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1. Vedtak i kommunestyret 13. desember 2007 - sak 113/07 
 

Budsjettet for 2008 og økonomiplan for perioden 2008-2011 ble behandlet av Molde 
kommunestyre i møte den 13.12.07 og følgende vedtak ble fattet: 

 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2008 og 

økonomiplan 2008 – 2011 med følgende endringer: 
 

Drift  
 

Kultur  
Økt ramme: Tomrommet fritidsklubb   kr. 125.000,- 
Inndekking: Økt skatteanslag     kr.  125.000,- 

 
Pleie- og omsorg 
Økt ramme       kr. 500.000,- 
Inndekking: Rammereduksjon Byggesak og Geodata kr. 500.000,- 

 
Det skal innføres multidose for effektivisering av medikamenthåndteringene i 
hjemmetjenesten. I full drift er det beregnet at dette tiltaket gir en effektiviseringsgevinst 
tilsvarende 5 årsverk. Frigjøringen av personellressursene skal benyttes til økt pasientrettet 
arbeid, og på den måten bidra til å styrke hjemmetjenestetilbudet i kommunen. 
Kostnadsramme for 2008 er kr. 500.000,-. 

 
Investering 

 
Kirkens Hus 
Det avsettes 1,0 mill kr til prosjektering og rehabilitering av det gamle fengselet/Rådstua 
med sikte på å utvikle hele eller deler av bygningsmassen til ”Kirkens Hus”. 
Inndekking skjer over Eiendomsavdelingens ramme for prosjektnummer 4201. 

 
2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/resultatenhet og Kirkelig fellesråd 

 
3. Molde kommune viderefører satsingen innen psykisk helsearbeid innenfor en 

tilskuddsramme på 14,2 mill. kroner. Bruken av økningen i tilskuddet for 2008 vil 
kommunestyret behandle når tilskuddsbeløpet for Molde kommune er kjent. Kommunestyret 
vil samtidig gjøre en helhetlig drøfting av innsatsen innen det psykiske helsearbeid. 

 
4. Eiendomsskatten for 2008 skrives ut med 2,0 promille av takst. 

 
5. Det innføres et bunnfradrag for boliger i 2008 på kr. 200.000,-. 
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6. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 
Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på 
felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, 
fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved 
utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av 
naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra 
en enhet i Molde kommune til en annen. 

 
7. Molde kommune tar opp lån på kr. 192.340.000,- til finansiering av budsjetterte 

investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner.  
 

• Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid.  
• Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere 

lånevilkårene. 
 

8. Molde kommune tar opp lån i Husbanken på kr. 10.000.000,- for videreutlån. Vilkår følger 
av Husbankens regler for slike lån. 
 

9. Ordførerens godtgjørelse skal være lik rådmannens grunnlønn. Godtgjørelse til varaordfører 
settes til 75 % av ordførerens godtgjørelse. 

 
10. Med mindre annet følger av statlige direktiver m.v. skal kommunens avgifter, 

betalingssatser og gebyrer for 2008 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og 
prisvekst. 

 
I tillegg ble følgende verbalforslag vedtatt: 

 
1. Økt satsing på skole. 

 
2. Råkhaugen omsorgssenter settes i drift etter hvert som behovet for plasser oppstår. 

 
3. Kommunestyret ber administrasjonen utrede en overflytting av kommunale logopeder fra 

Skole- til Barne- og familieavdelingen 
 

4. Kommunestyret ber administrasjonen for ettertiden å anmode om midler til utredning av 
prosjekt. Prosjektet forelegges kommunestyret før det legges inn i økonomiplanen. 
 

5. Kommunestyret ber om at det gjøres et prøveprosjekt med el-biler i hjemmetjenesten 
(sentrum). Dette ved utbytting av bilparken. 
 

6. Kommunestyret vedtok i sak PS 72/06 at driften ved Bolsøya skole skal videreføres. Det er 
vedtatt en investeringsramme for prosjektet på 7,2 mill kroner, og innstillingen fra 
formannskapet er på nye 1,8 mill for 2008. 
Kommunestyret ber om at det fremlegges en ny sak snarest slik at omfanget og kostnadene 
ved tiltaket kan fastlegges, og med sikte på snarlig oppstart og gjennomføring. 
 

7. Kommunestyret ber rådmannen budsjettere i balanse for 2009 
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2. Sammendrag – oppsummering 
 
2.1 Budsjettprosessen 
 
Også i 2007 startet budsjettprosessen med dialogmøter mellom politisk og administrativ ledelse. 
Dialogprosessen ble gjennomført våren 2007 med oppsummering i kommunestyrets møte i mai. Her 
gikk kommunestyret gjennom konklusjonene fra den enkelte komité. Hovedfokus i årets 
dialogmøter, slik dette ble beskrevet i k-sak 13/07, var kvalitet på tjenesteproduksjonen og tiltak for 
å redusere sykefraværet. Det ble lagt inn forutsetning om at vedtatte rammer i økonomiplanen for 
2007 – 2010 var retningsgivende som bakgrunn for arbeidet i komiteene.  
Komiteene drøftet kvalitet, utfordringer, prioriteringer og rammeforutsetninger for alle enhetene. 
Resultatet av dialogen ble til en viss grad styrende for saken som omhandlet kommunens 
økonomiske rammeforutsetninger for 2008. I denne saken, som ble lagt fram i juni 2007 (k-sak 
40/07), vedtok kommunestyret de økonomiske rammene for budsjett 2008 som blant annet 
inkluderte bruk av alle momskompensasjonsinntekter fra investeringer. Arbeidet med budsjettet har 
hatt disse rammene som økonomisk utgangspunkt.  
 
2.2 Økonomiske rammeforutsetninger 
 
Den generelle oppfatningen av kommunesektorens samlede rammevilkår, uttrykkes i dempet og til 
dels manglende vekst. Dette kommer klart til uttrykk i en egen rapport fra Kommunenes 
Sentralforbund og er mer utførlig omtalt under kapittel 8.1. 
Kommunestyret reviderte i k-sak 39/07 kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2007. De 
fleste av endringene som ble vedtatt i denne saken, ble senere innarbeidet i budsjettrammene for 
2008 og videreført i planperioden 2008-2011.  
Rammesaken la til grunn endringer som følge av konklusjoner fra dialogmøtene. I ettertid har 
rådmannen fordelt vedtatt reduksjon i netto driftsutgifter på til sammen 6,4 mill. kroner i 
effektiviseringsgevinst på de enkelte tjenesteproduserende enhetene. Ytterligere 
effektiviseringskrav på 1,0 mill. kroner ble vedtatt av kommunestyret og fordelt på stabs-
/støtteavdelinger. Forslaget til Statsbudsjett gir Molde kommune en økning i frie inntekter som er 
stor nok til å dekke forventet lønns- og prisvekst på den delen av utgiftene som finansieres av de 
frie inntektene på 28,7 mill. kroner. Vi ser da bort ifra kostnadsveksten som følge av økte 
renteutgifter. Momskompensasjon på egne investeringer gir kommunen 49,7 mill. kroner i netto 
inntekt som i sin helhet blir brukt til driftsformål. I tillegg mottar kommunen 8,9 mill. kroner i 
momskompensasjon på investeringer gjennomført av kommunale foretak. Av disse beløpene burde 
ideelt sett en betydelig andel blitt satt av til fond for å møte senere års bortfall av kompensasjon 
eller i beste fall brukt til delfinansiering av investeringer. I planperioden vil denne merinntekten 
falle bort allerede i 2009 som følge av at momskompensasjon på investeringer skal føres som 
inntekt i investeringsregnskapet. Det blir derfor en utfordring for kommunestyrene i svært mange av 
landets kommuner å finne langsiktige løsninger på dette inntektsbortfallet. Denne utfordringen må 
også ses opp mot de forventninger som regjeringen har skapt når det gjelder å øke kommunens frie 
inntekter i årene framover. 
 
Renteutgifter er i 2008 regnet til gjennomsnittlig 5,4 pst. og dette er noe under dagens pris på et 3 
eller 5 års fastrentelån i Kommunalbanken. Dette er også noe lavere enn dagens nivå på flytende 
renter, men samtidig i tråd med den utviklingen som en del av aktørene i markedet forventer. 
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2.3 Driftsbudsjett 
 
For å komme i økonomisk balanse har rådmannen tilpasset driftsrammene slik kommunestyret har 
vedtatt gjennom rammesaken og dialogmøter. Selv med disse tilpasningene, bærer budsjettet preg 
av at kommunens drift har et kostnadsnivå som er vesentlig for høyt. Dette kan illustreres ved  at 
kommunen bruker 21,4 mill. kroner mer i momskompensasjonsinntekter i driften i 2008 enn i 2007 
samtidig som effektiviseringstiltak har hentet ut ca. 7,4 mill. kroner fra tjenesteproduksjonen i 2008.  
I budsjettprosessen har det vært nødvendig å vurdere nedbygging av enkelte tjenestetilbud. Dette 
har en imidlertid unngått. Som hovedregel viderefører budsjettet det aktivitetsnivået som er etablert 
i 2007. 
 
Det skyldes å gjøre oppmerksom på at administrasjonen i juni 2007 presenterte utfordringer i 
størrelsesorden 122,3 mill. kroner som ikke finner sin dekning i kommunens driftsrammer i årene 
som kommer. Summen bestod av vedtatt effektiviseringsgevinst, bortfall av momskompensasjon av 
investeringer, renteøkning, driftsutgifter Glomstua, underskudd folkebadet og foreslåtte 
rammeøkninger på skole. De fleste av disse elementene var oppe til behandling i kommunestyrets 
junimøte hvor flertallet stort sett gav sin tilslutning. I foreliggende forslag er driftsutgifter til nye 
omsorgssentersplasser i perioden beskrevet i kapittel 10.1 og under området for pleie og omsorg.  
 
Det er gjennomgående et meget stramt budsjett på alle driftsområder. Et slikt budsjett krever en 
effektiv og aktiv økonomistyring. Kommunen har i løpet av 2007 utvidet bruken av Balansert 
Målstyring som i tillegg til økonomiske parameter, vil registrere sykefravær, medarbeidertilfredshet 
og brukertilfredshet. Det knytter seg fortsatt store forventninger til systemets nytteverdi.  
 
2.4 Investeringsbudsjett 
 
En av kommunens store utfordringer i tiden fremover er den voksende lånegjelden. Den er ved 
inngangen til planperioden på ca. 1,1 mrd. kroner. Økning i rentene ut over budsjettert nivå kan, 
selv etter at en justerer for lån til selvkostområder og rente- og avdragskompenserte lån, få meget 
store konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. 
En har likevel sett det som nødvendig å gjennomføre en del større investeringer. Spesielt gjelder 
dette innenfor skole, hvor et relativt ambisiøst program for å fullføre den bygningsmessige 
oppgraderingen er prioritert. I programperioden er den samlede brutto investeringsrammen til skole 
på hele 234,0 mill. kroner. En har også ført opp 140,0 mill. kroner i investeringsmidler til Glomstua 
omsorgssenter i planperioden. Når det gjelder dette prosjektet var det i tidligere økonomiplan 
forutsatt statlig fullfinansiering både på investerings- og driftssiden. Etter forslaget til Statsbudsjett 
blir kommunen ”avspist” med et investeringstilskudd på anslagsvis 28,8 mill. kroner og ingen 
dekning av økte driftsutgifter. 
Ut over dette videreføres de fleste investeringsprosjektene som er oppført i gjeldende økonomiplan.  
Den samlede brutto investeringsrammen for hele planperioden beløper seg til 573,8 mill. kroner og 
lånegjelden ved utgangen av planperioden forventes å bli på 1,3 mrd. kroner. Dette innebærer en 
årlig økning i lånegjelden på gjennomsnittlig 48,2 mill. kroner. En ser da bort ifra gjelden i de 
kommunale foretakene som også er en del av kommunens ansvar. 
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2.5 Budsjettets profil 
 
Ved utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan har en lagt vekt på de føringer som følger av 
kommuneplanen og kommunens vedtatte strategier som er avledet av denne. 
 
Budsjettets hovedprofil er at det har til hensikt å opprettholde og videreutvikle den kommunale 
tjenesteproduksjonen på dagens nivå. Selv om det i dette vil ligge store omstillingsutfordringer for 
deler av den kommunale organisasjonen, er brukerhensynet sterkt vektlagt i prioriteringene. God 
tilgjengelighet har lenge vært kommunens mål.  
 
Molde kommune er senter for regionen. Et sterkt og robust regionsenter betinger et attraktivt og 
aktivt omland. Det er derfor nedfelt som en av kommunens viktigste strategier å bidra overfor 
omlandet for å gjøre hele regionen robust. Det er derfor viktig at de politiske strategier, som 
kommunens planer bygger på, også ivaretar regionens interesser. Dette er vektlagt i budsjettet. 
Kommunens bidrag til ROR og støtten til Molde næringsforum opprettholdes. Det samme gjelder 
inkubatorvirksomheten i Molde Kunnskapspark. Tilskuddsbeløpet til destinasjon Molde og 
Romsdal økes i tråd med vedtatt opptrappingsplan og det er satt av midler til deltagelse i Regionalt 
utviklingsfond (GassROR-IKS) med årlig kr. 600.000,-. Kommunen er nå medlem og økonomisk 
bidragsyter i Nordmøre og Romsdal friluftsråd.  
 
Det har vært et politisk mål å redusere innbyggernes utgifter til eiendomsskatt og kommunale 
avgifter. Ordlyden i denne strategien ble i k-sak 79/07 endret til: ”Kommunen skal ha et skatte- og 
avgiftsnivå som sikrer innbyggernes grunnleggende behov for kommunale tjenester.” Satsen for 
eiendomsskatt er for 2008 vedtatt med 2,0 promille og dette nivået er videreført i planperioden. 
Eiendomsskatt er innført og beregnet for hele kommunen. Eiendomsskatten ble i rammesaken i 
juni-07 redusert med 4,1 mill. kroner i 2008 i forhold til vedtatt økonomiplan med bakgrunn i 
innføring av bunnfradrag for boliger. Dette bunnfradraget er for 2008 satt til kr. 200.000,-. 
 
Når det gjelder kommunens gebyrer til vann og avløp vises til egne saker utarbeidet av Molde Vann 
og Avløp KF. For øvrige avgifter, betalingssatser og gebyrer forutsettes at enhetene selv sørger for 
indeksregulering i samsvar med lønns- og prisveksten jfr. kapittel 9.1. 
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3. Innledning 
 
Det hersker liten tvil om at Molde kommune er en god kommune å tilbringe alle deler av livet i for 
det store flertallet av befolkningen. Dette er et uomtvistelig faktum. Gjennom gode offentlige 
tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, som er kommunens prioriterte målgrupper, 
ivaretas primærbehovene til disse gruppene. At kommunen allikevel har store utfordringer innenfor 
mange områder, er et tegn på at den vil så mye mer enn hva ressursene tilsier. Budsjett og 
økonomiplan for kommende år vil allikevel dekke de primære behovene for de aller fleste av 
kommunens innbyggere. 
 
