0,4 mill. kroner på inntektssiden skyldes oppholds-
betaling. Avvik på refusjoner med 0,2 mill. kroner skyldes 
mindre sykerefusjon enn budsjettert.

VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Kjersti Bakken

Samarbeidsånden blant de ansatte i de forskjellige avdelingene der fokus 
er å kunne gi det lille ekstra for våre tjenestemottakere. De har stor grad av 
humor og trivsel i arbeidsmiljøet som medfører at de har det artig på jobb. 
Vi er stolte av det gode og positive samarbeidet vi har med pårørende. De 
gir oss tilbakemeldinger som både gjør oss stolte av den jobben vi utfører 
og som også gir oss muligheten til å bli enda bedre. Sist, men ikke minst 
er vi stolt av det positive samarbeidet vi har fått med frivillige organisasjo-
ner, enkeltpersoner og pensjonister i distriktet. Dette gir oss 
muligheten til å gi variasjon i hverdagen til beboere og dag-
senterbrukere. De deltar på dugnader, hjelper til på festlige 
arrangement på sjukeheimen, kjører på turer osv. De er med 
på, sammen med personalet å gjøre det umulige mulig.

Sjukeheim Dagavdeling Hjemmetjenesten Spesialtilrettelagte tiltak

Distriktsleder
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,1 % 0,5 %
 - 1,0 % 1,3 %
 - 11,6 % 8,0 %
 - 13,7 % 9,8 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 73 70
Antall årsverk - 48,18 46,67

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 30 278 30 253 -25 -0,1 % 28 774 27 722 31 684
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 3 182 2 664 -518 -19,4 % 2 934 2 762 3 131
Overføringer til andre - - - - - 54 -
Brutto driftsutgifter 33 460 32 917 -543 -1,6 % 31 708 30 538 34 815
Salgsinntekter -3 406 -3 024 382 -12,6 % -2 984 -2 849 -3 253
Refusjoner -2 209 -2 385 -176 7,4 % -2 217 -2 100 -2 816
Overføringer fra andre -438 -438 - - -417 - -
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -24 -19 -
Brutto driftsinntekter -6 053 -5 847 206 -3,5 % -5 642 -4 968 -6 069
Netto resultat 27 407 27 070 -337 -1,2 % 26 066 25 570 28 746

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,5 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 9,8 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6                    
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -1,2 % 0,0%
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Resultatenhetene

SKÅLA OMSORGSSENTER

Tjenester og oppgaver
Sjukeheim
Ved sjukeheimen er det 16 plasser (14 langtids- og 2 korttids-
plasser). Sjukeheimen er organisert i 2 avdelinger hver med 
åtte beboere. Åtter-enheter er mer hjemlige, mer oversiktlige 
og føles ofte tryggere for beboerne enn større enheter. Alle 
beboere på Skåla har enerom. Ansatte i store stillinger jobber 
både ved sjukeheimen og i hjemmetjenesten.

Skåla sjukeheim har tidligere hatt god rullering på korttidsplas-
sene, noe som har gjort at brukere som har hatt et avlast-
nings- og opptreningsbehov har fått opphold når de trengte 
det. Det har også vært til hjelp for pårørende som har hatt 
behov for avlastning fra sine pleietrengende, slik at de har fått 
et pusterom og hentet nye krefter. Nå merkes det at dette 
behovet er blitt større. Det er ikke eget kjøkken på omsorgs-
senteret, men vaktmesteren henter daglig mat fra Kleive om-
sorgssenter. Det er eget vaskeri ved sjukeheimen, fotpleier 
og frisør er også knyttet til omsorgssenteret. 

Dagavdeling
To dager i uka er det tilbud til 10 brukere ved dagsenteret på 
Skåla. Tjenestemottakerne blir hentet og kjørt hjem i omsorgs-
senterets buss av vaktmesteren. Brukerne har felles frokost, 
middag og kaffe hver gang. Ulike aktiviteter står på program-
met, fra trim til håndarbeide og ”prestens time”, samt turer 
ute i naturen eller sang og musikk.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten formidler tjenester som matombringing, 
trygghetsalarmer, omsorgslønn, hjelp i hjemmet, hjelpemidler 
og hjemmesykepleie. Det er åtte omsorgsboliger tilknyttet 
sjukeheimen og sju omsorgsboliger i boligfelt Åsleet. Behovet 
i hjemmetjenesten er stigende og både administrative stillinger 
og vikarbyrå benyttes til å dekke opp vedtakstimer. Tjeneste-
mottakerne blir godt ivaretatt, men det er lite tid til personalet 
for dokumentasjon og oppdatering. Ved å tilrettelegge for bruke-
rens restfunksjon hjemme og eventuellt med dagsenter, klarer 
mange seg hjemme lengre før de må inn på heldøgnspleie.

Avviksforklaring
Skåla omsorgssenter fikk et merforbruk på kr. 1.576.525,-. 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 210.000,- er inkludert i resultatet.

Avviket på lønn med 0,7 mill. kroner dekkes delvis av økt  
refusjon fødselspermisjoner. Videreutdanning av ansatte har 
ført til noe av merforbruket på lønn. Avvik på kjøp av tjenester 
med 1,3 mill. kroner skyldes 1,1 mill. kroner ressurskrevende 
tjeneste som er utgifter som det ikke er kompensert for i ram-
men. I tillegg er 0,2 mill. kroner økte strømutgifter. Avvik på 
inntektssiden med 0,1 mill. kroner er økt oppholdsbetaling.

VI ER STOLTE AV

Distriktsleder Hege-Beate Stornes

•  At vi produserer trygge, omsorgsfulle og gode tjenester som er av stor 
betydning for innbyggerne i distriktet. 

•  At vi har fagfokus, driver kompetanseutvikling i tråd med utfordringer vi 
har, og stadig tenker at vi kan gi enda bedre kvalitet på tjenestene våre. 

•  At vi har dyktige, kreative, myndiggjorte medarbeidere som ønsker å 
bidra til en positiv og meningsfylt dag for tjenestemottakerne. 

•  At vi driver integrerte tjenester, jobber for godt miljø, 
ansvarlighet, god kultur og god samhandling. 

•  Positivt fokus på bla glede, humor, musikk, men mest av alt 
at alle skal bli sett og verdsatt for den de er. 

Distriktsleder

Sjukeheim Dagavdeling Hjemmetjenesten

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,7 % 0,7 %
 - 1,5 % 1,3 %
 - 6,5 % 3,8 %
 - 8,7 % 5,8 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 44 47
Antall årsverk - 29,91 31,95

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 18 324 17 608 -716 -4,1 % 16 645 16 158 18 177
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 622 1 270 -1 352 -106,5 % 1 270 1 381 2 841
Overføringer til andre - - - - - 24 -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 4 - -4 - 1 - -
Brutto driftsutgifter 20 950 18 878 -2 072 -11,0 % 17 916 17 563 21 018
Salgsinntekter -1 716 -1 603 113 -7,0 % -1 590 -1 481 -1 699
Refusjoner -1 264 -882 382 -43,3 % -849 -1 150 -885
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - - -10 -
Brutto driftsinntekter -2 980 -2 485 495 -19,9 % -2 439 -2 641 -2 584
Netto resultat 17 970 16 393 -1 577 -9,6 % 15 477 14 922 18 434

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 5,9 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,8 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,7  4,6                     
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -9,6 % 0,0%
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TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

VI ER STOLTE AV

Enhetsleder Bente Hegdal

Vi er stolte av at tiltak funksjonshemmede gir gode og individuelt 
tilpassede tjenestetilbud. Vi er stolte av brukerne våre, av 
deres glede over å ha et arbeide og gå til, og over å ha et 
normalisert liv. Vi er også stolte over våre ansatte, som hver 
dag utgjør en forskjell. 