Kommunestyret vedtok i juni i år de foreløpige rammene som danner grunnlaget for budsjettet. I 
forberedelsene til denne saken gjennomførte kommunestyret dialogmøter mellom politisk og 
administrativ ledelse. I denne dialogen ble enhetenes utfordringer i forhold til kvalitet på tjenestene 
vurdert opp imot de vedtatte økonomiske muligheter som eksisterende økonomiplan gav. 
 
I kommunestyrets møte 24.05.07 ble det redegjort for de synspunkter som fremkom i komiteenes 
arbeid i dialogmøtene. I den etterfølgende plenumsdiskusjon ble prioriteringer ytterligere presisert 
noe rådmannen tok med seg i den videre behandlingen av økonomiske rammer for 2008.  
 
Når kommunestyret i sitt møte den 21.06.07 fastsatte de økonomiske rammene for den kommunale 
tjenesteproduksjonen for 2008, ble momskompensasjon av investeringer lagt inn som driftsinntekter 
og brukt til å dekke løpende driftsutgifter slik det også ligger i vedtatt økonomiplan.  
 
Med bakgrunn i de inntekstsignaler som var gitt i kommuneproposisjonen, og rammene vedtatt av 
kommunestyret i juni, ble den administrative budsjettprosessen igangsatt gjennom et eget 
budsjettrundskriv fra rådmannen datert 06.07.07. I den etterfølgende prosess har avdelingene og 
resultatenhetene deltatt i informasjons- og drøftingsmøter.  
 
De inntekstforutsetningene som framkommer i regjeringens forslag til Statsbudsjett, danner i tillegg 
til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens budsjett og økonomiplan. Soria Moria 
erklæringen inneholdt bl.a. et løfte om økt satsing på kommunene som skulle gjenspeiles i økte 
overføringer. Molde kommune har i denne økonomiplanen forutsatt at satsingen på kommune-
Norge vil gi økte overføringer til Molde kommune på 36,2 mill. kroner i 2009, 36,4 mill. kroner i 
2010 og 43,7 mill. kroner i 2011. 
 
Det investeres betydelig i 2008 og 2009. Dette medfører en stor økning i driftsinntektene i 2008 
som følge av momskompensasjonsforskriften. Som tidligere nevnt har vi budsjettert med hele 49,7 
mill. kroner i investeringsmoms og dette utgjør 35,0 mill. kroner mer enn kommunen er trukket for 
og som er forutsatt å være et ”normalnivå”. I tillegg overfører kommunale foretak kommende år 8,9 
mill. kroner i beregnet investeringsmoms til Molde kommune. Selv om disse inntektene i sin helhet 
burde vært fjernet fra driften av kommunen, har kommunestyret valgt å inkludere inntektene i 
kommunens driftsrammer. De driftsmessige konsekvensene av å holde disse inntektene utenfor er 
for dramatiske. Endringen i kompensasjonsordningen fra 2009 omtales mer utførlig under kapittel 
8.5. 
 
Kommunen har store utfordringer på investeringssiden. For å redusere rente- og 
avdragsbelastningen utover i planperioden, har man funnet det nødvendig å skyve noen prosjekter 
ut i tid. Flere av skolene er allikevel i en så dårlig forfatning at betydelige renoverings- og 
ombyggingsarbeid må prioriteres.  
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Glomstua omsorgssenter skal renoveres i planperioden og sak om ombygging innenfor en 
investeringsramme på 140,0 mill. kroner er vedtatt av kommunestyret. Budsjettet legger opp til at 
det skal være full drift ved Glomstua omsorgssenter fra september 2009. Med det en nå kjenner til 
vil statens bidrag til finansiering av denne investeringen beløpe seg til 28,8 mill. kroner. I 
økonomiplanen for perioden 2007 – 2010 var det forutsatt statlig fullfinansiering av prosjektet. Drift 
av eventuelle nye plasser vil, etter det en kjenner til, ikke bli kompensert fra statlig hold. 
 
Molde kommune er bare i mindre grad tildelt statlige skjønnsmidler ut over beløpet som tilskrives 
en tidlig oppstart av eldresatsingen midt på nittitallet. Dersom kommunen skal ha ytterligere 
skjønnsmidler, må disse komme i form av ekstraordinære midler til enkeltprosjekter som blir funnet 
verdige av fylkets administrasjon. 
 
Deler av organisasjonen ble i 2007 delt opp i egne resultatenheter. Dette gjaldt områdene pleie og 
omsorg, barnehage, skole og kulturskolen. Dette har for 2008 endret budsjettdokumentet og nivået 
de økonomiske rammene blir vedtatt på ved at den enkelte resultatenhet får en egen politisk vedtatt 
budsjettramme å forholde seg til. Omorganiseringen har også i stor grad preget den administrative 
budsjettprosessen i år.  
 
Det er i planperioden ikke tatt hensyn til eventuelle overskridelser av budsjettrammer i 2007 
innenfor de enkelte avdelinger og resultatenheter. Konsekvenser av slike overskridelser kan gi 
reduksjon i rammer for 2009. 
 
Molde kommune skal i prinsippet forlange utbytte/forrentning av alle sine kapitalplasseringer. Dette 
gjelder kommunens kapital i egne selskaper (både AS og KF) og interkommunale selskaper. I 
foreliggende budsjettforslag er dette bare delvis gjennomført. Arbeidet med dette vil likevel bli 
prioritert i tiden fremover og innarbeidet med forsvarlige beløp når disse er beregnet for det enkelte 
selskap/foretak.  
 
Eiendomsskatten er satt til 2,0 promille av takst i 2008 og i resten av planperioden og er beregnet på 
alle fakturerbare eiendommer innenfor kommunens grenser. Dette, i tillegg til innføring av et 
bunnfradrag på kr. 200.000,- per boenhet, vil gi kommunen samme inntekter i 2008 og utover i 
planperioden som den vil ha i 2007.  
 
Særbudsjett for Molde havnevesen KF, Molde Vann og Avløp KF, og Molde Utleieboliger KF er 
lagt fram som egne saker for Molde kommunestyre. Molde Folkebad KF vil komme i en driftsfase 
først etter at utbyggingsperioden er over. Det kan for øvrig nevnes at kontrakt om bygging av 
badeland vil bli underskrevet den 28. november i år med forventet byggestart vinteren 2008. Bygget 
forventes å stå ferdig 31.01.2010 og momskompensasjon av investeringene er holdt utenfor 
kommunens budsjetter.  
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4. Visjon, mål og strategier for Molde kommune 
 
4.1 Visjon og overordnede mål 
 
Vedtatt kommuneplan 2002-2010 viser visjon og overordnede mål for kommunen. 
 
Visjon: 

 
 
Overordnede mål:  
• Hjerte for regionen 
• Vekst i kvalitet 
• Alle blir med 
• Offensiv organisasjon 
• Økonomisk handlefrihet  
Kommuneplanen vedtatt i 2002 står foran en rullering i planperioden. 
Et helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering, der kommuneplanen er et sentralt 
utgangspunkt, er utviklet og delvis implementert i organisasjonen. Videre implementering og 
opplæring vil foregå i hele planperioden. Bestiller-/utførermodellen og balansert målstyring er 
sentrale styringsredskap i dette arbeidet. Organisasjonen bruker nå kommuneplanen med tilhørende 
strategier på en aktiv og styrende måte. 
 
4.2 Kvalitetskommuneprogrammet 
 
Staten (ved tre departement), Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene 
har etablert samarbeid om utvikling av kvalitet i pleie og omsorgstjenesten (pleie og omsorg og 
tiltak funksjonshemmede) og oppvekst (skole og barnehage). I tillegg vil det være et mål å redusere 
sykefraværet. Samarbeidet er kalt ”Kvalitetskommuneprogrammet” og skal pågå ut 2009. 
Kvalitetskommuneprogrammet er ment å virke som drahjelp. Det vil imidlertid ikke bli tilført ekstra 
midler i nevneverdig grad.  
Alle kommuner er invitert til å delta i programmet. Molde kommune deltar i første pulje sammen 
med 30 andre kommuner.  
 
Kriterier for deltakelse 
Tre hovedkriterier er lagt grunn for å være med i programmet: 
• Målrettet arbeid med kvalitetsforbedring: Kommunen må synliggjøre innsatsområder og tiltak 

for kvalitetsforbedring innenfor ett eller flere tjenesteområder i pleie og omsorgssektoren 
og/eller oppvekst. Resultatmål for arbeidet skal settes. 

 
• Målrettet arbeid med sykefraværsreduksjon: Kommunen må sette klare resultatmål for 

sykefraværsreduksjon og synliggjøre innsatsområder og tiltak. 
 
• Trepartssamarbeidet: Kommunen må synliggjøre trepartssamarbeidet og hvordan dette 

ivaretas gjennom organisering og arbeide i prosessen. De tre partene vil utgjøre 
lokalpolitikere, ledelsen og de ansatte med tillitsvalgte. 



4. Visjon, mål og strategier for Molde kommune  Side 14 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

Delprosjekt 
Det etableres/vil bli etablert ett eller flere delprosjekt innen pleie og omsorg, tiltak 
funksjonshemmede, skole og barnehage. De aller fleste av tiltakene vil være relatert til oppgaver 
som allerede er påbegynt eller som er tenkt påbegynt. Dette vil være i samsvar med intensjonene i 
programmet; gripe fatt i de tiltak kommunene allerede har satt i gang eller ønsker å sette i gang og 
bygge på disse.  
 
I mange henseender hører kvalitet og nærvær sammen. Som det fremgår av delprosjektene, vil 
derfor nærværsproblematikk utgjøre en viktig del.  
 
I tillegg er det etablert et eget Nærværsprosjekt. 
 
Delprosjektene er valgt ut fra ønske om ytterligere å få bedret kvaliteten på tjenestene og å få satt 
arbeidet med bedring av nærvær i system.  
Kvalitetsbegrepet må ikke bli for komplekst og fragmentert. Kvalitetsforståelsen må knyttes til den 
daglige praksis i kommunen på det enkelte tjenestested og i kontaktene mellom tjenesteyter og 
tjenestemottaker.  
 
Kvalitet kan oppfattes som: 
• Hva innbyggerne kan forvente seg i kontakten, dialogen og samhandlingen med kommunen. 
• Opplevd kvalitet i kontakten mellom medarbeider og innbygger. 
 
En av hovedutfordringene vil bli; Hvordan skal kvalitet måles slik at det vil gi relevant og pålitelig 
informasjon om utviklingen. Herav må en situasjonsbeskrivelse for de enkelte områder utarbeides, 
måleområder må velges og det må utvikles gode måleindikatorer som gjør en i stand til å måle og 
vurdere om tiltakene bidrar til å oppfylle målsetningene. 
 
Nedenfor er det satt opp et kort resymé av de enkelte delprosjektene: 
 
Pleie og omsorg 
Resultatenhetene vil fokusere på kvalitet og sykefravær i hjemmetjenesten. 
Tre delprosjekt vil inngå som ledd i denne fokuseringen: 
• Innføring av multidose:  

Legemiddelhåndtering og bruk av legemidler er et komplekst område innen den kommunale 
sykepleie. Studier konkluderer med manglende gode samarbeidsrutiner mellom alle involverte 
parter når en klient trenger hjelp til legemiddelhåndtering. 

• Skape forsvarlig arbeidsmiljø i hjemmetjenesten: 
Høyt sykefravær skyldes både fysisk og psykisk belastning. Ellers er det mange uavklarte 
problemstillinger ved det å utføre offentlig arbeide i private hjem. 

• Tilretteleggelse for sikker informasjonsutveksling via informasjonsteknologi: 
Innen pleie og omsorg betyr god IT-anvendelse å legge til rette for sikker 
informasjonsutveksling mellom samarbeidende parter. 
Prosjektet legger til grunn innføring og bruk av to fagprogram som heter Gerica og SamPro 
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Tiltak funksjonshemmede 
Resultatenheten ønsker å fokusere på sykefravær sett i forhold til deltidsproblematikk og uønsket 
deltid sett opp mot turnus.  
Dette vil igjen kunne ha betydning for opplevd kvalitet hos brukere og innbyggere. 
I prosjektet ønskes ellers å fokusere på brukermedvirkning satt i system. 
To delprosjekt er således lagt til grunn: 
• Uønsket deltid sett i lys av nye modeller for arbeidstidsordninger: 

Tallet på deltidsansatte i omsorgsyrker er økende. Uønsket deltid kan medføre 
helseproblematikk, rekrutteringssvikt og ustabile personalgrupper. Disse elementene vil 
samlet kunne gi kvalitetsreduksjoner på tjenestene som ytes brukerne. 

• Brukermedvirkning satt i system: 
Det å medvirke og ha selvbestemmelse er sentrale begreper i omsorgsyrkene. Det legges opp 
til å etablere helhetlige system som ivaretar brukers selvbestemmelse og 
brukerorganisasjonenes medbestemmelse. Etablering av brukerråd vil være et redskap i så 
henseende. 

 
Skole 
Skole ønsker å gripe fatt i flere problemstillinger rettet mot kvalitet og sykefravær. To delprosjekt er 
således lagt til grunn: 
• Implementering i skolehverdagen av § 9a og § 11 i opplæringsloven: 

Organisasjonen må dokumentere hvordan elever og foresatte får nødvendig informasjon og 
ramme for medvirkning i samsvar med lov og regelverk. 

• Oppfølging og bruk av seniorressursen i skolen (55+ og 60+/ dette berører respektive 48 og 
49 årsverk): 
Gjennomsnittsalderen blant pedagogisk personale er økende og med forholdsvis mange i 
aldersgruppen 55+ og oppover. Det er ønskelig å bruke denne ressursen på best mulig måte. 

 
Relatert til disse tiltakene vil det også bli arbeidet med HMS-oppfølging av avviksmeldinger. 
Nærværet i moldeskolene er varierende. I den sammenheng vil det som et ledd i 
Kvalitetskommuneprogrammet bli arbeidet med å klarlegge bakgrunnen og etablere gode rutiner og 
informasjon og planlegging av overgang fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse. 
 
Barnehage 
I Molde kommune er det totalt 33 barnehager med 16 ulike eiere. Det er 350 ansatte i virksomheten 
og ca. 1.300 barn. Kommunen eier og driver 12 av barnehagene. I tråd med lov om barnehager, 
rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver, strategiplan for kompetanseutvikling i 
barnehagesektoren 2007 – 2010 og lokale strategier, har kommunen en sentral rolle i 
kvalitetsutviklingsarbeidet i forhold til den samlede barnehagetjenesten i kommunen, både i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager.  
 