Botjenesten

Østre Plassveg

Enenvegen

Bergmo

Øverlandstunet

Tinthamran

Granlia

Bolsøyvegen

Enen dagsenter Avlastningstjenesten

Enhetsleder

Avviksforklaring 
Tiltak funksjonshemmede fikk et merforbruk på kr. 3.131.019,-  
Redusert kompensasjon av lønnsoppgjør med kr. 1.025.000,- er 
inkludert i resultatet. Av merforbruk på lønn med 5,9 mill. kroner 
dekkes 2,9 mill. kroner av refusjoner. Det er spesielt innen 
botjeneste og dagsenter en har merforbruk av lønn. Noe av 
merforbruket kan bli refundert i form av økt toppfinansiering res-
surskrevende tjenester. Årsaken til merforbruket er en krevende 
driftssituasjon og et høyt sykefravær. Avvik på kjøp av varer og 
tjenester med 1,0 mill. kroner er utgifter til vedlikehold av byg-
ninger, inventar og utstyr, husleie og leie av biler. Positivt avvik 
på inntektssiden med 0,2 mill. kroner skyldes salg fra kantiner. 
Avvik på 0,5 mill. kroner på overføringer er brukerbetalinger.
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Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,3 % 1,3 % 1,1 %
 1,8 % 2,1 % 2,4 %
 11,9 % 9,1 % 9,7 %
 15,0 % 12,5 % 13,2 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 178 173 182
Antall årsverk 117,60 119,85 131,14

Tjenester og oppgaver
Tiltak funksjonshemmede yter tjenester til psykisk utviklings-
hemmede og til funksjonshemmede barn under 18 år. Av 
tilleggstjenester ytes det støttekontakt, omsorgslønn og privat 
avlastning i besøkshjem. Enheten administrerer ordningen 
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Det arrangeres også 
ulike kultur og fritidsarrangement for utviklingshemmede og 
andre funksjonshemmede.

Botjenesten
Botjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn 
og voksne med psykisk utviklingshemming. Totalt 55 voksne 
personer mottok tjenester i eget hjem i 2008. Enheten har 
3 barneboliger hvor 1 av disse driftes på vegne av barne- og 
familietjenesten. Det gis også bistand til aktiviteter, fritids- og 
helsetilbud, alt etter brukerens individuelle behov. Flere perso-
ner med utviklingshemming venter på etablering i eget hjem og 
i 2008 fikk en ny bruker etablert slik tjeneste. 

Enen dagsenter
Enen dagsenter er et dagtilbud til voksne utviklingshemmede. 
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsopp-
gaver eller annen form for aktivitet. Dagsenteret drifter et 
bakeri, en montasjeavdeling, et bokverksted, en arbeids- og 
treningsavdeling samt 2 kantiner på rådhusene. Ved dagsente-
ret har 55 personer mottatt tilbud i 2008. Det er ikke rom for å 
ta inn flere brukere på dagsenteret da kapasiteten er sprengt. 
I tillegg ytes det oppfølgingstjeneste for enkelte utviklings-
hemmede i tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret.

Avlastningstjenesten
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastnings-
bolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for hjemme-
boende utviklingshemmede og skal primært være avlastning 
for pårørende med tyngende omsorgsbyrde. I 2008 har 17 
brukere benyttet denne tjenesten. Det er 5 døgnplasser til 
disposisjon. I tillegg er en kriseplass benyttet som permanent 
tilbud i hele 2008. Det planlegges bygging av ny avlastnings-
bolig ved Enensenteret som skal ferdigstilles i slutten av 
2009. Tjenesten flyttes da fra Kvam. I det nye bygget planleg-
ges det 2 nye avlastningsleiligheter.

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 87 162 81 210 -5 952 -7,3 % 75 528 68 162 87 298
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 416 3 441 -975 -28,3 % 4 016 3 703 3 734
Tjenester som erstatter egenproduksjon 3 590 3 755 165 4,4 % 3 350 3 279 4 021
Overføringer til andre - - - - - 51 490
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - 38 - -
Brutto driftsutgifter 95 168 88 406 -6 762 -7,6 % 82 932 75 195 95 543
Salgsinntekter -1 411 -1 232 179 -14,5 % -1 292 -1 003 -1 415
Refusjoner -6 743 -3 815 2 928 -76,7 % -5 691 -5 329 -3 781
Overføringer fra andre -4 341 -3 855 486 -12,6 % -6 115 -6 421 -4 047
Finansinntekter og finanstransaksjoner -38 - 38 - -366 -317 -
Brutto driftsinntekter -12 533 -8 902 3 631 -40,8 % -13 464 -13 070 -9 243
Netto resultat 82 635 79 504 -3 131 -3,9 % 69 468 62 125 86 300

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

BRUKERE
Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet ................................................................... 4,1 4,7
MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 13,2 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6                      
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -3,9 % 0,0%
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Resultatenhetene

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Tjenester og oppgaver 
Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert 
i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, og eksplosjon med 
videre (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11.

Brannvesenets generelle oppgaver
•  Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommu-

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

•  Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
•  Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse 

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

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

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

bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhets- 
analyse

•  Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområ-
der innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

•  Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beredskapsseksjonen
Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av 
Fræna. I tillegg regnes Molde som mulig støttestyrke for Eide 
og Midsund. Seksjonen utfører blant annet oppgaver i forbin-
delse med brann, trafikk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. 
Brannvesenet er også vertskommune/brannvesen ved akutt 
forurensing. Seksjonen innbefatter også alarmsentralen som 
har Molde som ansvarsområde.

Forebyggende seksjon
Ansvarsområde: Molde, Eide og Midsund samt delvis Nesset 
og Fræna. Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannobjekt, 
samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen innbefatter 
også feiervesenet som har ansvar for Midsund og Molde med 
ca. 9.750 piper.

Avviksforklaring
Brann- og redningstjenesten har i 2008 et merforbruk på  
kr. 339.000,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve 
med kr. 255.000,- er inkludert i resultatet. Av dette skyldes 
endring i brukerbetaling for nødmeldetjenesten (110) en 
overskridelse på 0,1 mill. kroner. I tillegg er det en ekstrautgift 
for å lukke avvik gitt i tilsynsrapport for samfunnssikkerhet og 
beredskap på litt over 0,1 mill. kroner. 

VI ER STOLTE AV

Brannsjef Alf Magne Smørholm

Molde brann- og redningstjeneste har i flere år hatt som mål å være et av 
de ledende kursstedene i Norge innen brann- og redning. I forbindelse med 
krav til utdanning av deltidsmannskaper var vi tidlig ute, og ble raskt en av 
i dag sju godkjente utdanningssteder for Norges brannskole. 
Den siste ”fjær i hatten” som bekrefter at vi har dyktige instruktører og 
god kvalitet på våre kurs, fikk vi ved å bli ett av to brannvesen som skal 
kjøre pilot på ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere!
Denne satsingen har ikke vært mulig uten medarbeidernes 
positive holdning og vilje til omstilling. DET ER VI STOLT AV!

Brannsjef

Beredskapsseksjon Forebyggende seksjon

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,7 % 0,8 % 0,9 %
 0,6 % 0,8 % 0,5 %
 2,7 % 1,6 % 2,6 %
 4,0 % 3,2 % 4,0 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 51 53 52
Antall årsverk 32,97 35,01 35,57

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 20 526 20 162 -364 -1,8 % 19 526 17 788 21 818
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 369 4 017 -352 -8,8 % 4 573 3 602 4 155
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - - - -
Overføringer til andre 127 127 - - 127 129 127
Brutto driftsutgifter 25 022 24 306 -716 -2,9 % 24 226 21 519 26 100
Salgsinntekter -9 162 -8 537 625 -7,3 % -9 128 -7 079 -9 744
Refusjoner -215 -351 -136 38,7 % -227 -279 -440
Overføringer fra andre -460 -572 -112 19,6 % -455 -535 -251
Brutto driftsinntekter -9 837 -9 460 377 -4,0 % -9 810 -7 893 -10 435
Netto resultat 15 185 14 846 -339 -2,3 % 14 416 13 626 15 665

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 4,0 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,7  4,6                  
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -2,3 % 0,0%
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VI ER STOLTE AV

Enhetsleder Mona Aagaard-Nilsen

Byggesak og geodata har i et svært presset arbeidsmarked beholdt og 
rekruttert dyktige medarbeidere. De trives på jobben, noe resultatet av 
medarbeiderundersøkelsen og deres deltakelse på medarbeiderskap viser!
Aktiviteten i markedet har vært meget høy, og enheten har til tross for 
sykefravær og vakanser aldri behandlet så mange saker!

I 2008 er utadrettet virksomhet prioritert. Vi nevner spesielt salg av 
tjenester internt og eksternt, bransjekurs, innflytterdag, boligmesse, 
nettverksbygging i forhold til andre kommuner, deltakelse i Geoforum, NKF 
Byggesak og NKF Ledelse samt videreutvikling av kommunens kartverk!   

Faglig utvikling og kvalitetsutvikling (Rettesnora) har 
også vært prioriterte områder. Dette gir bedre kvalitet på 
tjenestene, fornøyde brukere og bedre omdømme for Molde 
kommune!
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BYGGESAK OG GEODATA

Tjenester og oppgaver
Enheten er delt i to virksomhetsområder, som forvalter hvert 
sitt lovverk.

Byggesak
•  Kundemottak og rettledning i byggesaker
•  Byggesaksbehandling og eiendomsdeling med delegert 

avgjørelsesmyndighet, samt forberedelse av saker til politisk 
behandling

•  Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak
•  Ajourføring av lokal matrikkel, bygningsdelen 
•  Koordinator for nettverksprosjekt i Romsdalsregionen i regi 

av Norsk kommunalteknisk Forening (NKF).

Geodata
•  Kundemottak og rettledning om kart og eiendommer
•  Behandling av seksjoneringssaker og saker om offisiell 

adressering med delegert avgjørelsesmyndighet
•  Kart- og delingsforretninger m/målebrev
•  Drifte lokale matrikkelsystemer
•  Drifte og videreutvikle kommunens kartsystem/-baser
•  Meglerpakken - opplysningstjeneste til eiendomsmeglere
•  Drifte egne fagprogrammer

Avviksforklaring
Byggesak og geodata har i 2008 et mindreforbruk på  
kr. 1.232.000,-. Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreser-
ve med kr. 118.000,- er inkludert i resultatet. Av dette bidrar 
byggesak med 0,7 mill. kroner i økte gebyrinntekter samt  
0,5 mill. kroner i refusjon av sykelønn.

Enhetsleder

Byggesak Geodata

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 0,5 % 0,9 % 0,8 %
 0,5 % 0,7 % 0,8 %
 13,5 % 3,6 % 13,0 %
 14,5 % 5,2 % 14,6 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 15 17 17
Antall årsverk 13,90 15,45 15,45

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 7 985 8 262 277 3,4 % 7 183 6 191 8 852
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 481 733 -748 -102,0 % 1 168 1 049 1 193
Overføringer til andre 151 125 -26 - 140 9 138
Finansutgifter og finanstransaksjoner - - - - 10 47 -
Brutto driftsutgifter 9 617 9 120 -497 -5,4 % 8 501 7 296 10 183
Salgsinntekter -6 869 -5 673 1 196 -21,1 % -6 863 -5 939 -7 832
Refusjoner -583 -50 533 - -170 -396 -
Overføringer fra andre -125 -125 - - -125 -16 -138
Finansinntekter og finanstransaksjoner - - - - -46 -113 -
Brutto driftsinntekter -7 577 -5 848 1 729 -29,6 % -7 204 -6 464 -7 970
Netto resultat 2 040 3 272 1 232 37,7 % 1 297 832 2 213

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 14,6 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,4  4,6                   
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  37,7 % 0,0%
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Resultatenhetene

MOLDE BYDRIFT

Tjenester og oppgaver
Veg og trafikk
Planlegging, utbygging og vedlikehold av kommunale veger 
som både vinter og sommer skal være fremkommelig og 
ivaretatt trafikksikkerhetmessig. I tillegg driftes, utbygges og 
vedlikeholdes veglysanlegg. 

Parkering
Drift av offentlig og privatrettslig avgiftsbelagt parkering, i 
samsvar med veglovgivningen og gjeldende forskrifter. Det 
gis parkeringstillatelser og det drives utleie av torg og plasser.

Plutovegen og verksted
Vedlikehold av bil- og maskinpark til Molde bydrift og Molde 
Vann og Avløp KF. I tillegg tar verkstedet oppgaver som å 
betjene resten av kommunens materiell.
 

Idrett og friluftsanlegg
Virksomheten forvalter og drifter utleie av kommunale idretts-
anlegg, haller, Moldeholmene, Hjertøya, Julneset, Kringstad-
bukta og Retiro, samt utvikler og vedlikeholder skiløyper og 
turveger i Moldemarka. Virksomheten er kontaktpunkt opp 
mot idrettsråd, krets, fylke og ellers lag og organisasjoner. 
Spillemidler og teknisk godkjennelse ligger også til virksom-
heten.

Parker og gravsted
Forvaltning og drift av parker, veganlegg, kommunale friområ-
der, lekeplasser, samt graving og vedlikehold av kirkegårder.

Renhold
Renhold- og servicetjenester på rådhusene samt en rekke 
andre kommunale bygg.