For å kunne fremme kvalitet i barnehagene velger kommunen å rette fokus mot pedagogisk ledelse. 
En viktig del av kvalitetskommunesamarbeidet vil også være prosessen omkring det å fremme 
helhetstenkning i kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
Gjennom prosjektet ønskes dokumentert hvilken effekt kvalitetsutvikling av pedagogisk ledelse vil 
ha i forhold til  
• Brukernes opplevelse av tjenesten 
• Ansattes trivsel og faglige utvikling 
• Kvalitet 
• Sykefravær 
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Nærværsarbeide (sykefraværsreduksjon) 
Generelt søkes å innarbeide begrepet ”nærvær”, da dette vil være mer positivt ladet enn fravær.  
 
Det er innledet et samarbeid med Jan Spurkeland (eget firma; AS Relasjonsledelse). I løpet av 
prosjektperioden vil det bli lagt opp til å ha prosjekt rettet inn mot enheter innen pleie og omsorg, 
tiltak funksjonshemmede, skole og barnehage. Det legges opp til å ha en ståstedsanalyse basert på 
intervju klar i løpet av uke 37. 
I tillegg etableres et pilotprosjekt rettet mot tiltak funksjonshemmede som skal vare i perioden 
sept/07 til august/08.  
Mål for pilotprosjektet: Det skal oppnås et nærvær på 90 % innen utgangen av august 2008.  
 
Organisering (trepartssamarbeidet) 
Trepartssamarbeidet; folkevalgte, ledelse og ansatte (tillitsvalgte) legges til grunn for 
organiseringen av programmet. Folkevalgte forutsettes representert med utgangspunkt i deltakelse i 
kommunestyrets dialogmøter.  
Både folkevalgte og tillitsvalgte skal være representert i alle delprosjektene. 
 
4.3 Elektronisk kvalitets- og styringssystem 
 
Et elektronisk kvalitets- og styringssystem bidrar til en god styring av kommunen, ved å gi 
dokumentasjon på hva som går godt og hva som må forbedres i forhold til de vedtak og bestillinger 
som gjøres. Slike data har kommunen delvis hatt tidligere, men ikke i så stort omfang og med slike 
muligheter for å hente inn styringsinformasjon på ett sted som nå. Det som er unikt er at kvalitet og 
kvantifiserbare data kan ses i sammenheng og derved gi et mer balansert bilde av kommunens drift. 
Med dette verktøyet søker man å oppnå effektivisering ved at ressursene brukes på en mest mulig 
hensiktsmessig måte. Verktøyet for totalt kvalitets- og styringssystem (KvalitetsLosen) er utviklet i 
Stifinnerperioden 2003-2006, og består av følgende 4 moduler: 
Kvalitetsdokumentasjon, avvik/tiltak, risikostyring og balansert målstyring. 
 
Status på modulene kvalitetsdokumentasjon og avvik/tiltak 
Blant Stifinnerkommunene har Molde kommune vært med å utvikle disse to modulene. De er hittil 
delvis tatt i bruk av enhetene Pleie- og omsorg og Kommunalteknikk. Høsten 2007 blir det 
tilrettelagt for at hele organisasjonen skal kunne ta disse modulene i bruk fra begynnelsen av 2008. 
Kvalitetskontakter er utnevnt i hver enhet, og samlet utgjør de kvalitetsrådet i kommunen.  
 
Modulen for risikostyring er utviklet av eksternt firma. Den vil bli tatt i bruk i slutten av 
planperioden. 
 
Status på modulen balansert målstyring 
Blant Stifinnerkommunene har Molde kommune vært pilot på utviklingen av denne modulen. 
Styringsmodulen kan gi kontinuerlig oppdatert kvantifiserbar informasjon om alle forhold som 
kommunens ledelse ønsker å vite noe om via målekortet som er definert. All informasjon her vil 
danne grunnlag for rapportering i årsmelding og årsregnskap. 
Modulen er brukt i økonomirapporteringen i 2007. En prosedyre for sykefraværsrapportering tas i 
bruk høsten 2007 (kommentarer og oppfølgingstiltak). 
Resultater fra medarbeiderundersøkelsen høsten 2006 ligger inne. Ny undersøkelse vil bli utført  
høsten 2008. 
Brukerundersøkelser vil komme jevnt og trutt innen ulike områder, i hele planperioden. 
En ”mini” -undersøkelse under fokusområdet ”samfunn og livskvalitet” ble utført vår 2007, og det 
planlegges en stor innbyggerundersøkelse høsten 2008. 
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4.4 ”ROSE” og medarbeiderskap 
 
Personalpolitikken i Molde kommune skal bygge på: 
• ROSE-filosofien og  
• Medarbeiderskap.  
 
ROSE-verdiene er i ferd med å bli implementert og integrert i organisasjonskulturen vår. (Respekt + 
Omsorg + Samarbeid = Effektivitet). Men den har fortsatt varierende betydning i deler av 
organisasjonen. Det må arbeides aktivt med alles bidrag til ROSE og ansvarliggjøre hver eneste 
medarbeider og leder til å ha personlig engasjement i verdienes holdnings- og atferdsbetydning. 
Medarbeiderskap er et verktøy for å myndiggjøre medarbeideren og gjøre alle medarbeidere enda 
bedre rustet til sammen å ta de utfordringer som vi står overfor i Molde kommune. En annen hensikt 
er å skape gode arbeidsplasser som er meningsfulle for medarbeiderne. Arbeidsplasser som en kan 
utvikle seg i for å gi enda bedre tjenester til brukerne.  
 
Medarbeiderskap krever tilretteleggende ledelse. En ledelse som gir tilstrekkelig ”rom” for hver 
ansatt slik at en får brukt sin kompetanse og slik at en kan få bidra til en positiv utvikling til 
enhetens og organisasjonens beste. Det er gode og riktige tjenester, innovasjon der det er viktig 
samt engasjerte ansatte som er det målet vi ønsker å nå ved å involvere alle ansatte i 
medarbeiderskapssatsingen. I løpet av 2010 skal alle ansatte i Molde kommune ha vært gjennom 
medarbeiderskapsutdanningen. 
 
4.5 Veksthuset 
 
Fra høsten 2007 til sommeren 2009 skal det gjennomføres et ledelsesutviklingsprogram i Molde 
kommune. Programmet kalles ”Veksthus for ledere” og prosessveileder er KS Konsulent AS. 
 
Formålet med lederutviklingen er å bidra til å: 
• Skape tydelighet på og aksept av oppgaver og roller. 
• Mestre utfordringene i lederrollen. 
• Arbeide med og utvikle egen faglig og personlig autoritet i lederrollen. 
• Øke ferdighetene i samarbeid på tvers av fag/profesjon/tjenesteområder for å skape helhetlig 

tilbud til brukerne. 
• Øke kunnskapen om og forståelse for kompliserte politiske, organisatoriske og 

følelsesmessige krefter som utgjør organisasjonens indre liv i samspill med omverden. 
• Fokusere og trene på ferdigheter i å planlegge, implementere og lede større og mindre interne 

og organisatoriske prosesser som sikter mot utvikling og forandring. 
• Bidra til å etablere nettverk som læringsarenaer for ledelse. 
• Tilrettelegge for medvirking og medledelse fra medarbeidere. 
 
Det satses på denne lederutviklingen fordi lederne står ovenfor store utfordringer i tiden som 
kommer. I kampen om arbeidskraften blir det viktig at vi har ledere som vet å ta vare på sine 
ansatte, gir de ansatte gode arbeidsvilkår og bidrar til at de ansatte er opptatt av at enheten yter gode 
og riktige tjenester. Vår rolle som samfunnsutvikler må videreføres og brukerdialogen må benyttes. 
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4.6 Internett / intranett, digitale løsninger  
 
Departementet har en strategiplan ”eNorge 2009 - det digitale spranget”. I dette dokumentet er det 
formulert en rekke konkrete mål som direkte eller indirekte angår kommunesektoren. Dette gjelder 
bl.a målsetninger om digital kompetanse, digitale tjenester, verdiskapning på grunnlag av offentlige 
data, elektronisk handel, digital samhandling i offentlig sektor, bruk av åpne standarder, 
gevinstrealisering med mer. I planen er det pekt på at kommunesektorens innsats er avgjørende for 
ambisjonen om å effektivisere offentlig sektor. KS har utarbeidet et dokument eKommune 2009 
som er ment å være en støtte for kommunene og fylkeskommunene i utviklingen av målsetninger og 
strategier for bruk av IKT i tiden framover. Dokumentet er knyttet opp til  eNorge-planen og 
understøtter en rekke av målsetningene og tiltakene beskrevet i denne planen. 
 
Molde kommune og leverandørenes felles strategi i forhold til utvikling, støtter seg til målsetninger 
skissert i de nevnte planer, eKommune 2009 og eNorge 2009. 
 
eKommune 2009 
Visjon for den digitale kommunen: 
eKommunen skal aktivt utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape 
tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringsliv. 
 
Dette innebærer at den moderne eKommune må: 
• Gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale 

kanalen. 
• Ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunens hjemmeside/portal. 
• Gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige 

samfunnsspørsmål. 
• Gjøre flest mulig tjenester tilgjengelig på nett. 
• Bruke IKT til å skape tjenester med høy kvalitet. 
• Samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for å skape 

helhetlige offentlige tjenester. 
• Ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsbehandling. 
• Frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltningen ved bruk av IKT. 
 
I Molde kommune arbeides det med følgende for å møte disse krav: 
• Innføre elektronisk arkivering med ett sentralt postmottak. 
• Utvikling av elektronisk dialogbaserte skjema, og tjenester mot ”MinSide”. 
• Innføre elektronisk dokument-/skjemaflyt helt inn i fagsystem. 
• Utvikle den digitale servicetorgmodulen. 
• Utvikle kontaktsenteret. 
• Videreutvikle intra-/internett med flere integrasjoner og mot ”MinSide”. 
• Skape integrasjoner mellom ovenstående. 
• Revitalisering av demokratiportalen d:mo. 
 
”MinSide”: 
MinSide tilbyr, sammen med informasjonstjenestene i Norge.no, innbyggerne en enhetlig og 
lettfattelig inngangsport til offentlig sektor. MinSide tilbyr spesielt:  
• Innsyn i personlig informasjon fra flere offentlige registre. 
• Mulighet for innsending av søknader, registreringer og forespørsler. 
• Sikker pålogging og sikker kommunikasjon med det offentlige.
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5. Økonomisk status for Molde kommune 
 
5.1 Regnskapsresultat 
 
Molde kommunes regnskap for 2006 viste et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 15,0 
mill. kroner. Netto driftsresultat viste et positivt resultat på 10,6 mill. kroner og dette utgjør 1 % av 
driftsinntektene. Det er anbefalt at netto driftsresultatet bør utgjøre 3 pst. av driftsinntektene. For 
Molde kommune ville dette bety et driftsresultat på 31,0 mill. kroner.  
 
I regnskapet for 2006 er merforbruket i 2005 på 4,8 mill. kroner dekket inn gjennom bruk av fond. 
Saldo på disposisjonsfondet utgjør 17,1 mill. kroner per 31.12.06. Mindreforbruket i 2006 ble 
vedtatt avsatt til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet utgjorde 32,1 mill. kroner etter denne 
avsetningen.  
 
Regnskapsrapporten per 30. september 2007 viser et positivt avvik på kr. 833.000,- i forhold til 
periodisert budsjett. Årsprognosen viser imidlertid at Molde kommune, slik situasjonen er i dag, 
forventes å få et merforbruk på 10,9 mill. kroner i 2007 i forhold til tidligere prognoser. Årets 
avsetning til disposisjonsfond må, i fall dette resultatet holder seg, reduseres tilsvarende. Det 
skyldes å gjøre oppmerksom på at 5,0 mill. kroner av forventet avvik skyldes tidsforskyvning på 
investeringer og dermed redusert momskompensasjon.  
 
Det vises til kapittel 15 som omhandler kommunens fondsmidler, da dette er en del av kommunens 
handlefrihet i årene som kommer. 
 
5.2 Driftssituasjonen 
 
Molde kommune er fremdeles inne i en periode med store investeringer og dette gjelder spesielt 
rehabilitering og nybygg på skolesektoren. Dette medfører store låneopptak som igjen gjenspeiler 
seg i driftsbudsjettene i økte drifts- og kapitalkostnader i de kommende årene.  
 
Norge har de siste årene hatt en historisk lav rente noe kommunen har utnyttet fullt ut ved å være i 
lånemarkedet med det alt vesentlige av lånemassen i flytende renter. Renten er gradvis blitt hevet i 
løpet av 2007 og styringsrenten fra Norges bank er per 1.10.2007 oppe i 5,0 %. Det er nå mer 
usikkert enn før om renten vil stige ytterligere eller om den vil stabilisere seg på dette nivået. Med 
så store deler av låneporteføljen i flytende rente, vil en renteøkning påføre kommunen store 
rentekostnader.   
For å sikre seg mot en eventuell renteøkning vil rådmannen fortløpende vurdere å binde deler av 
lånemassen i fast rente. 
 
Økonomiplanen tar hensyn til renterisikoen ved at det i planperioden er lagt opp til at 
disposisjonsfondet skal fungere som ”bufferfond” mot eventuelle negative renteendringer. 



5. Økonomisk status for Molde kommune 
  Side 20 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

5.3 Arbeidskapital 
 
Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret 
seg i løpet av året. Det kreves en nærmere analyse av resultat for å kunne si hvordan betalingsevnen 
faktisk har endret seg. 
Molde kommunes arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld og var ved utgangen av 2006 på 189,7 mill. kroner. Arbeidskapitalen er redusert med 5,9 mill. 
kroner i 2006. Økningen i ubrukte lånemidler utgjorde 36,9 mill. kroner i samme periode. 
Reduksjon i arbeidskapitalen sammenholdt med opplysningen om at ubrukte lånemidler har økt, er 
en indikator som viser svekket likviditet for Molde kommune. Dette har dels sin årsak i at 
investeringsregnskapet for 2006 viser et betydelig beløp i udekket finansiering. Driftsresultatet har 
bidratt positivt. Molde kommunes likviditet er likevel tilfredsstillende. Et eventuelt negativt resultat 
i 2007 vil bidra til å redusere arbeidskapitalen. Det forventes en reduksjon i ubrukte lånemidler og 
dette resulterer i reduksjon av denne kapitalen.  
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5.4 Lånegjeld og kapitalutgifter 
 
Langsiktig gjeld har i løpet av 2006 økt med 228,9 mill. kroner til 2.178,9 mill. kroner. Av dette 
beløpet refererer 1.059,9 mill. kroner seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til 
investeringsformål og til videreutlån ved utgangen av 2006, utgjorde 1.122,0 mill. kroner og økte i 
løpet av året med 130,1 mill. kroner. 
 