Enhetsleder

Veg- og trafikkseksjonen

Parker og gravsted

Parkering

Idrett- og friluftsanlegg

Verksted

Renhold

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 23 467 22 606 -861 -3,8 % 10 055 18 735 23 180
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 30 974 24 844 -6 130 -24,7 % 21 121 25 308 26 815
Tjenester som erstatter egenproduksjon 131 - -131 - - - -
Overføringer til andre 5 891 3 944 -1 947 5,0 % 2 022 2 133 4 261
Finansutgifter og finanstransaksjoner 3 572 3 572 - 0,0 2 831 3 877 3 303
Brutto driftsutgifter 64 035 54 966 -9 069 -16,5 % 36 029 50 053 57 559
Salgsinntekter -19 555 -17 701 1 854 -10,5 % -14 126 -12 759 -19 677
Refusjoner -3 425 -2 777 648 -23,3 % -2 384 -2 729 -3 339
Overføringer fra andre -13 004 -7 681 5 323 -69,3 % -10 496 -23 493 -11 505
Finansinntekter og finanstransaksjoner -71 - 71 - - -21 -
Brutto driftsinntekter -36 055 -28 159 7 896 -28,0 % -27 006 -39 002 -34 521
Netto resultat 27 980 26 807 -1 173 -4,4 % 9 023 11 051 23 038

Avviksforklaring
Molde bydrift har i 2008 et merforbruk på kr. 1.173.000,-. Re-
dusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 303.000,- er inkludert i resultatet. Teknisk planlegging har 
et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner som skyldes vakanse i stil-
linger. Parkeringsvirksomheten har et mindreforbruk på  
0,3 mill. kroner. Dette skyldes økte parkeringsinntekter på  
0,6 mill. kroner og økte utgifter på 0,3 mill kroner. Veg- og 
trafikkvirksomheten har et merforbruk på 0,8 mill. kroner.  
Avviket skyldes underbudsjettering av beredskapsgodtgjørel-
se, interne fordelinger mellom Molde bydrift og Molde Vann og 
Avløp KF. Idrettens Hus har et merforbruk på 0,8 mill. kroner. I 
dette ligger det økte strømutgifter med 0,5 mill. kroner og 0,3 
mill. kroner i reduserte hall-utleie. Det er også negative avvik 
på svømmehallen og Fuglsethallen begge med 0,1 mill. kroner 
som skyldes økte strømutgifter og reduserte inntekter. Kunst-

gressbanens undervarme fikk motorhavari på begynnelsen av 
året og dette førte til et merforbruk på 0,1 mill. kroner. 

VI ER STOLTE AV

Enhetsleder Torgeir Haukebø

På vegne av Molde bydrift er jeg stolt av den samfunnsnyttige tjenesten 
våre ansatte utfører ovenfor våre innbyggere. Alle byens innbyggere er 
kunder hos oss uansett alder. Våre medarbeidere leverer tjenester innefor 
veg og trafikksikkerhet, parkering, verksted, parker og gravsted, idrett og 
friluftsliv samt renhold i kommunale bygg. Heldigvis har vi dyktige medar-
beidere som sammen utgjør et felles godt fellesskap og god samhandling. 
Det er en stor motivasjonskilde for meg, å få arbeide 
sammen med dyktige medarbeidere, samtidig som jeg har 
muligheten til å påvirke tjenesteleveransen til kundene. 
Dette gjør meg stolt.

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,1 % 1,4 % 1,4 %
 1,0 % 0,7 % 1,0 %
 2,9 % 1,6 % 3,5 %
 5,0 % 3,7 % 5,9 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 61 21 46
Antall årsverk 57,82 20,75 45,10

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,9 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,1  4,6                    
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -4,4 % 0,0%
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KULTURTJENESTEN

Tjenester og oppgaver
Kulturkontoret
Drift og utvikling innen et samlet kulturbegrep  
samt virksomhetene:

• Frivillighetssentralen
• Eldres kultursenter
• Hjelset servicesenter
• Tomrommet Ungdomsklubb
• Huset Ungdomsklubb og Bjørset aktivitetshus
• Kulturkontoret er sekretariat for Molde kulturforum

Molde bibliotek
• Hovedbiblioteket i sentrum
• Bibliotekfilialer Røvik og Hjelset

Avviksforklaring
Kulturtjenesten har i 2008 et totalt merforbruk på kr. 159.000,-. 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 123.000,- er inkludert i resultatet. Avviket skyldes at 
tilskudd til andre trossamfunn er blitt høyere enn forutsatt 
og gir et merforbruk på 0,3 mill. kroner. I tillegg har det vært 
midlertidig vakanse i stilling.

VI ER STOLTE AV

Kultursjef Jan Olav Szontheimer

Sommeren 2008 var Kulturtjenesten vertskap for mer enn 50 ungdommer 
fra vennskapsbyene Molde, Borås og Vejle. Ungdomsutvekslingen fikk 
navnet ”Magiske møter” - og et rikholdig program og strålende vær bidro 
til at det ble nettopp det. Ungdommene uttalte til Romsdals Budstikke at 
”Molde er en fed by!” Det ble også knyttet mange nye vennskap. Dette 
var et krevende arrangement som det ligger mye planlegging bak. Det 
gode teamarbeidet i Kulturtjenesten var svært viktig for at 
ungdomsutvekslinga ble en suksess. Vi greide å vise fram 
Molde og bredden i kulturtilbudet her på en fantastisk god 
måte. Det er vi stolte av!

Kultursjef

Kulturkontoret Molde bibliotek

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,1 % 1,4 % 1,3 %
 1,0 % 1,0 % 1,2 %
 4,4 % 4,0 % 3,6 %
 6,5 % 6,4 % 6,1 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 70 40 18
Antall årsverk 61,34 36,96 14,98

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 7 457 7 444 -13 -0,2 % 16 472 28 719 7 854
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 922 4 477 -445 -9,9 % 10 299 13 019 4 567
Tjenester som erstatter egenproduksjon - - - - - 553 -
Overføringer til andre 8 351 7 895 -456 -5,8 % 11 993 9 926 8 832
Finansutgifter og finanstransaksjoner 102 - -102 - 156 51 -
Brutto driftsutgifter 20 832 19 816 -1 016 -5,1 % 38 920 52 268 21 253
Salgsinntekter -705 -627 78 -12,4 % -5 092 -8 470 -550
Refusjoner -1 056 -436 620 -142,2 % -1 428 -6 124 -448
Overføringer fra andre -290 -36 254 -705,6 % -2 584 -1 014 -38
Finansinntekter og finanstransaksjoner -205 -300 -95 31,7 % -378 -43 -200
Brutto driftsinntekter -2 256 -1 399 857 -61,3 % -9 482 -15 651 -1 236
Netto resultat 18 576 18 417 -159 -0,9 % 29 438 36 617 20 017

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 6,1 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,7  4,6                     
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  -0,9 % 0,0%
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Resultatenhetene

KULTURSKOLEN

Tjenester og oppgaver
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter
for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, 
opplevelse og formidling innen fagområdene: musikk-, teater- 
og kunstfag.

•  Undervisning av ca 850 enkeltelever innen musikk, film, 
teater og billedfag

•  All undervisning i musikk, dans og drama ved Molde vg 
skole

•  Instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps
•  Salg av tjenester til andre virksomheter
•  Salg av utøvende musikertjenester
•  Koordinering og produksjon for den lokale kultursekken,  

i samarbeid med grunnskolene i Molde
•  Konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger
•  Kurs for voksne

Avviksforklaring
Enheten hadde i 2008 ett mindreforbruk på kr. 131 403,-. 
Redusert kompensasjon fra sentral lønnsreserve med  
kr. 111.000,- er inkludert i resultatet. Enheten fikk i 2008 ett 
netto mindreforbruk på lønn på i underkant av 0,4 mill. kroner. 
Dette må sees i sammenheng med et merforbruk på kjøp av 
nødvendige eksterne konsulenttjenester på 0,5 mill. kroner. 
Merinntekter på salg og ulike refusjoner utgjorde 0,7 mill. 
kroner mer enn budsjettert. Kjøp av varer og tjenester og da 
spesielt kjøp av inventar/utstyr og vedlikehold av bygg, kom  
ut med et merforbruk på 0,5 mill. kroner. VI ER STOLTE AV

Rektor Ingvild Aas

Vi er stolte over at vi er 36 kollegaer med høy formal- og realkompetanse 
innen kunst- og kulturområdet, som sørver mange ulike kulturoppgaver i 
Molde og regionen.
Vi er stolte over: 
• at vi klarer å gi et bredt tilbud til det frivillige musikk- liv
• at musikklinja står fram med høy kvalitet
•  at 850 elever sammen med lærerne holder 40 – 50 små og store arran-

gementer gjennom året med svært gode tilbakemeldinger
•  at mange av våre lærere er aktive utøvende musikere/

kunstnere 
•  at vi er et kollegium som i medarbeiderundersøkelsen 

svarer: vi er stolt av arbeidsplassen vår!

Rektor

Musikk Kunst Teater

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,7 % 0,8 %
 - 0,8 % 1,2 %
 - 3,3 % 3,5 %
 - 4,8 % 5,5 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 33 30
Antall årsverk - 26,87 26,38

Hovedtall Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Lønn og sosiale utgifter 13 769 13 908 139 1,0 % 12 536 - 14 761
Varer/tjenester i tjenesteproduksjon 4 155 3 487 -668 -19,2 % 3 182 - 2 875
Tjenester som erstatter egenproduksjon 554 756 202 26,7 % 525 - 778
Overføringer til andre 1 - -1 - 10 - -
Finansutgifter og finanstransaksjoner 186 - -186 - - - -
Brutto driftsutgifter 18 665 18 151 -514 -2,8 % 16 253  18 414
Salgsinntekter -3 320 -3 747 -427 11,4 % -2 963 - -3 832
Refusjoner -6 220 -5 148 1 072 -20,8 % -5 139 - -5 251
Overføringer fra andre - - - - -20 - -
Brutto driftsinntekter -9 540 -8 895 645 -7,3 % -8 122 - -9 083
Netto resultat 9 125 9 256 131 1,4 % 8 131 - 9 331

MÅLEKORT  VIRKELIG MÅL

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ............................................................................ 5,5 % 6,0 %
- Medarbeidertilfredshet......................................................... 4,6  4,6                      
ØKONOMI
God økonomistyring
 - Avvik i forhold til budsjett .....................................................  1,4 % 0,0%
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Andre selskap

MOLDE UTLEIEBOLIGER KF

Tjenester og oppgaver
Molde Utleieboliger KF ble etablert 1. april 2003.

Drift og vedlikehold av foretakets eiendomsmasse gjøres 
gjennom kjøp av tjenester fra kommunens enheter eller fra 
private entreprenører. Molde Utleieboliger KF hadde 444 
boliger per 31. desember 2008.

Det er kjøpt administrative tjenester fra Molde kommune for 
0,3 mill. kroner. Foretaket har betalt renter på ansvarlige  

lån til kommunen med 1,5 mill. kroner tilsvarende ca. 3,2 pst. 
renteavkastning. 

Investeringer
Investeringene i ny eiendomsmasse i 2008 er gjort innenfor 
kommunens budsjett og investeringsramme. I løpet av året har 
foretakets boligmasse økt med 24 nye boenheter; 16 omsorgs-
boliger i Tollero Utleieboliger, 2 småhus med en leilighet i hvert 
hus, 3 seksjonsleiligheter i blokk samt en borettslagsleilighet.

Daglig leder

Styret

VI ER STOLTE AV

Daglig leder Torstein Fuglseth

Molde Utleieboliger KF dekker Molde kommunes behov for utleieboliger  
til alle brukergrupper som omfattes av Boligsosial Handlingsplan.
Styret, sammen med de ansatte i boligforetaket, løser denne oppgaven 
ved å ha fokus på en stadig tilpasset sammensetning og antall boliger 
med god kvalitet. Foretaket har en relativt liten stab som administrer og 
drifter en effektiv organisasjon med god service til våre leietakere og andre 
avdelinger i kommunen. Til tross for stram økonomi klarer boligforetaket 
å opprettholde en god kvalitet på boligene samtidig som vi har et høyt 
servicenivå. Vi er lett tilgjengelige og evner å handle raskt 
når det trengs. Våre beboere skal bo godt og ha trygge 
boliger, og spesielt legges det stor vekt på brannsikkerhet og 
et trygt bomiljø.

Avviksforklaring
Foretakets regnskapsresultat viser et overforbruk og regn-
skapsmessig resultat på kr. 4.715.131,-. Merforbruket skyldes 
vesentlig større kapitalkostnader (renter) enn budsjettert 
grunnet den store rentestigningen samt at foretaket ikke 
hadde avsatt budsjettmidler til avkastning på ansvarlig lån til 
basisorganisasjonen. 

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 0,1 % 0,0 %
 - 0,4 % 0,5 %
 - 0,0 % 0,0 %
 - 0,5 % 0,5 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 4 5 6
Antall årsverk 4,00 5,00 6,00

       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
KOSTRA-sammenligning 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere 17 17 - 19 19 18 20 20 19
Andel kommunalt disponerte boliger som er tilrettelagt for rullestolbr. 36,3 37,1 - 30,8 36,3 34,5 40,6 43,9 42,7
Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig, konsern 44 308 45 554 - 40 529 43 732 47 904 43 596 41 528 47 591
Antall registrerte søknader om kommunal bolig, per 1 000 innbyggere 8 8 - 7 7 8 7 7 7
Søkere som har fått avslag på kommunal bolig, pst. 3 - - 20 21 24 22 23 25
Andel bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede i den siste  
kartleggingen av udekkede boligbehov 2,4 63,2 - 30,1 35,5 32,8 26,2 27,7 27,5
Andel utviklingshem. i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov - 18,4 - 6,7 5,2 6,2 6,8 7,6 8,3
Andel personer med psykiske lidelser i den siste kartleggingen av  
udekkede boligbehov 9,4 6,9 - 7,3 8,4 11,0 11,6 10,9 11,8
Andel rusmiddelmisbr. i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov 63,5 2,3 - 13,8 13,6 13,7 14,8 14,4 13,9
Andel som står i fare for å miste boligen, som er bevegelseshemmede/ 
fysisk funksjonshemmede 2,5 33,3 - 6,2 9,4 34,8 9,3 7,9 24,9
Andel som står i fare for å miste boligen, med psykiske lidelser 2,5 33,3 - 4,6 10,9 8,7 10,0 11,6 9,0
Andel som står i fare for å miste boligen, som er rusmiddelmisbrukere 67,5 33,3 - 23,8 14,1 12,2 20,1 19,2 15,9
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1 000 innbyggere 9,2 9,3 9,2 5,5 5,6 5,6 6,1 6,2 6,1
Kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt  
disponerte omsorgsboliger 73,9 72,6 72,6 58,6 59,1 59,4 70,8 70,7 70,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1 000 innb. - 19 18 - 22 22 - 21 21
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån,  
per 1 000 innbyggere 0,1 0,7 1,0 1,3 1,1 1,3 1,5 1,4 1,5

 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Brutto driftsutgifter 42 599 38 594 -4 005 -10,4 % 30 424 30 216 38 669
Brutto driftsinntekter -37 884 -38 594 -710 1,8 % -30 516 -30 105 -38 669
Netto resultat 4 715 - -4 715 - -92 111 -
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MOLDE VANN OG AVLØP KF

Tjenester og oppgaver
Vann og avløp (va-drift)
Molde Vann og Avløp KF ble etablert 1. januar 2007. Oppga-
vene innenfor virksomhetsområdet omfatter forvaltning, drift 
og vedlikehold av kommunens vann- og avløpssystem, samt 
saksbehandling og forvaltningssaker innen dette området.