 Totale ubrukte lånemidler utgjorde 166.6 mill. kroner ved utgangen av 2006.  
 
Kommunens renteutgifter i 2006 utgjorde 35,4 mill. kroner. Dette er vesentlig høyere enn i 2005 og 
utgjør en økning på 58,5 %. Kommunes avdragsutgifter økte med 7,6 mill. kroner i 2006. Dette er 
en følge av økt gjeld i perioden.  
 

Netto lånegjeld i kroner pr innbygger
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Kommunens lånegjeld til investeringer vil ved utløpet av 2007 være på ca. 1,1 mrd. kroner. Det 
lånes totalt i perioden 2008 - 2011 til sammen 431,7 mill. kroner. Når man tar hensyn til 
budsjetterte avdrag i samme periode, vil kommunens lånegjeld ved utgangen av planperioden være 
på ca. 1,3 mrd. kroner. 
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Renterisiko ved renteøkning på flytende lån 
Molde kommune har ved utgangen av 2007 ca. 1,0 mrd. kroner av lånemassen i flytende rente. 
Gjennomsnittlig rentesats utgjør for tiden ca 5,6 pst. Kommunen vil i økonomiplanperioden ta opp 
nye lån med 431,7 mill. kroner. I tråd med budsjettforutsetningene, er renten på disse og øvrige lån  
beregnet ut ifra prisen på et 3-årig fastrentelån i dag. Ved siste rentemøte i Norges Bank den 31. 
oktober 2007, ble styringsrentene holdt uendret på 5,0 %. Samtidig endrer Norges Bank synet på 
rentebanen som nå reduseres i forhold til tidligere anslag. Det signaliseres allikevel ytterligere 
renteøkning i forhold til dagens styringsrente. 
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Som en ser av tabellen, er rente- og avdragskostnader i 2008 økt i forhold til 2007. Dette skyldes 
økning i det generelle rentenivået og økte rente- og avdragsutgifter som følge av voksende gjeld. 
Renteutgiftene har vært stabilt lave de siste årene som følge av høy andel flytende rente, men er nå 
av samme grunn sterkt stigende. På lang sikt tjener sannsynligvis kommunen på å ligge i flytende 
renter. Dette forutsetter at det er oppbygd fond for å håndtere svingningene. Uten et slikt fond vil 
kommunen måtte bygge ned tjenester for å kunne betjene gjelden ved en eventuell renteøkning. 
 
Renteinntekter 
Renteinntekter fremkommer ikke som egen post i budsjettet, men inngår som en del av netto 
renteutgifter. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert hos vår hovedbankforbindelse. 
Renteberegningen inngår i konsernkontoavtalen mellom Molde kommune og bankforbindelsen. Det 
holdes jevnlig møter med bankforbindelsen hvor ulike sider ved bankavtalen og andre avtaler om 
banktjenester blir drøftet. Renteinntektene er i løpet av 2007 gått vesentlig opp. Dette skyldes i 
hovedsak økt rentenivå og god likviditet. 
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Ubundet investeringsfond 
Fondsmidlene fra salg av aksjer i Istad A/S, ble i 2006 redusert med 12,0 mill. kroner. Fondet står 
per 31.12.06 til rest med 49,9 mill. kroner. Det er i 2007 brukt 14,5 mill. kroner til ulike tiltak som 
blant annet kjøp av aksjer i Træffhallen AS og Akerhallen AS. Fondet vil som følge av salg av 
ytterligere aksjeandeler i Istad AS i 2007 bli tilført 34,7 mill. kroner. 
Kommunale kostnader på 10,0 mill. kroner til veiutløsning på Haukebøen blir finansiert av 
lånemidler. 
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6. KOSTRA 
 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av 
ressurser på ulike tjenesteområder blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til 
beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, 
planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.  
 
Det vil her bli presentert et lite utvalg av noen sentrale sammenstillinger fra KOSTRA – analyse. 
Det er lagt vekt på å sammenligne hvordan Molde kommunes midler er fordelt de siste tre årene. 
Det er ikke lagt opp til en sammenligning mot andre. 
 
Tabellen under viser Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto driftsinntekter de siste 
tre årene 
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Molde kommunes frie inntekter som består av rammetilskudd og skatteinntekter: 
 

Frie inntekter i kroner per innbygger
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Av landets 431 kommuner, er det 387 kommuner som har høyere frie inntekter per innbygger enn 
Molde kommune. 
 
 
 
 
 
 



6. KOSTRA  Side 26 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

Tabellen viser anvendte midler per innbygger i Molde kommune i perioden 2004-2006.  
 

Driftsutgifter per innbygger
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Som en naturlig konsekvens av svært lave frie inntekter vil kommunen ha mindre ressurser å 
anvende på kommunens innbyggere. Av landets 431 kommuner, er det 352 kommuner som har 
høyere netto driftsutgifter per innbygger enn Molde kommune.  
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7. Framskrevet folkemengde 
 
Prognosene er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt såkalte mellomalternativ om middels 
nasjonal vekst (middels fruktbarhet, innenlands mobilitet, innvandring). 
 
Framskrivingene er ment som en indikasjon på hva vi kan forvente av utvikling i de aktuelle 
aldersgruppene framover. 
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Antallet barn i alderen barnehagebarn vil ha en liten økning fram mot 2009, hvoretter det 
forventes en svak nedgang fram mot 2015. Etter dette forventes det en stabilising på 2010 nivå. 
 
Antallet barn i grunnskolealder vil synke jevnt i årene framover. Nedgangen vil først og fremst 
skje i barneskolealder. I aldersgruppen ungdomsskolealder forventes det derimot en økning fram 
mot år 2010 på totalt ca. 100 elever. Med endret flyttemønster og ny boligbygging, eks Årølia, kan 
denne utviklingen vise et annet mønster. Spesielt kan en forvente ulike geografiske utviklingstrekk. 
 
Veksten som ses fra 2010 for  aldersgruppen 67-79 år er begynnelsen på en betydelig vekst blant 
gruppen ”yngre eldre”. Den nye store eldrebølgen vil slå sterkt inn etter år 2020. 
Ser en på de ”eldste eldre” vil aldersgruppen 80 år og over flate ut fram mot år 2020. Deretter vil 
den nye eldrebølgen slå sterkt inn med betydelige årlige økninger. Ser en spesielt på gruppen 90+ så 
vil denne ha en jevn vekst i et langsiktig perspektiv. Ifølge prognosen vil vi ha ca. 50 flere 90+ i år 
2025. 
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YRKESAKTIVE  (20-66 år)
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Den yrkesaktive aldersgruppen vil ha en økning fram mot år 2010. Deretter forventes en utflating 
og svak nedgang. Her er det den eldste del av den yrkesaktive befolkningen som vil vokse jevnt 
fram mot år 2020, mens andelen yngre yrkesaktive vil synke jevnt. 
 
Den geografiske befolkningsutviklingen har endret seg slik i perioden 2003 – 2006. 
 

Endring i ant. Endring i %
Område 2003 2004 2005 2006 i perioden perioden

Molde vest 1 893          1 886          1 853          1 867          -26                   -1,37 %
Bjørset 2 065          2 085          2 117          2 111          46                    2,23 %
Sentrum 2 973          2 951          2 915          2 915          -58                   -1,95 %
Øvre bydel 3 771          3 724          3 742          3 753          -18                   -0,48 %
Molde øst 4 412          4 450          4 455          4 447          35                    0,79 %
Nordbyen 3 388          3 442          3 522          3 565          177                  5,22 %
Strande 978             999             995             995             17                    1,74 %
Hjelset 1 383          1 441          1 450          1 384          1                      0,07 %
Kleive 1 002          914             888             954             -48                   -4,79 %
Skåla 1 662          1 665          1 673          1 680          18                    1,08 %
Sekken 171             165             171             172             1                      0,58 %
Bolsøya 257             319             343             346             89                    34,63 %

SUM 23 955        24 041        24 124        24 189        234                  0,98 %  
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8. Statlige rammebetingelser - sentrale forutsetninger 
 

8.1 Makrobetraktninger som bakgrunn for Molde kommunes budsjett 
 
Høsten 2007 gav Kommunenes Sentralforbund ut en rapport med tittelen ”Kommunene demper 
presset i økonomien.” Hovedbudskapet i denne rapporten var at det i en tid hvor det meste av 
samfunnet Norge har et eventyrlig vekst, blir kommunene og derigjennom tjenesteproduserende 
enheter holdt tilbake økonomisk. Gjennom økende privatøkonomisk velstand, øker forventningene 
til kommunene samtidig som den enkeltes evne til å betale for tjenestene øker. Dette er hva vi også 
kan kalle ”rikdommens dilemma.” – hva skal kommunene levere av tjenester når behov, 
forventning og evne til å betale for slike tjenester øker, mens kommunenes økonomiske ressurser og 
evne til å møte disse forventningene reduseres. 
 
Det kommunale konsumet og kommunale investeringer i perioden 2003 – 2007 kan illustreres ved 
følgende diagram: 
 

 
 
 
Som en leser av diagrammene over har veksten i konsum i kommunesektoren tatt seg opp det siste 
året men er allikevel langt svakere enn veksten i det private konsumet. Når det gjelder investeringer 
er det vanlig at slike settes inn sent i en konjunkturoppgang. Slike investeringer er ofte et resultat av 
nasjonale satsinger og i dette tilfellet investeringer innenfor barnehager og eldreomsorg. 
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Den kommunale produksjonen og antall kommunalt sysselsatte i perioden 2003 – 2007 kan 
illustreres ved følgende diagram:  
 

 
Som en leser av disse diagrammene, er veksten i bruttoprodukt i kommunene klart lavere enn 
veksten i kommunalt konsum. Dette skyldes at en stadig større del av de skattefinansierte 
kommunale tjenestene leveres av private bedrifter. Dette gjelder spesielt innenfor 
barnehagesektoren hvor det i 2006 ble etablert 11.465 nye plasser hvorav 6.705 i privat eide 
barnehager. 
 
Veksten i utførte timeverk har det siste året vært langt sterkere enn veksten i antall sysselsatte. 
Tallene viser at det er særlig innen kommunesektoren at timeverk per sysselsatt nå øker, samtidig 
med at det særlig er innen kommunesektoren at andel deltidstilsatte er størst. Men på tross av dette 
har arbeidsgivere i kommunesektoren på lik linje med arbeidsgivere i andre sektorer store 
problemer med å skaffe fagfolk inne visse yrker som blant annet ingeniører og førskolelærere. Dette 
fører til lønnspress innenfor disse yrkene. 
 
Forslaget til Statsbudsjett for 2008 befester og viderefører denne utviklingen. Eksempel på dette er 
veksten i skatteinntekter i 2007 som på mange måter gjenspeiler veksten forøvrig i samfunnet. 
Denne veksten får kommunene ikke ta del i framover siden skattøret reduseres. Realøkningen i 
Statsbudsjettet er ment å dekke merutgifter som følge av økte demografikostnader. Rådmannen 
mener for øvrig at endret demografi burde kompenseres i Statsbudsjettet på linje med lønns- og 
priskompensasjon og ikke fremstå som en realvekst. Bebudet realvekst skaper forventninger til at 
kommunene kan gi et bedre tilbud til tjenestemottakere mens den i kommunenes tilfelle skal 
disponeres til flere mottakere (økning i kvantitet framfor kvalitet).  
 

Sysselsetting (timeverk) 
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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8.2 Statsbudsjettet  
 
Regjeringen la den 5. oktober 2007 fram St.prp. nr. 1 - Statsbudsjettet for budsjettåret 2008. 
Regjeringens budsjettforslag innebærer en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2008 
på 6,2 mrd. kroner. De frie inntektene anslås å vokse med 1,8 mrd. kroner. Veksten skal dekke 
merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen, økt timetall i grunnskolen, utgifter knyttet til 
råd for funksjonshemmede og utgifter til NAV-reformen. Dersom vi tar hensyn til endringen i 
rentenivå siste året, vil vi finne at realveksten i realiteten er en reell reduksjon i Molde kommunes 
handlefrihet fra 2007 til 2008. Dette uten å ta hensyn til at den ekstraordinære skatteveksten på 3,0 
mrd. kroner i 2007 ikke blir videreført til 2008 med mer enn 800,0 mill. kroner samtidig som 
deflatoren i 2007 har steget med 0,2 % mer enn beregnet. Deflatoren som er et gjennomsnitt av 
lønns- og prisveksten har med andre ord økt kommunale utgifter med 500,0 mill. kroner i 2007 som 
videreføres inn i 2008 uten tilsvarende kompensasjon. 
 
Det er videre foreslått å øke bevilgningene (driftstilskudd) til barnehagene med nominelt 2,7 mrd. 
kroner i forhold til saldert budsjett for 2007. Dette er svært gledelig og vil sannsynligvis føre til at 
vi kan opprettholde full barnehagedekning i Molde kommune. 
 
For å trekke inn igjen den ekstraordinære skatteveksten vi har hatt i 2007, vil den kommunale 
skattøren for primærkommunene bli redusert fra 12,25 pst. i 2007 til 12,05 pst. i 2008. Videre har 
regjeringen beregnet en årslønnsvekst fra 2007 til 2008 på 5,0 pst. og en prisstigning i samme 
periode på 2,8 pst. Dette gir en deflator på 4,2 pst.  
 
Det er videre foreslått en del endringer i inntektssystemets overgangsordning. Dette gjelder 
økningen i elevtall i statlige/private skoler som reduserer rammetilskuddet, øremerket 
tilskuddsordningen ”Godt samliv” legges inn i rammetilskuddet, etablering av landsdekkende 
landbruksvikarordning reduserer rammetilskuddet og en mindre endring i momskompensasjon øker 
rammetilskuddet. Samlet gir dette en reduksjon i kommunens rammetilskudd på kr. 125.000,- og 
dette er korrigert i enhetenes rammer. 
 