Vannet leveres gjennom to vannverk. Hindalsrøra sentral-
vannverk leverer vann til Molde sentrumsområde og Bolsøya. 
Fannefjord vannverk leverer vann fra Kloppavatn til østre deler 
av kommunen, Skålahalvøya og Sekken. Vannbehandlingsan-
legget ligger ovenfor Hjelset.

Avløp er betegnelse for kloakk fra husholdninger og næringsliv 
og oppsamlet regnvann. For Molde sentrumsområde går klo-
akken gjennom renseanleggene på Cap Clara og på Nøisom-
hed. På Hjelset er det også et større avløpsrenseanlegg.
Foruten disse anleggene har kommunen 12 mindre anlegg 
der avløpet blir renset i slamavskillere.
Avdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder et ledningsnett 
på totalt 505 kilometer.

Prosjektering
Prosjekteringsavdelingen har følgende hovedoppgaver:
•  Overordnede planer innen vannforsyning og avløp
•  Prosjektering av vann- og avløpsanlegg og utarbeidelse av 

anbudsgrunnlag
•  Bygge- og prosjektledelse
•  Molde kommune kjøper tjenester fra foretaket innenfor 

overordnet og teknisk planlegging av boligfelt, veganlegg, 
park- og friluftsanlegg

Anlegg
Anleggsavdelingen håndterer investeringsoppgaver hoved-
saklig innen vann og avløp. Investeringsoppgavene omfatter 
saneringsoppgaver på avløpsnettet og utskifting av gamle 
vannledninger. Det aller meste av gravearbeider som skjer i 
gatene i Molde sentrum gjelder sanering av avløpsnettet og 
utskifting av gamle vannledninger. Avdelingen leies også inn
av Molde kommune for bygging av veganlegg mm.

Lager og byggdrift
Avdelingen har ansvar for foretakets drift og beredskapslager 
for rør og deler til kommunens vann- og avløpsnett. Videre har 
avdelingen ansvar for utvendig drift av foretakets formålsbygg
(Plutoveien 7, renseanlegg, avløpsanlegg, pumpestasjoner 
mm).

Andre oppgaver som foretaket utfører for Molde kommune
•  Renovasjon - håndtering av avgiftsregistret for hushold-

ningsavfall, kundebehandling vedrørende spørsmål omkring 
abonnement, bestillinger med mer. Samarbeider med RIR 
og forurensningsmyndighet

•  Saksbehandling og oppfølging av byggesaker på forurenset 
grunn

•  Behandling av avfalls- og miljøsaneringsplaner for bygg 
større enn 300 m2

•  Myndighetsoppfølging i henhold til forurensingsloven
•  Oppfølging av forurensing i vassdrag
•  Nedgravde oljetanker større enn 3.200 liter
•  Kvalitetssikring av badevann

Investeringer
Foretaket arbeider aktivt med utskifting av gamle ledninger, 
nylegging av ledninger til nye områder som kommunen øn-
sker utvikling i samt utbygging for å etterleve myndighetsgitte 
kvalitetskrav både innenfor vann og avløp.

Foretaket forvaltet et investeringsbudsjett på til sammen 33,3 
mill. kroner i 2008. Rehabiliteringen av demningen i Bårdsdals-
vatnet var det største investeringsprosjektet. Foretaket skiftet 
ut 2.975 meter med rør og la 1.957 meter med nye rør. 

I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor vann og avløp, gjen-
nomførte foretaket en god del utbyggingsprosjekt på vegne 
av basisorganisasjonen innenfor teknisk planlegging og utbyg-
ging av boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg.

Daglig leder

Styret

Antall abonnenter med kommunalt vann 9 397 9 472 9 569
Antall abonnenter med kommunalt avløp 8 715 8 790 8 877
Antall km vannledninger 219 223 224
Antall km avløpsledninger 279 280 281
Vannleveranser (mill. m3)   
Sentralvannverket 3,428 3,464 3,617
Fannefjord Vannverk 0,622 0,659 0,718
Møre Edelfisk 2,003 1,611 1,511

Molde Vann og Avløp KF 2006 2007 2008

 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Brutto driftsutgifter 64 848 60 906 -3 942 -6,5 % 58 130 - 67 173
Brutto driftsinntekter -64 642 -60 906 3 736 -6,1 % -58 130 - 67 173
Netto resultat 206 - -206 - - - -
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       Gj. snitt  Gj. snitt Gj. snitt
    Komm. Komm. Komm. landet landet landet
 Molde  Molde Molde grup. 13 grup. 13 grup. 13 utenom  utenom utenom
KOSTRA-sammenligning 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Oslo -06 Oslo -07 Oslo -08
Vann         
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 698 690 - 606 607 677 673 684 763
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 631 746 1186 1448 1544 1792 2210 2355 2515
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,415 1,644 1,02 0,681 0,735 0,769 0,69 0,704 0,728
Gjennomsn. husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn) 153 155 162 184 176 188 204 197 210
Avløp         
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste 557 497 - 772 789 847 830 824 895
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 376 830 1165 2087 2270 2440 2563 2723 2923
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,43 0,74 0,96 0,69 0,67 0,41 0,93 0,91 0,36

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 - 1,0 % 1,2 %
 - 0,8 % 0,5 %
 - 3,9 % 3,3 %
 - 5,7 % 5,0 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte - 40 42
Antall årsverk - 38,57 40,52

Avviksforklaring
Molde Vann og Avløp KF har ansvar for tre kjerneområder  
der det blir ført separate selvkostregnskap:

Vann:
Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på  
ca. 0,2 mill. kroner. Også inntektene ble ca. 0,2 mill. kroner 
lavere enn budsjettert. Årsaken til at inntekten ble lavere er 
redusert vannforbruk blant abonnenter som betaler etter målt 
forbruk. I forbindelse med tilbakebetaling av fond var det lagt 
opp til et underskudd på 6,4 mill. kroner. Resultatet viste et 
underskudd på 5,9 mill. kroner. 

Avløp:
Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på  
0,8 mill. kroner. Inntektene ble 2,1 mill. kroner lavere enn  
budsjettert. Årsaken til dette er en feil ved fastsetting av  
gebyr samt redusert forbruk blant abonnenter som betaler  
etter målt forbruk. I forbindelse med tilbakebetaling av fond 
var det lagt opp til et underskudd på 1,4 mill. kroner. Resulta-
tet viste et underskudd på 2,6 mill. kroner. 

Renovasjon:
Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på  
kr. 220.000,-. Inntektene ble kr. 430.000,- høyere enn budsjet-
tert. Overskuddet fra området ble på kr. 650.000,- dette blir lagt 
på fond som abonnentene har til gode fra selvkostområdet.

VI ER STOLTE AV

Daglig leder Bjarte Koppen

Molde Vann og Avløp KF er en viktig bidragsyter for å ivareta det gode 
bomiljøet i Molde kommune. Vi bygger infrastrukturen for framtidas Molde. 
Faglig sett er vi i teten i regionen innenfor vårt fagområde. Ved hjelp av 
dyktige medarbeidere leverer vi godt vann til våre abonnenter 
og håndterer avløpet på en miljømessig god måte. Lave 
gebyrer samt god kvalitet på tjenestene viser at vi driver en 
effektiv organisasjon.
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MOLDE FOLKEBAD KF

Tjenester og oppgaver
Molde Folkebad KF ble etablert 29. mars 2007. Foretaket ble 
registret i Brønnøysundregisteret 24. november 2007. Inngå-
ende balanse i foretaket er satt til 32,3 mill. kroner.

Styret vil bestå av 4 medlemmer inntil foretaket har ansatte 
som kan velge sin representant. Foretaket har per i dag kun 
en ansatt. Dette er daglig leder som ble ansatt 1. juni 2007. 
Inntil Moldebadet åpner, inngår alle foretakets utgifter i inves-
teringsrammen.

Foretaket skal i henhold til vedtektene på kommunens vegne, 
eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet. Dette 
arbeidet starter allerede i det pågående forprosjektet. Forpro-
sjektet ble godkjent i kommunestyret 21. juni 2007, med en 
netto kommunal investeringsramme på 120,1 mill. kroner.

Molde Folkebad KF inngår i et byggfellesskap bestående av 
følgende eiere:

•   Seksjon 1: Moldebadet - Molde kommune ved Molde 
Folkebad KF

•   Seksjon 2: Hotellet - Seilet Hotell Eiendom AS
•   Seksjon 3: Næringsdel - Parkgården AS (SPA og trenings-

senter)

Styret i Molde Folkebad KF har inngått en utbyggings- og 
samarbeidsavtale med de øvrige eierne og skal gjennom 
denne avtalen ivareta kommunens interesser overfor byggfel-
lesskapet.

Det er en overordnet målsetting at Moldebadet skal åpne  
påsken 2010, og være et anlegg som gir innbyggerne i regio-
nen et tilbud innen trivsel, velvære, helse og idrett.

Moldebadet vil inneholde konkurransebasseng, helse-/terapi-
basseng, familiebasseng, barne-/plaskebasseng, boblebad og 
badstuer.

I tillegg vil Moldebadet inneholde en klatrevegg, strømkanal, 
flere rutsjebaner, kafé med mer.

VI ER STOLTE AV

Daglig leder Bernt Lange

På vegne av Molde Svømme og Livredningsklubb, Undervannsrugby, 
Revmatiker-foreningen og en mengde andre brukere er vi stolte av at vi nå 
etter mange år er i gang med byggingen av Moldebadet. Dette har mange 
brukergrupper ventet på i svært mange år og nå er vi altså i gang med 
byggingen av et anlegg som vil gjøre hverdagen for mange innbyggere i 
kommunen langt bedre. Vi tenker i første rekke på Revmatikerforeningen 
som har stått på i mange år for å få til et varmtvannsbasseng i kommu-
nen, Molde Svømme og Livredningsklubb som nå vil få et 
kortbane konkurransebasseng og ikke minst kommunens 
befolkning for øvrig som nå vil få et senter for velvære og 
rekreasjon som vil bidra til å bedre livskvaliteten for mange.

Daglig leder

Styret

Christie & Opsahl AS er totalentreprenør for prosjektet.  
Hammerø og Storvik AS er innleid byggeledelse for prosjektet.

Alle utgifter vedrørende bygging og drift før åpning, belastes 
kommunes investering. I følge byggeledelsen ligger prosjek-
tet innenfor totalrammen.

Investeringer 
Total investeringsramme for prosjektet 183 000
Diverse tilskudd 31 400
Refusjon mva 31 500
Netto 120 100
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MOLDE EIENDOM KF

Tjenester og oppgaver
Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsselskap. 
Foretakets hovedformål er å eie og forvalte kommunens 
formålsbygg med tilhørende eiendommer. Drift, vedlikehold 
og tilhørende serviceoppgaver utføres av Molde Eiendom KF. 
I tillegg har foretaket ansvaret for kommunens investerings-
prosjekter og ivaretar kommunens interesser som byggherre 
for disse. 

Investeringer
Det ble i 2008 gjennomført en rekke rehabiliterings- og påbyg-
gingsprosjekter. Bergmo ungdomsskole og Kviltorp skole ble 

ferdigstilt. Hauglegda barnehage ble utvidet og rehabilitert. 
Foretaket har også utført prosjektledelsen for utvidelse av 
Molde Lufthavn. I tillegg er det tre store pågående prosjekter, 
henholdsvis Bekkevoll ungdomsskole (kostnadsramme 165 
mill. kroner), Skjevik barne- og ungdomsskole (90 mill. kroner) 
og Glomstua omsorgssenter og sjukeheim (148 mill. kroner). 

Bolsøya skole, Langmyra skole (storskolen/gymnastikk) og 
Sellanrå skole (sørfløya) er under prosjektering og vil bli igang-
satt i 2009.

Avviksforklaring
Molde Eiendom KF har ikke eget regnskap for 2008. Regn-
skapet er innlemmet i Molde kommunes regnskap for dette 
året og blir først skilt ut fra 01.01.2009. Molde Eiendom KF 
har i 2008 et merforbruk på kr. 2.710.000,-. Ved gjennomgang 
av regnskapet er det identifisert tre områder som bidrar til å 
forklare det negative avviket. 

Opprettelsen av foretaket og utarbeidelse av takst- og ved-
likeholdsrapporten har medført økte utgifter på til sammen 
0,9 mill. kroner. Drift av bygg, herunder kommunale avgifter, 
materialutgifter og kjøp av tjenester fra eksterne har økt med 
0,8 mill. kroner. 

Molde Eiendom KF har i 2008 gjennomført en strengere prak-
sis enn tidligere i forhold til defineringen av hva som er drifts- 
og vedlikeholdsutgifter og hva som bør føres på de enkelte 
investeringsprosjekter. Samlet gir dette en økt belastning for 
driftsbudsjettet på 1,3 mill. kroner. 

VI ER STOLTE AV

Daglig leder Svein Arild Istad

Vi er stolte av å være eiendomsforvaltere i Molde kommune og for å ha 
foretatt en betydelig opprustning av skoler og barnehager 
i 2008. Vi har på kort tid etablert et eget foretak, Molde 
Eiendom KF, med faglig dyktige medarbeidere i et godt og 
trivelig arbeidsmiljø.