8.3 Endring i inntektssystem  
 

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på finansieringen av kommunesektoren – det såkalte 
”Sørheim-utvalget”. Regjeringen har flertall i utvalget. Mandatet utvalget har fått, tilsier en 
vurdering av nesten alle sider ved den kommunale inntektsdannelsen. De faglige begrunnede 
kostnadsnøklene inngår allikevel ikke i utvalgets mandat å vurdere. Resultatet fra dette arbeidet ble 
lagt fram i rapports form den 26. oktober 2007. Av hovedpunktene utvalget har gått igjennom og 
vurdert kan nevnes selskapsskatt, inntektsutjevning, regionalpolitiske tilskudd, skjønnstilskudd, 
behov for overgangsordninger og utgiftsbehov i vekst- og fraflyttingskommuner. Utvalget har også 
sett på forholdet mellom rammetilskudd og skatteinntekter. Konsekvensene for Molde kommune er 
små med en positiv virkning første året etter omlegging på ca. 2,9 mill. kroner. Full virkning når 
inntektsgarantien som foreslås innført går ut beløper seg til ca. 5,5 mill. kroner. Rapporten blir nå 
sendt ut på høring med frist for uttale som er satt til 28. januar 2008. Resultatet vil sannsynligvis bli 
presentert i kommuneproposisjonen til våren. 
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8.4 Lønnsoppgjør 
 
Det legges i forslaget til Statsbudsjett opp til en årslønnsvekst på 5,0 pst. fra 2007 til 2008 og Molde 
kommunes budsjett er basert på denne forutsetningen. Lønnsoverhenget etter sentralt oppgjør per 
01.05.07 er lagt inn i rammene for den enkelte avdeling. Midlene til å dekke resten av neste års 
lønnsutvikling som ikke skal dekkes av enhetenes egne inntekter, er beregnet til 22,9 mill. kroner og 
er avsatt på en sentral lønnspott som skal fordeles på de enkelte avdelinger og resultatenheter.  
Den store utfordringen for Molde kommune framover blir å rekruttere og beholde godt kvalifiserte 
medarbeidere innenfor alle fagområder. Skal vi lykkes med dette forutsettes det at vi kan 
konkurrere lønnsmessig. Det burde derfor vært satt av midler til å dekke ekstraordinær 
lønnsglidning i 2008 for å kunne møte denne utfordringen. Våre økonomiske rammer har ikke gjort 
dette mulig.  
 
8.5 Momskompensasjon på investeringer – endring av regnskapsprinsipp 
 
Den generelle momskompensasjonsordningen for kommuner ble innført i 2004 som en erstatning 
for en mer begrenset ordning. I kommuneproposisjonen som ble lagt fram våren 2006, ble det 
foreslått en endring i måten å inntektsføre momskompensasjon av investeringer. Kommunenes store 
problem fram til i dag har vært at denne kompensasjonen skal inntektsføres i driftsregnskapet på 
grunn av at rammetilskuddet i sin tid ble redusert tilsvarende denne kompensasjonen. Det som nå 
foreslås innebærer at moms av investeringer fra 2009 skal inntektsføres i investeringsregnskapet og 
dermed delfinansiere investeringene. Kommunens låneopptak blir dermed redusert med reduserte 
rente- og avdragsutgifter som resultat i driftsregnskapet. Bortfallet av momskompensasjonen i 
driftsregnskapet foreslås kompensert ved at kommunene får anledning til å budsjettere med 
underskudd tilsvarende den årlige investeringsmomsen i en overgangsperiode på 5 år. For landets 
kommuner vil dette bety bortfall av svært store inntekter og det reises derfor sterk tvil om dette lar 
seg gjennomføre som planlagt. 
 
8.6 Refusjon ressurskrevende tjenester – endring av regnskapsprinsipp 
 
Kommunene får i dag refundert utgifter til særlig ressurskrevende tjenester ut ifra en statlig 
anslagsbevilgning. Refusjonen har imidlertid blitt inntektsført året etter at utgiften er belastet. Vi 
har gjennom denne ordningen forskuttert utgiftene og derigjennom redusert våre regnskapsresultat. 
Det foreslås nå en endret refusjonsordning som blant annet innebærer at refusjonen skal føres 
samme året som kommunen har utgiften. Endringen skal tre i kraft fra og med 2008. Refusjonen fra 
2007 skal kommunene få utbetalt med anvisning om føring direkte i kommunens balanseregnskap 
slik at midlene ikke på noe tidspunkt kan benyttes. Dette innebærer slik vi ser det en konfiskering 
av kommunale midler. Totalbeløpet er så stort at staten vanskelig kan gi dette umiddelbar 
resultatvirkning for kommunesektoren. En mellomløsning kunne være å la kommunene føre beløpet 
til disposisjonsfond for senere bruk. 
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9. Rammebetingelser for Molde kommune 
 
9.1 Beregning av rammer for Molde kommune 
 
Det vises til kapitel 8 hvor kommunens inntektsforutsetninger hva gjelder Statsbudsjettet er 
beskrevet. I dette kapitelet for rammebetingelser, beskrives de totale inntektsanslag for Molde 
kommune. Med bakgrunn i disse totale inntektsanslagene er det beregnet driftsrammer for den 
enkelte avdeling/resultatenhet. 
 
De økonomiske rammene for stabsavdelingene og resultatenhetene i 2008 er i hovedsak basert på 
opprinnelig budsjett for 2007 justert for ”rammesaken” som ble vedtatt av kommunestyret den 
21.06.2007. Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2008 ut over det som skal dekkes av 
avdelingenes/resultatenhetenes egne inntekter, er lagt i en felles lønnspott med unntak av 
lønnsoverhenget fra sentralt oppgjør i 2007 som er tillagt rammene til den enkelte 
avdeling/resultatenhet. Denne økningen i lønnsutgifter er beregnet ut ifra Statsbudsjettets 
forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 5,0 pst.  
 
Det er i rammen for 2008 budsjettert med 14,1 pst. arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av 
pensjonskostnaden i Molde kommunale pensjonskasse og KLP er budsjettert med 14,0 pst., og for 
pedagogisk personell budsjetteres med 9,9 pst. pensjonskostnad i Statens pensjonskasse. Det vises 
til eget avsnitt som omhandler pensjoner (10.3). 
 
Det er gitt delvis kompensasjon i rammene for generell prisstigning fra 2007 til 2008 på 1,5 pst. i 
tillegg til spesiell prisstigning. I forslaget til Statsbudsjett er forventet prisstigningen satt til 2,8 pst. 
Denne prisveksten inneholder også prisvekst på investeringer og denne har vært betydelig i det 
siste. Hvorvidt vår kompensasjon innebærer et reelt kutt i enhetenes rammer er derfor uviss. 
 
Regjeringens forslag til skattevedtak medfører en vekst i Molde kommunes skatteinntekter som er 
vesentlig mindre enn det som var forventet ut ifra regnskapet for 2007. Dette kommer som en følge 
av at regjeringen foreslår å redusere skattøren fra 12,25 pst. til 12,05 pst. I anslaget for egne 
skatteinntekter i planperioden er Statsbudsjettets forutsetninger lagt til grunn med et årlig tillegg på 
ca. 5,0 mill. kroner.  
I resten av økonomiplanperioden, er driftsnivået i 2007 langt på vei videreført, men da korrigert for 
nye tiltak og kjente endringer i inntekter og utgifter. Videre er rammen til den enkelte resultatenhet 
justert iht. kommunestyrets vedtak om effektiviseringskrav på 1 % på rammene for 2008 som en 
følge av MIO. Effektiviseringskravet er tatt bort i resten av planperioden og erstattet av et ufordelt 
krav om reduksjon i utgifter kombinert med økte inntekter fra den kommunale tjenesteproduksjonen 
på 10,0 mill. kroner i 2009 økende til 24,0 mill. kroner videre i perioden.  
 
Inntektsforutsetninger ut over frie inntekter. 
De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form av skatteinntekter og rammetilskudd, og som 
utgjør ca. 70 av kommunens samlede inntekter, er kompensert for lønns- og prisvekst. Det aller 
meste av kommunens utgifter må justeres minst tilsvarende lønns- og prisveksten. Det er derfor en 
klar forutsetning at alle inntekter ut over de frie inntektene må justeres tilsvarende. Konsekvensen 
av ikke å gjøre dette er at prisen på tjenester m.v. går ned. Ved avsetning til lokal lønnspott 
forutsettes det derfor at disse inntektene kommer til fradrag ved beregning av grunnlag. Enhetene 
forpliktes dermed til å sørge for at nødvendig indeksregulering av inntektene i form av 
betalingssatser m.v. blir foretatt. 
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Rammetilskudd for Molde kommune 2008 – 2011 
Faste 2008 priser i hele 1.000

Rammetilskudd
Budsjett 

2007
Budsjett 

2008
Økonomiplan 

2009
Økonomiplan 

2010
Økonomiplan 

2011

Innbyggertilskudd 173 069 185 255 183 183 181 716 181 716
Utgiftsutjevning -18 510 -14 166 -14 166 -14 166 -14 166
Overgangsordningen 1 130 -290 -170 -123 -57
Utenfor overgangsordningen 2 516 4 811 6 878 6 878 6 878
Skjønnsmidler 3 000 3 200 3 200 3 200 3 200
Selskapsskatt - innlagt i rammetilskuddet 17 878 24 641 24 641 24 641 24 641
Netto inntektsutjevning 5 730 -3 745 -3 745 -3 745 -3 745

Sum rammetilskudd 184 813 199 706 199 821 198 401 198 467  
 
 
9.2 Totale inntektsrammer for Molde kommune 2008 - 2011 
 
Faste 2008 priser i hele 1.000

Inntekter
Budsjett 

2007
Budsjett 

2008
Økonomiplan 

2009
Økonomiplan 

2010
Økonomiplan 

2011

Skatteinntekter 482 666 516 738 517 144 517 144 517 144
Kommunestyret: økte skatteinntekter 125 125 125 125
Rammeoverføringer 184 813 199 706 199 821 198 401 198 467
Økt rammeoverføring i h.t. "Sørheim-utvalget" 2 946 5 481 5 481
Overført rammetilskudd til Tøndergård skole -818 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Eiendomsskatt  26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
Rentekompensasjon skolelån 2 170 3 162 2 924 2 700 2 490
Rentekompensasjon kirkebygg 394 580 536 495 456
Inv. bidrag R-97 1 346 1 040 978 918 862
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og 
sjukeheimer 8 586 10 402 10 698 10 066 9 467
Kompensasjon for MVA. investeringer. Fra og 
med 2009 vil denne ordningen bli endret  50 000 49 729
Mva kompensasjon fra andre selskap inkl. 
investeringsmoms 3 650 10 843 1 500 1 500 1 500
Toppfinansiering ressurskrevende brukere 11 282 17 156 18 770 19 110 19 110
Integreringstilskudd flyktninger 4 299 7 596 7 596 7 596 7 596
Aksjeutbytte Istad AS 16 000 10 200 13 600 13 600 13 600
Utbytte Gotfred Lies plass 1 3 000
Kalkulatoriske posteringer 16 246 7 537 8 958 10 435 10 350
Konsesjonskraft 200 200 200 200 200

Sum inntekter 806 833 862 914 810 696 812 671 811 748  
  
Kommunestyret vedtok i møtet 13. desember 2007 å styrke kulturtjenestens ramme gjennom tilskudd 
til Tomrommet fritidsklubb på  kr.  125.000,-. Rammeøkningen dekkes gjennom økt skatteanslag. 
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9.3 Kompensasjonstilskudd 
 
Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger og omsorgssentersplasser har foruten 
oppstartingstilskuddet et eget kompensasjonstilskudd for renter og avdrag.  
Beregningsgrunnlag for kompensasjonstilskuddet er satt til kr. 565.000,- per omsorgsbolig og  
kr. 455.000,- per omsorgssentersplass. Tilskuddet utbetales over 30 år og inkluderer en 
rentegodtgjørelse tilsvarende Husbankens til en hver tids flytende rente.  
 
På denne posten er det også budsjettert et beløp som gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg. 
Molde kommune har en investeringsramme på 62,0 mill. kroner til dette formålet som er benyttet 
fullt ut.  
 
Det er også innført en egen rentekompensasjonsordning for kirkebygg. Ved utgangen av 
regnskapsåret 2007 vil grunnlaget for Molde kommunes kompensasjon være investeringer på totalt 
11,3 mill. kroner. Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid 
med den til en hver tid gjeldende flytende rente (Husbanken).  
 
Det er budsjettert med kompensasjonstilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero 
omsorgsboliger. Dette er prosjekter som gjennomføres av Molde Utleieboliger KF. Det er 
budsjettert kommunalt tilskudd til boligforetaket tilsvarende budsjettert kompensasjonen. 
 
9.3.1 Investeringsbidrag R-97 
 
Dette er kompensasjon av renter og avdrag i forhold til investeringer knyttet til 6-årsreformen, og 
behovet for utvidelse av skolebygg i den forbindelse.  
 
9.3.2 Merverdiavgiftskompensasjon 
 
Fra 1.januar 2004 ble den tidligere avgrensede momskompensasjonsordningen som har vært i 
funksjon siden 1995, erstattet med en generell momskompensasjonsordning, hvor kommunene har 
fått en generell rett på kompensasjon av betalt merverdiavgift på lik linje med fradragsretten de 
private har. 
 
Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen, ble Molde kommune trukket i 
rammetilskuddet med til sammen 31,0 mill. kroner i 2004 (16,4 mill. kroner i driftsmoms og 14,5 
mill. kroner i investeringsmoms). Dette var et permanent trekk i rammetilskuddet. Departementet 
gjennomgikk i 2005 trekket for alle kommuner og fant at det var behov for en del mindre 
justeringer kommunene imellom. Korreksjonene etter denne gjennomgangen ble forbeholdt 
driftsmomskompensasjonen. 
 
I budsjettet for 2008 er det beregnet 49,7 mill. kroner i momskompensasjon fra investerings-
budsjettet. I tillegg mottar vi 8,9 mill. kroner i tilsvarende kompensasjon fra kommunale foretak. I 
kommunestyremøtet i desember 2005 ble det vedtatt at disse inntektene med virkning fra 
budsjettåret 2007 skulle holdes utenfor den kommunale driften. I rammesaken for 2007, som var til 
behandling i kommunestyret i juni 2006, måtte en gå tilbake på dette vedtaket og saldere 
driftsrammene med 20,0 mill. kroner av dette beløpet. I rammesaken for 2008 ble all moms på 
investeringer brukt i driftsbudsjettet. Konsekvensene av alternativet var for dramatiske.  
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Ordningen som nå foreslås innebærer at momskompensasjon på investeringer fra og med 2009 skal 
budsjetteres og føres i investeringsregnskapet. Det oppstår dermed en betydelig reduksjon i 
driftsinntekter som er foreslått ”kompensert” ved at kravet til budsjettbalanse i en 5-årsperiode 
fravikes. Vi har lagt inn forventninger om at tidligere gjennomført rammereduksjon grunnet 
investeringsmomsen indeksjusteres og kompenseres med 17,5 mill. kroner fra og med 2009. 
 