Eiendomssjef

Økonomi/merkantil Eiendomsforvaltning Prosjektadministrasjon

Sykefravær  2006 2007 2008
Egenmelding (1-8 dager) 
Bedriftsbetalt (1-16 dager) 
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 
Totalt fravær 

 1,1 % 1,6 % 0,8 %
 0,8 % 0,9 % 0,9 %
 10,0 % 15,6 % 2,9 %
 11,9 % 18,1 % 4,6 %

Bemanning 2006 2007 2008

Antall ansatte 24 22 19
Antall årsverk 20,67 18,75 16,20

 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik  Avvik i %  Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009 
Brutto driftsutgifter 50 413 46 189 -4 224 -9,1 % 32 463 33 451 53 036
Brutto driftsinntekter -10 958 -9 444 1 514 -16,0 % -9 502 -10 343 -13 060
Netto resultat 39 455 36 745 -2 710 -7,4 % 22 961 23 108 39 976
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MOLDE HAVNEVESEN KF

Tjenester og oppgaver
All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble 
overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som 
fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 
ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og 
Romsdal Havn IKS.

Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i 
Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomssel-
skap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre på  
3 personer som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Havnedirektør

Styret

Nøkkeltallsinformasjon
 2006 2007 2008
Ansatte     10       -      -
Årsverk    7,77       -      -
Omsetning (mill. kroner)      8,0     4,1     3,6
Eiendeler   (mill. kroner) -    84,9    83,0

(Foreløpige tall for 2008)
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KIRKELIG FELLESRÅD

Tjenester og oppgaver
Kirken i Molde består av seks sokn fordelt på to prestegjeld. 
De er organisert med en stab i hvert prestegjeld i tillegg til 
fellesrådets administrasjon.

Molde Kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter Kirkelovens 
§14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde 
kommune. Fellesrådet forvalter midler som i tillegg til å 
komme fra staten, i hovedsak kommer som overføringer fra 
Molde kommune.

Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for:
•  Økonomiske og administrative oppgaver
•  Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige  

kontorer
•  Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte
•  Utarbeidelse av mål og planer

Når det gjelder soknenes ansvar for «det kristelige liv» her-
under forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, har 
menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (Kirkelovens  
§ 9). Det er fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune 
og stat til å dekke utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i 
soknene. Det er stor grad av aktivitet som kommer barn, unge 
og voksne til gode og kirkens ansatte er tilstede i folks sorg 
og glede.

Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkegårdsdriften som i 
hovedsak utføres av kommunens parkvesen som kommunal 
tjenesteyting.

Kirkeverge

Fellesrådets administrasjon Prestegjeld Bolsøy

Stab Bolsøy

Prestegjeld Molde

Stab Molde

VI ER STOLTE AV

Kirkeverge Hans Jakob Nes

I kirken i Molde er vi stolte av mange engasjerte ansatte som gjøre en 
stor innsats gjennom sitt daglige virke. Det legges ned mye arbeid i å lage 
gode møtepunkter mellom kirken og byens befolkning både i glede og sorg. 
Ukentlig samles flere hundre mennesker i forskjellige aktiviteter i tillegg til 
gudstjenester og kirkelige handlinger. 
 
Det er også grunn til å være stolt av den store frivillige innsatsen som 
genereres av og utføres knyttet til kirkens arbeid. Også i år er 
en kirke (Kleive) malt på dugnad, og det er innredet lokaler 
til barne- og ungdomsarbeid på 500 m2 i kjelleren i Molde 
domkirke.

Avviksforklaring
Avvik mellom budsjett og regnskap forklares ved ekstraordi-
nære tilskudd og gaver som er øremerket og satt av på fond. 
Momskompensasjon i forbindelse med investering i kirkekjel-
leren (i hovedsak finansiert ved innsamlede midler og derfor 
tilført prosjektet) utgjør også en del av avviket. 

 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik Avvik i % Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2009
Brutto driftsutgifter 16 343 14 312 -2 031 -14,2 % 14 219 12 449 13 960
Brutto driftsinntekter 17 419 14 039 -3 380 -24,1 % 14 441 12 683 13 930
Netto resultat 1 076 -273 -1 349 - 222 234 -30

 2005 2006 2007 2008
Medlemmer av DNK 21 597 21 424 21 276 21 233
Døpte 238 224 227 225
Konfirmanter 214 213 247 221
Bryllup 43 55 61 54
Gravferder 190 186 194 198
Antall gudstjenester 356 351 353 289
Konserter m.m. 49 55 44 40
Deltakere ved alle gudstjenester 43 764 41 914 43 049 39 332
Gjennomsnitt gudstjeneste, søndag og helligdager 144 150 137 158
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Tjenester og oppgaver
Kommunestyret vedtok den 6. september 2007 å etablere en 
egen pensjonskasse under navnet Molde Kommunale Pen-
sjonskasse. Til å forestå den daglige ledelsen av pensjonskas-
sen ble rådmannen i Molde valgt. Rådhuset ble overført som 
egenkapital i pensjonskassen til en verdi av 84 mill. kroner. 
I tillegg ble det gitt et kontantinnskudd på 15 mill. kroner. 
Molde Kommunale Pensjonskasse ble etablert med virkning 
fra 1. januar 2008. I 2008 kjøpte pensjonskassen Storgata 31 
av Molde kommune for 23 mill. kroner. 

Rådmannen i Molde kommune har i året vært daglig leder i 
kassen som har vært administrert av Kommunal Landspen-
sjonskasse (KLP). Ved rådmannsskifte i Molde kommune 

fortsatte tidligere rådmann, Hilmar Windstad, som daglig leder 
i pensjonskassen. For å holde administrasjonskostnadene på 
et lavest mulig nivå har en flyttet deler av administrasjonen til 
Storebrand Pensjonstjenester AS med virkning fra 1. januar 
2009. 

Samlet kapital i Molde Kommunale Pensjonskasse var ved 
utgangen av året 862,8 mill. kroner. Pensjonskassen leverte 
et overskudd på 25,0 mill. kroner i 2008. Deler av overskud-
det kan benyttes til å betale pensjonspremie i 2009 og vil 
over tid gi en kostnadsreduksjon for Molde kommune. Molde 
Kommunale Pensjonskasse har økonomisk sett et av de beste 
resultatene i landet i 2008. 

VI ER STOLTE AV

Daglig leder Hilmar Winstad

Vi er svært stolte av det økonomiske resultatet i pen-
sjonskassen og ikke minst den gode servicen som blir gitt 
medlemmene. 

MOLDE KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Daglig leder

Styret

  Regnskap 2008 
Resultat av teknisk regnskap  1 709 000 
Resultat av ikke teknisk regnskap   23 291 000 
Total  25 000 000 

Eiendeler 

Selskapsportefølje  140 910 000 
Kundeportefølje  728 865 000 
Sum eiendeler  869 775 000 
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Ansvarlig utgiver: Molde kommune
Foto forside, bakside og ”vi er stolte av” historier: Famefotografene, Monica Holten

Foto til organisasjonskart og kommunestyre: Arne Strømme

Du fi nner svarene i Molde kommunes 

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

1

2 0 0 8
Å R S R A P P O R T

hvordanØnsker du å vite

Molde kommune brukte sine ressurser i 2008?
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Rådhuset, 6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
www.molde.kommune.no