9.3.3 Eiendomsskatt 
 
Det forutsettes oppkrevd 26,0 mill. kroner i eiendomsskatt i 2008. Skattesatsen er satt til 2,0 
promille av takst og forutsettes videreført på dette nivået i resten av økonomiplanperioden. Videre 
er det vedtatt et bunnfradrag på kr. 200.000,- som kommer til fradrag i skattetaksten på den enkelte 
boenhet. Kommunestyret vedtok i sak 40/07 at bunnfradraget skal settes til et beløp som reduserer 
eiendomsskatten med 4,1 mill. kroner i forhold til nivået i vedtatt økonomiplan og dette tilsvarer et 
bunnfradrag på kr. 200.000,-.  
Eiendomsskatten var på 33,0 mill. kroner i 2003 før omtaksering. Omtakseringen i 2004 ga en 
eiendomsskatt på 48,0 mill. kroner. Fra 2004 til 2008 vil den nominelt bli redusert med 22,0 mill. 
kroner. Dersom en anslår årlig lønns- og prisvekst (deflator) til å være gjennomsnittlig 3,5 pst. i 
perioden, utgjør dette i tillegg en redusert inntekt på 7,1 mill. kroner.  
 
Sentrale myndigheter har åpnet for at eiendomsskatt kan skrives ut i hele kommunen. Sak om dette 
ble lagt fram til politisk behandling 16.11.06 i kommunestyret og kommunestyret vedtok en 
utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen. Denne forutsetningen ligger til 
grunn for budsjettet.  
 
9.3.4 Toppfinansiering ressurskrevende tjenester 
 
Staten har en tilskuddsordning til kommunene når det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende 
tjenester. Tidligere var dette noe som ble vurdert skjønnsmessig av fylkesmannen. Ressurskrevende 
tjenester i 2007 er definert som en pleietrengende med et ressursbehov ut over kr. 775.000,-. 
 
Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske 
lidelser som utgjør brukergruppen som omfattes av tilskuddsordningen. Bruttoutgiftene til tiltakene 
budsjetteres på den enkelte resultatenhet mens statstilskuddet budsjetteres som en kommunal 
fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2008 er det lagt til grunn en inntekt på 17,2 mill. kroner. Dette 
er vesentlig høyere enn i 2007 justert for lønns- og prisvekst men mer i tråd med rammesaken fra 
juni 2007. Beløpet justeres noe opp i planperioden grunnet helårsvirkning av nye tiltak.  
 
Det foreslås nå at ordningen endres fra og med kommende budsjettår ved at kommunene får 
dekning for 85 % av det som overstiger innslagspunktet som for 2008 er satt til kr. 800.000,-. 
Endringen i øremerket tilskudd til ressurskrevende tjenester, med styrking av total bevilgning på 
500,0 mill. kroner, slår allikevel positivt ut for Molde kommune. Når ordningen blir endret slik at 
utgifter kommunene har i 2008 blir kompensert samme året, vil refusjonen/tilskuddet for 2007 også 
komme til utbetaling dette året. Beløpet bør i utgangspunktet holdes utenfor kommunenes 
driftsbudsjetter for dette året men godskrives kommunenes disposisjonsfond direkte. Dette er 
refusjon av utgifter som kommunene tidligere har dekket. Kommunenes egenkapital/fond er derfor i 
realiteten tilsvarende beløp for lavt jfr. kapittel 8.6.. 
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9.3.5 Tilskudd til flyktninger 
 
Molde kommune vedtok i k-sak 042/05 å inngå avtale med UDI om mottak av i alt 60 flyktninger i 
perioden 2005 – 2007. Flyktningtjenesten organiseres som en del av Servicetorgets virksomhet. 
Kommunestyret forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting 
av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette arbeidet er Molde Utleieboliger KF, Molde 
Voksenopplæringssenter, skolene, barnehagene, sosial og Servicetorget.  
 
I budsjettet for 2008 og resten av planperioden er det forutsatt at kommunens samlede utgifter til 
bosetting og integrering av flyktninger i sin helhet dekkes innenfor rammen av 
integreringstilskuddet.  
 
Kommunens samlede bosetting av flyktninger skal evalueres med det første.  
 
9.3.6 Aksjeutbytte 
 
Istad AS vedtok et aksjeutbytte på totalt 28,0 mill. kroner for 2006 som ble utbetalt i 2007. Etter 
salget av 7 % av kommunens andel av Istad AS til Moldekraft AS i april 2007, sitter kommunen 
igjen med en eierandel på 34 %. Etter det kommunen kjenner til, innebærer årets forventede resultat 
i selskapet et utbytte på ca. 30,0 mill. kroner og dette er lagt til grunn for utbytteberegningen for 
2008. Videre i økonomiplanen har kommunen forutsatt et totalt aksjeutbytte i Istad AS på 40,0 mill. 
kroner per år. Kommunens andel av dette skulle bli 13,6 mill. kroner.  
 
I 2008 vil kommunen kunne ta ut ca 3,0 mill. kroner i ekstraordinært utbytte fra sitt eierskap i 
Godtfred Liesplass 1 AS. Dette vil være et engangsuttak og er inntektsført i 2008. 
 
9.3.7 Kalkulatoriske posteringer 
 
Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommunens finanskostnader som belastes enhetene på 
de selvfinansierende områdene. Disse budsjetteres som driftskostnader på enhetene og inntekter i 
driftsbalansen sentralt. Kostnadene er i hovedsak budsjettmessig justert i forhold til lønns- og 
prisstigning i dette budsjettet.  
 
Når det gjelder belastning på vann- og avløpskapitlet vises det til eget budsjett for Molde Vann og 
Avløp KF. 
 
9.3.8 Konsesjonskraft 
 
Dette er Molde kommunes andel av konsesjonskraftsinntekter i Istad-vassdraget.  
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10. Driftsbalanse og utfordringer i perioden 
 
10.1 Budsjett i balanse 
 
Etter kommuneloven skal det utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger å 
synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden og ut i fra dette vise at 
kommunen har økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte oppgaver. 
 
Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å bygge opp reserver for å takle uforutsette 
hendelser i driften, og for å ha egenkapital til investeringer.  
 
Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 
Indikatoren er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et 
netto driftsresultat lik null vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende 
andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Samtidig vil det være viktig å vurdere 
utviklingen i netto driftsresultat over en periode på flere år. Det tekniske beregningsutvalget for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av 
totale driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 pst. 
av totale driftsinntekter i kommunene dersom kommunesektorens formue skal bevares. Et positivt 
resultat i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en sunn og god økonomi over tid. Et slikt 
resultat har som mål at kommunen kan egenfinansiere en større del av sine investeringer og bedre 
møte svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil si at Molde kommune bør 
ha et positivt netto driftsresultat på ca. 31,0 mill. kroner i 2008. I kommende planperiode er dette 
kravet umulig å oppnå uten gjennomføring av svært dramatiske tiltak.  
 
 I forbindelse med dialogmøtene og fastsetting av rammer for arbeidet i disse møtene, ble dette 
”kravet” holdt utenfor. Målet for dialogprosessen i år var å vurdere kvalitet og omfang på våre 
tjenester innenfor den økonomiske rammen som var vedtatt i gjeldende økonomiplan. Målet om 
overskudd i netto driftsresultat på lengre sikt står ved lag. 
 
En spesielt stor utfordring i perioden, vil være å starte opp ny drift av Råkhaugen etter at Glomstua 
er flyttet tilbake. Dette vil skje høsten 2009. Rådmannen legger opp til at 48 plasser på Råkhaugen 
tas i bruk over en 3-års periode 2010, 2011 og 2012. Det vises til nærmere redegjørelse på side 104. 
 
Med de utfordringene kommunen vil stå overfor disse årene, er det etter rådmannen mening en 
forutsetning for gjennomføring av prosjektet at de statlige overføringene til formålet blir økt 
vesentlig. 
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10.2 Driftsbalanse 
 
Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 
Faste 2008 priser i hele 1.000

Driftsbalanse
Budsjett 

2007
Budsjett 

2008
Økonomiplan 

2009
Økonomiplan 

2010
Økonomiplan 

2011

Inntekter 806,833 862,914 810,696 812,671 811,748
Netto driftskostnader 684,905 761,447 765,076 773,461 781,259

Brutto driftsresultat 121,928 101,467 45,620 39,210 30,489

Renter* 37,113 30,534 36,265 37,865 35,167
Avdrag** 51,668 51,565 55,591 59,325 58,359

Netto finansutgifter 88,781 82,099 91,856 97,190 93,526

Netto driftsresultat 33,147 19,368 -46,235 -57,980 -63,037

Lønnsoppgjør -21,670 -22,902 -22,902 -22,902 -22,902
Avsetning fond mer-/mindreforbruk -2,293 -1,660 -1,660
NAV-tilskudd gitt i Statsbudsjettet -500  
Besparelse pensjonsutgifter 3,229 1,685 4,685 7,685 7,685
Driftsunderskudd Molde Folkebad KF -7,141 -7,790
Avsetning til disposisjonsfond -4,000
Avsetning til investeringsfond -11,036
Reduksjon av driftsutgifter/økte driftsinntekter i 
den kommunale tjenesteproduksjonen 10,000 24,000 24,000
Refusjon av tidligere trukket merverdiavgift av 
investeringer - indeksjustert 17,548 17,548 17,548
Bruk av disposisjonsfond (medarbeiderskap) 1,533 1,533 1,533
Tilskudd til Molde Utleieboliger KF knyttet til 
Glomstua bofellesskap og Tollero oms.boliger -943 -924 -905
Salg av tjenester til Molde utleieboliger KF, samt 
forrentning av ansvalig lån 2,623 2,477 1,747 1,747 1,747
Økt kommunesatsing 36,227 36,434 43,655

Resultat 0 0 0 0 0

Tillatt underskudd jfr. mva. kompensasjon -51,040 -10,900 -5,600

*Renteutgifter og renteinntekter er knyttet til en anslått NIBOR-rente på 5,5 % for hele planperioden.
**Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 i opptaksåret 
Renter og avdrag er i planperioden deflatert med 4,2 pst.. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre
priser i 2008 priser, mens rente- og avdragskostnadene vil bli "lettere å bære" med verdien av deflatoren i perioden)
Samtidig er netto finansutgifter påvirket av opprettelse av Molde Vann og Avløp KF og salg av rådhusene til pensjonskassen.  
 
 
10.3 Pensjonsutgifter - avtalefestet pensjon 
 
Pensjonskostnadene er budsjettert med 14,0 pst. av all pensjonsgivende inntekt i 2008 med unntak 
av lønn til arbeidstakere (lærere) tilsluttet Statens Pensjonskasse.  
  
Kommunen gjennomførte i 2005 konkurranseutsetting av pensjonsavtalen, og leverandøren som ble 
valgt var kommunens tidligere leverandør KLP. I 2007 ble det lagt fram sak om pensjonsløsning for 
Molde kommune. Kommunestyret vedtok å opprette en egen pensjonskasse fra 01.01.2008. 
Pensjonsordning for sykepleiere blir igjen i KLP og lærerne er fortsatt medlemmer i statens 
pensjonskasse. Arbeid med å etablere pensjonskassen pågår nå. 
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Umiddelbar positiv virkning på kommunens resultat er beregnet å utgjøre 1,7 mill. kroner. Videre er 
det forventet bedret avkastning på midlene og bedret HMS-arbeid. Det er videre lagt opp til at 
Molde kommune selger eiendommer til pensjonskassen. Inntekter fra dette salget vil gi 
finansavkastning for kommunen anslått i hele planperioden til 5,5 mill. kroner årlig. Dersom det er 
mulighet for oppskriving av eiendommene i fremtiden, vil også dette bidra til å redusere Molde 
kommunes pensjonskostnader. De kommunale regnskapsreglene medfører at økt avkastning, 
oppskriving av eiendom m.v. vil manifestere seg langsomt i kommunens regnskap. Effektene på 
kommunens økonomi på disse punkter må derfor ses i et langsiktig perspektiv. Det er derfor lagt inn 
en forventet innsparing fra 2010 som økes fra 2011. Samlet positiv effekt av etableringen av egen 
kasse i 2011 blir etter dette 13,2 mill. kroner. 
 
10.4 Nærvær - sykefravær 
 
Molde kommune ble i 2007 deltaker i Kvalitetskommuneprosjektet jfr. kapittel 4.2. Dette prosjektet 
er initiert som et 3-partssamarbeid mellom departementet, KS og organisasjonene sentralt. Dette 
samarbeidet skal også være et 3-partssamarbeid lokalt der politikk, administrasjon og 
organisasjonene skal samhandle. Tema i kvalitetskommuneprosjektet er at brukerne skal få enda 
bedre ”opplevd kvalitet” innen skole, barnehage, pleie og omsorg samt innen tiltak 
funksjonshemmede. En annen stor utfordring er at kommunen gjennom spesifikke tiltak skal 
redusere sykefraværet. Molde kommune har valgt å kalle prosjektet vedrørende sykefravær for 
Nærværsprosjektet. Dette fordi det er ønskelig med en positiv innfallsvinkel til temaet og at fokus 
skal holdes på de som er på arbeid. Det er gjennomført en spørreundersøkelse som omfatter hele 
kommunen. Dette er en ståstedsanalyse innen nærværsfaktorer som skal ligge til grunn for tiltak 
som skal iverksettes for å få økt nærvær. Et delprosjekt er satt i gang for de ansatte på tiltak 
funksjonshemmede og dette skal avsluttes våren 2008. Dette tiltaket skal videreutvikle ledere for 
enheten samt bidra til medarbeideres utvikling og trivsel. Målet for dette delprosjektet er minimum 
å øke nærværet fra  85 % til 90 %. 
 
Nærværsarbeidet skal ha stort fokus i tiden som kommer i Molde kommune. Det er allment kjent at 
nærvær og kvalitet henger nøye sammen og kommunen skal fremstå som en Kvalitetskommune. 
Personal- og organisasjonsavdelingen er koordinator for arbeidet med nærvær på vegne av 
rådmannen. Enhetene har særskilt oppfølgingsansvar jfr. IA-avtalen. 
 
Kommunen har viktige samarbeidspartnere i nærværsarbeidet som den samarbeider tett med. 
Spesielt nevnes NAV og interkommunale nettverk. Verneombud og tillitsvalgte er også viktige i 
dette arbeidet. Det skal inngås et enda bedre samarbeid med bedriftshelsetjenesten.  
 

Årstall 1. kvartal 
% 

2. kvartal 
% 

3. kvartal 
% 

4. kvartal 
% 

Samlet 
sykefravær % 

1997 8,2 7,2 7,3 8,9 7,9 
1998 9,7 8,3 7,8 8,7 8,6 
1999 9,4 8,8 7,7 9,8 9,1 
2000 10,7 8,0 8,2 9,7 9,2 
2001 10,3 10,0 9,4 9,0 9,8 
2002 9,1 9,5 6,7 9,1 8,6 
2003 9,3 7,9 6,6 9,7 8,4 
2004 9,5 9,1 5,8 8,5 8,7 
2005 9,2 9,5 8,5 9,0 9,2 
2006 10,1 9,9 9,7 10,3 10,0 
2007 10,1 9.0 6,2   

Tabellen viser kvartalsvis utvikling i sykefraværet. Fraværet rapporteres i BMS for hver enhet.  
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10.5 Lærlinger 
 
Molde kommune vil satse på lærlinger som en ressurs både i læretida og som framtidig arbeidskraft. 
Intensjonen er å ta inn en lærling per 1.000 innbygger per år. Det er avsatt ressurser til å ansette en 
koordinator for lærlinger i 50 % stilling på personal- og organisasjonsavdelingen og fagene det vil 
bli satset på er primært helsefag og barne- og ungdomsarbeid. Men de andre fagutdanningene skal 
også ha prioritet. 
Kommunen har en betydelig utfordring for å nå ovennevnte intensjon all den tid tallet på lærlinger 
høsten 2007 er kun 7 personer. Det forutsettes derfor at kommunen samarbeider tett med 
videregående skoler og ungdomsskoler i regionen. Kommunen må profileres som lærebedrift og 
bygge og vise godt omdømme. Internt i organisasjonen skal det legges til rette for at lærlingen har 
gode utviklingsmuligheter og gode muligheter for å få seg fast arbeid etter endt utdanning. 
Det er avsatt lønnsmidler til å dekke lønn til lærlingene mens enhetene selv har ansvar for 
tilrettelegging i lære- og utviklingstiden.  
 
10.6 Psykisk helsearbeid 
 
Molde kommune mottok i 2007 hele 14,2 mill. kroner i statlig tilskudd til psykisk helsearbeid. 
Bruken av disse midlene er innarbeidd i budsjettforslaget for 2008, og finansierer i all hovedsak 
videreføring av igangsatte tiltak innenfor området. Totalt er 16,8 mill. kroner innarbeidet i 
budsjettforslaget for 2008 som følge av helårsvirkning av igangsatte tiltak i løpet av 2007. 
 
Kommende budsjettår er det siste året for ”Opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid”. Tilskuddet 
vil også øke i 2008, noe Statsbudsjettforslaget for 2008 legger opp til. Hvor stor økningen blir for 
Molde kommune vet vi ikke før departementets rundskriv foreligger i slutten av desember. Ut fra 
erfaringstall antar vi imidlertid at økningen blir på ca. 2.7 mill. kroner. 
 
I forslaget til Statsbudsjett for 2008 har helse- og omsorgsdepartementet satt opp vilkår for 
utbetaling av øremerket tilskudd . Plan for det samlede psykiske helsearbeid i Molde kommune ble 
rullert og vedtatt politisk i 2007 og denne er et av vilkårene for tilskudd. Videre vilkår for utbetaling 
er at: 
• Rapport for bruk av tilskudd for 2007 for kommunens samlede psykiske helsearbeid er funnet 

tilfredsstillende av fylkesmannen  
• Det foreligger en oversikt over disponeringen av tilskuddet for 2008 som viser 

aktivitetsøkning sammenlignet med 2007. Disponeringen skal bygge på den politisk vedtatte 
planen for det psykiske helsearbeidet for perioden 2007-2010 som inngår i kommunens 
økonomiplan 

• Vilkårene for 2007 og tidligere er oppfylt 
• Det foreligger politisk vedtak om bruk av eventuelle overførte midler fra 2007 til 2008 
• Kravene satt til brukermedvirkning er oppfylt 
• Det foreligger etablerte skriftlige rutiner mellom helseforetaket og kommunen for utarbeidelse 

av individuell plan 
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De sentrale satsningsområdene for det psykiske helsearbeidet i kommunene uttrykkes slik fra helse- 
og omsorgsdepartementet;  
”Psykisk helsearbeid er et arbeidsfelt i utvikling. Det er viktig i 2008 å forankre fagfeltet og gjøre 
tjenestene mer synlige og tydelige slik at både brukerne, befolkningen og samarbeidspartnere lett 
kan finne fram til adekvat hjelp. 
Videre sentrale satsingsområder for 2008 er: 
• Brukere med sammensatte og omfattende behov 
• Etablering av psykososiale team 
• Styrking av behandlings- og oppfølgingstilbudet til barn og unge med psykiske lidelser 
Det legges videre vekt på at arbeid og psykisk helse skal utvikles videre i samarbeid med NAV.” 
 
Departementets skriv av 27.06.2006 gjelder fortsatt; ”Etter kommunelovens § 44 er kommunene 
pålagt å utarbeide en økonomiplan for den kommende 4 års periode. Vilkåret for utbetaling av 
tilskudd er knyttet til økonomiplanperioden 2007 – 2010, hvor planen skal fastsettes innen årsskiftet 
2006/2007. Den enkelte kommune skal sørge for å integrere den oppdaterte planen i kommunens 
økonomiplan.” 
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11. Budsjettrammer 
 
11.1 Bestillingen 
 
De organisatoriske endringene med resultatenheter innen skole, pleie og omsorg, barnehage, 
kulturskole og etablering av kommunalt foretak for VA – tjenestene, som ble iverksatt i 2007 stiller 
større krav til organisasjonens interne prosesser.  
 
Molde kommunes organisasjon, slik den ble vedtatt etter MIO-prosessen, skal blant annet bygge på 
prinsippene i en bestiller-/utførermodell. Dette budsjettet baserer seg derfor på vår versjon av 
prinsippet om bestiller – utfører, hvor selve budsjettrammene utgjør hoveddelen av bestillingen. Vi 
har i budsjettdokumentet forsøkt å få fram en bedre beskrivelse av tjenesteproduksjonen både i 
kvalitet og omfang. Dette skal videreutvikles i tiden som kommer slik at sammenhengen mellom 
plandokumentet og årsmeldingen blir bedre. 
 
11.2 Netto driftsutgifter i perioden 
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2008 – 2011. 
 
De økonomiske rammene for enhetene i 2008, er i hovedsak basert på opprinnelig budsjett for 2007 
justert for rammesaken som ble vedtatt av kommunestyret 21.06.07.  
 
Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2008 vi i hovedsak bli gitt fra en sentralt budsjettert reserve 
(lønnspott). Det er allikevel forutsatt at enhetene selv sørger for å kompensere deler av denne 
merutgiften gjennom lønns- og prisjustering av egne avgifter, brukerbetalinger og gebyrer. 
 
Hvordan man har kommet fram til den enkelte enhets driftsramme, samt en beskrivelse av 
aktiviteten, framkommer i den enkelte enhets driftskapittel.  
 
Budsjettet vedtas som bindende ramme for følgende avdelinger/resultatenheter: 
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Rammer til den enkelte avdeling/resultatenhet  

Avdeling/resultatenhet Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko .plan 2009 Øko.plan 2010 Øko.plan 2011

Plan- og utviklingsavdelingen 9,750,000 38,832,000 36,962,011 38,417,022 38,372,033

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 24,992,000 27,145,000 27,671,000 27,197,000 28,073,000

Personal- og organisasjonsavdelingen 15,733,100 19,918,000 19,918,000 19,918,000 18,385,300

Økonomiavdelingen 9,411,100 9,826,000 9,826,000 9,826,000 9,826,000

Kirkelig fellesråd 7,509,400 8,052,000 8,052,000 8,052,000 8,052,000

Servicetorget 9,617,300 13,406,000 13,406,000 13,406,000 13,406,000

Skole 174,469,600

Kvam skole 12,635,000 12,635,000 12,635,000 12,635,000

Sellanrå skole 16,975,000 16,975,000 16,975,000 16,975,000

Langmyra skole 21,488,000 21,488,000 21,488,000 21,488,000

Nordbyen skole 16,232,000 16,232,000 16,232,000 16,232,000

Kviltorp skole 16,957,000 16,957,000 16,957,000 16,957,000

Kleive skole 5,339,000 5,339,000 5,339,000 5,339,000

Bolsøya skole 3,888,000 3,888,000 3,888,000 3,888,000

Vågsetra barne- og ungdomsskole 15,246,000 15,246,000 15,246,000 15,246,000

Sekken oppvekstsenter 3,556,000 3,556,000 3,556,000 3,556,000

Bekkevoll ungdomsskole 25,193,000 25,193,000 22,417,000 22,417,000

Bergmo ungdomsskole 17,952,000 17,952,000 17,952,000 17,952,000

Skjevik barne- og ungdomsskole 14,307,000 14,307,000 14,307,000 14,307,000

Molde voksenopplæringssenter 6,426,000 7,426,000 7,426,000 7,426,000

Barnehage 5,852,700

Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager 1,988,000 1,988,000 1,988,000 1,988,000

Hatlelia barnehage, Barnas Hus 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000

Kvam, St. Sunniva barnehager 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 1,074,000 1,074,000 1,074,000 1,074,000

Kviltorp barnehage 654,000 654,000 654,000 654,000

Helsetjenesten 24,771,900 25,375,000 26,325,000 26,325,000 26,325,000

Barne- og familietjenesten 25,919,400 28,772,000 28,772,000 28,772,000 28,772,000

Sosialtjenesten 25,260,800 25,382,000 25,382,000 25,382,000 25,382,000

Pleie og omsorg 206,899,000

Glomstua omsorgssenter 53,922,000 53,922,000 53,922,000 53,922,000

Kirkebakken omsorgssenter 50,938,000 50,938,000 50,938,000 50,938,000

Råkhaugen omsorgssenter 6,061,000 6,061,000 14,561,000 23,061,000

Bergmo omsorgssenter 43,610,000 43,610,000 43,610,000 43,610,000

Røbekk omsorgssenter 16,965,000 16,965,000 16,965,000 16,965,000

Kleive omsorgssenter 26,212,000 26,212,000 26,212,000 26,212,000

Skåla omsorgssenter 15,804,000 15,804,000 15,804,000 15,804,000

Tiltak funksjonshemmede 65,998,800 76,771,000 79,929,000 81,429,000 81,429,000

Brann- og redningstjenesten 13,520,900 14,072,000 14,072,000 14,252,000 14,252,000

Eiendom 21,664,300 23,442,000 23,207,000 23,207,000 23,207,000

Byggesak og geodata 2,945,400 2,612,000 2,612,000 2,612,000 2,612,000

Kommunalteknikk 12,360,100 12,920,000 13,020,000 13,020,000 13,020,000

Kulturtjenesten 28,558,700 29,201,000 29,201,000 29,201,000 29,201,000

Kulturskolen 8,362,500 8,965,000 8,965,000 8,965,000 8,965,000

Sum ramme 693,597,000 761,447,000 765,076,011 773,461,022 781,259,333  
 
Det skyldes å gjøre oppmerksom på at vedtatt rammeøkning på skole og pleie og omsorg i oppsettet 
over er tillagt fagseksjonene som ligger under plan og utvikling. Disse ressursene skal etter hvert 
fordeles ut på enhetene.
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Rammene i planperioden framkommer etter følgende forutsetninger: 
• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter er basert på vedtatt budsjett 2007 og 

økonomiplan for 2007-2010. Videre er rammene justert i forhold til rammesak vedtatt i juni 
2007. 

• Rammene er prisjustert med 1,5 pst. på utvalgte arter. Videre er rammene prisjustert for 
spesiell prisvekst. Dette gjelder spesielt driftsavtaler som har prisvekst lik lønnsvekst.  

• Rammene er delvis kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2007. Resterende vil 
bli fordelt ved hjelp av lønnsreservepotten i 2008.  

• Gjennomsnittlig lønnsvekst i 2008 anslås til 5,0 pst. og er i hovedsak budsjettert på en felles 
lønnspott. 

• Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og egen pensjonskasse på 14,0 pst. i 2008. 
• For pedagogisk personell budsjetteres med 9,9 pst. pensjonspremie i Statens pensjonskasse 
• Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst. 
• Det er lagt inn og fordelt et effektiviseringskrav i 2008 på 7,4 mill. kroner i forhold til budsjett 

2007. 
• Som det vil framkomme på den enkelte avdeling/enhet er det en del kostnader man ikke vil 

komme utenom og disse er kompensert i rammene til de berørte avdelinger/enheter  
 
11.3 Driftsbudsjett  
 
Prosentvis fordeling av Molde kommunes totale budsjetterte netto driftskostnader 

23,14 %

0,93 %

3,33 %

3,78 %

3,33 %

28,04 %

10,08 %

1,18 %

3,83 %
1,70 %

0,34 %
3,08 %

1,76 %

1,85 %

2,62 %
1,29 %1,06 %

3,56 %
5,10 %

Plan- og utviklingsavdelingen Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen Personal- og organisasjonsavdelingen
Økonomiavdelingen Kirkelig fellesråd Servicetorget
Skole Barnehage Helsetjenesten
Barne- og familietjenesten Sosialtjenesten Pleie og omsorg
Tiltak funksjonshemmede Brann- og redningstjenesten Eiendom
Byggesak og geodata Kommunalteknikk Kulturtjenesten
Kulturskolen
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Fordeling av budsjettrammer 2008 sammenlignet med budsjett 2007 

Avdeling/resultatenhet Fordeling i % 2007 Fordeling i  % 2008 Endring

Plan- og utviklingsavdelingen 1,41 % 5,10 % 3,69 %

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 3,60 % 3,56 % -0,04 %

Personal- og organisasjonsavdelingen 2,27 % 2,62 % 0,35 %

Økonomiavdelingen 1,36 % 1,29 % -0,07 %

Kirkelig fellesråd 1,08 % 1,06 % -0,03 %

Servicetorget 1,39 % 1,76 % 0,37 %

Skole 25,15 % 23,14 % -2,01 %

Kvam skole 1,66 %

Sellanrå skole 2,23 %

Langmyra skole 2,82 %

Nordbyen skole 2,13 %

Kviltorp skole 2,23 %

Kleive skole 0,70 %

Bolsøya skole 0,51 %

Vågsetra barne- og ungdomsskole 2,00 %

Sekken oppvekstsenter 0,47 %

Bekkevoll ungdomsskole 3,31 %

Bergmo ungdomsskole 2,36 %

Skjevik barne- og ungdomsskole 1,88 %

Molde voksenopplæringssenter 0,84 %

Barnehage 0,84 % 0,93 % 0,08 %

Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager 0,26 %

Hatlelia barnehage, Barnas Hus 0,22 %

Kvam, St. Sunniva barnehager 0,22 %

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 0,14 %

Kviltorp barnehage 0,09 %

Helsetjenesten 3,57 % 3,33 % -0,24 %

Barne- og familietjenesten 3,74 % 3,78 % 0,04 %

Sosialtjenesten 3,64 % 3,33 % -0,31 %

Pleie og omsorg 29,83 % 28,04 % -1,79 %

Glomstua omsorgssenter 7,08 %

Kirkebakken omsorgssenter 6,69 %

Råkhaugen omsorgssenter 0,80 %

Bergmo omsorgssenter 5,73 %

Røbekk omsorgssenter 2,23 %

Kleive omsorgssenter 3,44 %

Skåla omsorgssenter 2,08 %

Tiltak funksjonshemmede 9,52 % 10,08 % 0,57 %

Brann- og redningstjenesten 1,95 % 1,85 % -0,10 %

Eiendom 3,12 % 3,08 % -0,04 %

Byggesak og geodata 0,42 % 0,34 % -0,08 %

Kommunalteknikk 1,78 % 1,70 % -0,09 %

Kulturtjenesten 4,12 % 3,83 % -0,28 %

Kulturskolen 1,21 % 1,18 % -0,03 %

Sum ramme 100,00 % 100,00 % 0,00 %  
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12. Budsjettrammer til stabsavdelingene 
 
12.1 Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Rådmannens hovedoppgaver 
Rådmannen er det formelle bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og som 
sådan den sentrale premissleverandør til politisk nivå. Som kommunens øverste administrative leder 
er rådmannen ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde 
kommunes organisasjon gjennom den strategiske ledelse, rådmannsteamet, som i tillegg til 
rådmannen består av kommunalsjef for drift- og forvaltning og kommunalsjef for plan- og 
utvikling. I den strategiske ledergruppen møter i tillegg også økonomisjef, personal- og 
organisasjonssjef, strategisjef, kontroller og informasjonssjef. 
 
Drifts- og forvaltningsavdelingens hovedoppgaver 
Avdelingen har sentrale oppgaver for den løpende driften av kommunens samlede virksomhet 
herunder sekretariat og service overfor politiske organer og forvaltningssaker overfor næringslivet 
og andre. Avdelingen ivaretar kommunens informasjons- og presseansvar samt ansvar for web-
redaksjon og kommunens internett- og intranettsider. Informasjonssjef er ansatt og en ønsker på 
denne måten å styrke innsatsen for informasjon og omdømmebygging. Det arbeides aktivt med 
utvikling av rapporterings- og kvalitetssikringssystem med sikte på optimal bruk av kommunens 
ressurser. Ansvar for drift og utvikling av kommunens datanettverk og systemer m.v. tilligger 
avdelingen v/IKT-seksjonen. Avdelingen har også ansvar som internasjonal kontakt og for 
vennskapssamarbeid.  
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Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Drift- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 24 992 000 25 143 905 27 145 000 27 671 000 27 197 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 151 905 89 000
Stortingsvalg 2009, kommune og fylkestingvalg 
2011 500 000 -500 000 850 000
Uttrekk fra ramme kommunevalg i vedtatt 
økonomiplan 2007-2010 -750 000
Utsending av valgkort i Statsbudsjett 07 - lagt 
inn i vedtatt økonomiplan 2007-2010 -63 000
Helårsvirkning stilling informasjonssjef jfr. 
rammesak 400 000
Stillingsutvidelse distriktsrevisjonen jfr. 
rammesak 138 000
Medlemsskap i Nordmøre og Romsdal 
friluftsråd jfr k-vedtak 55/07 158 000
Driftskostnader nytt kvalitetssikringssystem 360 000
IKT-utgifter til felles vaktordning m.v. 255 000
Omdømmebygging/markedsføring 250 000
Stillingsstørrelse varaordfører - økning i 
godtgjørelse med 25 % 235 000
Redusert tilskudd til hurtigbåt -90 000
Spesiell prisvekst distriktsrevisjonen, 
kontingenter, Destinasjon Molde og Romsdal 
samt GassROR 125 000 26 000 26 000 26 000
Overheadsinntekter overført til personal og 
organisasjonsavdelingen 811 445
Vertskommune 2008 - vennskapsbyene 500 000
Spesiell prisvekst - Molde næringsforum 25 000
Effektivisering/tidligere kompensert gjennom 
lønnspott (overhead) -281 000
Priskompensasjon 134 000
Effektiviseringskrav 1 % -295 000
Avrunding -350

Utgående 25 143 905 27 145 000 27 671 000 27 197 000 28 073 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
Rådmannen 
• Ansvarlig premissleverandør til politisk nivå for det som til enhver tid etterspørres eller 

fremmes av organisasjonen.  
• Sikre gjennomføring av politiske vedtak og oppfølging av resultatenhetene.  
• Representasjon innad og utad som kommunens øverste administrative leder. 
 
Kommuneadvokaten (juridisk seksjon) 
• Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. 
• Juridisk rådgivning for rådmannsfunksjonen, hele administrasjonen, folkevalgte organ og 

enhetene. 
• Administrativ leder av overformynderiet som forvalter midler for ca. 215 klienter med en 

samlet forvaltningskapital på ca. 60,0 mill. kroner. 
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Administrasjon drifts- og forvaltningsavdelingen 
• Sentrale oppgaver for den løpende driften av kommunens samlede virksomhet. 
• Utvikling av kontrollerfunksjonen, herunder rapporterings- og kvalitetssikringssystem. 
• Informasjons- og presseansvar. Øket innsats for informasjon og omdømmebygging. 
• Oppfølging/utvikling av kommunens intranett-/internettsider. 
• Generelle saksbehandlingsoppgaver for organisasjonen. 
• Budsjett- og økonomioppfølging for avdelingen. 
• Forvaltningssaker overfor næringslivet og andre, herunder salgsbevillinger, serverings- og 

skjenkebevillingssaker og kontrollvirksomhet. 
• Internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid. 
• Utvikling av digital kommune. 
 
Politisk sekretariat 
• Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske styringsorganer, ordfører, 

varaordfører og rådmannsfunksjonen.  
• Bevilgninger/budsjettansvar for sentrale politiske organer. 
• Valgadministrasjon - stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
 
Fellestjenesten  
• Trykkeritjenester, herunder bl.a. trykking og pakking av saksdokumenter og andre 

publikasjoner/dokumenter til alle politiske organer og administrative enheter m.v. 
• Budtjenester, herunder bl.a. utbringing/utsending av saksdokumenter m.v., postombringing 

eksternt og internt. 
 
Dokumentsenter/hovedarkiv 
• Postmottak for kommunen, journalføring, fordeling. 
• Drift og videreutvikling av saksbehandlingssystemene.  
• Hovedarkivfunksjon, sentral arkivtjeneste. 
• Veiledning i arkivfaglige spørsmål i organisasjonen. 
 
Innkjøpsseksjon 
• Sentral innkjøpsforvaltning for Molde kommune og kommunene i innkjøpssamarbeidet, dvs 

Midsund og Nesset. Utvikling av samarbeid med Orkide.   
• Anbud, forhandling, inngåelse av innkjøpsavtaler og forvaltning av nasjonalt regelverk samt 

EØS regelverk.  
• Administrering og gjennomføring av felles innkjøpskonkurranser for alle kommunene i 

innkjøpssamarbeidet. I tillegg kursing av samarbeidende kommuner etter behov. 
 
Sekretariat kontrollutvalgene 
• Interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene i kommunerevisjonsdistrikt 2 som består av 

kommunene Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Vestnes, Rauma, Aukra, Nesset og Sunndal. 
 
IKT-seksjonen 
• Drift og utvikling av kommunens datanettverk og systemer, telefon- og ip-telefonnett. 
• Support til alle brukere (1.400 Pc-er, 60 servere og 80 større nettverkssvitsjer i nettet). 
• Forhandlinger og oppfølging av avtaler med leverandører innenfor data og telefon. 
• Ansvar for å ivareta datasikkerhet. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Gjennomføring av stortingsvalg i 2009      kr. 500.000,- 
Gjennomføring av kommunevalg og fylkestingsvalg i 2011   kr. 850.000,- 
Indeksjustering av tilskudd til Destinasjon Molde og Romsdal. Indeks-  
justering per år i perioden        kr.  26.000,- 
 
Utfordringer i perioden  
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
1) Informasjon 200 000 200 000 200 000 200 000
2) Konsulenttjenester 100 000 100 000 100 000 100 000  
 
Informasjon 
Dette gjelder nødvendige midler til dekning av utgifter til trykking av årsmelding og annet 
informasjonsmateriell m.v. Det forventes økning av aktiviteten på informasjonssiden når 
informasjonssjefen tiltrer. Behov for økning anslås til kr. 200.000,-. 
 
Konsulenttjenester 
Behovet for kjøp av konsulenttjenester er økende og bevilgning til formålet bør økes. Som eks. kan 
nevnes at det siste året har påløpt kostnader til konsulenttjenester bl.a. vedr. utredning av 
pensjonsordning og NAV-kontor. Det anslås behov for styrking med kr. 100.000,-. 
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12.2 Plan- og utviklingsavdelingen 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge 
strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere 
særskilte oppgaver blant annet gjennomføring av eiendomsskattetakseringen, ajourhold av takstene 
samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. 
 
Seksjon for strategi og bestilling 
Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og 
kommuneplanarbeid (samfunnsdel og arealdel), samfunnsmedisinsk planlegging og rådgivning, 
prosesser rundt balansert målstyring og årshjulet, beredskapsarbeid, samordning av plan- og 
utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen og bestillerfunksjonen i forbindelse med budsjett- 
og økonomiplanarbeidet.  
 
Seksjon for arealplan 
Seksjonen har hovedansvar for at utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner skjer i samsvar 
med plan- og bygningsloven og overordnede kommunale planer. Seksjonen skal videre veilede og 
samarbeide med private aktører i forbindelse med private reguleringsforslag, og saksbehandle disse. 
 
Seksjon for landbruk og naturforvaltning 
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, 
naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har ansvaret for kommunens skoger, og er en 
viktig medspiller og premissleverandør i arealplansaker og energispørsmål. 
 
Fagseksjon skole 
Seksjonen leder og samordner kvalitetsarbeidet i skolene, og samarbeider med Molde 
voksenopplæringssenter om videreutvikling innen kvalitetsarbeidet. Seksjonen har ansvar for 
oppfølgings- og koordineringsansvar for områder som skoleskyss, opplæringsressurser for 
fosterhjemsplasserte, nasjonale og statlige utviklingstiltak, samt tilsynsansvar for privat grunnskole. 
 
Fagseksjon pleie og omsorg 
Ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle virksomheter innen pleie- og omsorg. 
Koordinere fagområdet og ivareta saksbehandling på felles tjenester. Utarbeide 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 
Ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med hele barnehagevirksomheten i kommunen. 
Ansvaret inkluderer både kommunale, offentlig ikke-kommunale og private barnehager. Pr. oktober 
2007 omfatter dette totalt 33 barnehager. Utarbeide bestilling til både kommunale og ikke-
kommunale enheter og fremme utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og 
retningslinjer. 
Kommunen er både barnehagemyndighet og eier. 
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Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Plan- og utviklingsavdelingen Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 9 750 000 12 393 303 38 832 000 36 962 011 38 417 022
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 93 303 140 697
Revidert budsjett 07- taksering av eiendommer 
(engangsbeløp) 650 000 -650 000
Revidert budsjett 07 - finansiering av stilling 400 000
Reduserte festeavgifter 250 000
Ny arkitektstilling fra 01.07.08, helårsvirkning fra 
2009 300 000 300 000
Arkitektkonkurranse museet 125 000 -125 000
Etablering av landsdekkende landbruks-
vikarordning -130 700
Effektiviseringskrav 1 % -250 000
Fagseksjon pleie og omsorg
Revidert budsjett 07 - hjemmbasert tjeneste 1,5 
mill. kroner, helårsvirkning 3 mill. kroner, uttrekt 
i 2008 for ny fordeling mellom enhetene 1 500 000 -1 500 000
Ny fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemme-
baserte tjenester gitt i revidert budsjett 07 821 000
Ufordelte midler overføres til Råkhaugen -821 000
Effektiviseringstiltak Agenda - rammesak 07 3 000 000
Strukturellle endringer i vedtatt økonomiplan 
2007-2010 pleie og omsorg -3 000 000 -2 000 000
Redusere rammen ved overføring av 
psykiatrimidler  til distriktene 4 461 000
Kommunestyret: Innføring av multidose 
(skal fordeles til enhetene) 500 000
Fagseksjon barnehage
Ressurser overføres fra barnehage til 
økonomiavd. grunnet oppgaveutførelse -182 000
Kalkulatoriske kostnader 3 713 685 1 421 232 1 476 727 -84 897
Kalkulatoriske kostnader som finansieres av 
skjønnsmidler (full barnehagedekning) -1 673 321 -1 466 221 -1 521 716 39 908
Tilbakeføring av trekk i 2007 - barnehager  jfr. 
mer/mindreforbruksaken 52 000
Korrigering av fordeling mellom fagseksjon og 
barnehageenhetene 223 863
Fagseksjon skole
Fagseksjonen skole lagt til plan- og utv.avd. 13 253 000
Logoped overført til fagseksjonen skole 1 063 000
Logoped - andel av korrigert ramme 13 000
Revidert budsjett 07 -  2,5 mill. kroner - 
helårseffekt 5,0 mill. kroner til styrking skole - 
herav andel til fagseksjonen. 1 000 000
Styrking spesialpedagogiske tiltak (logoped) - 
andel av 3,5 mill. kroner gitt i vedtatt 
økonomiplan 2007-2010 190 000

Styrking spesialpedagogiske tiltak  andel av 3,5 
mill. kroner i vedtatt økonomiplan 2007-2010 500 000
Frukt og grønt i skolene, skal fordeles til 
ungdomsskolene 990 000
Færre elever på grunn av økt elevtall i 
frittstående og statlige skoler -45 400
Minioritetsspråkelig elever i grunnskolen, 
reberegning av statstilskudd -171 000
Økt timetall gitt i Statsbudsjettet 1 477 000
Indekking av merforbruk i 2005 på 4,5 
mill.kroner - fordelt på 3 år, trekket tilbakeføres 
fra 2010 1 500 000
Økning i rammetimetall og ressurser til 
skolemateriell (skal fordeles til skolene) 2 500 000
Priskompensasjon totalt for hele avdelingen 289 000
Avrunding -127

Utgående 12 393 303 38 832 000 36 962 011 38 417 022 38 372 033  
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
Administrasjon (inkl. strategi og bestilling) 
Som stabsavdeling ytes det tjenester både internt og eksternt.  
Internt går arbeidet ut på å utvikle, planlegge og iverksette styringssystem for hele organisasjonen, 
som for eksempel innføring av balansert målstyring og utvikling av en bestillermodell. Det ytes 
betydelig utrednings- og budsjetteringsansvar på kommunenivå, og arbeid med overordnet 
kommuneplanlegging. 
Eksternt dreier det seg om kontakt og tjenester overfor innbyggerne, fortrinnsvis i saker innen 
tomteerverv, taksering for eiendomsskatt og utbyggingsplaner (boliger, næring, samferdsel, 
infrastruktur m.m). Omfanget varierer etter hvor omfattende sakene er, og hvilke 
bemanningsressurser en til enhver tid har. 
 
Sivilt beredskap 
Lov om sivilt beredskap krever at en del lokaler på ulike steder i byen holdes ved like med utstyr, 
strøm og samband, inkludert tilfluktsrom i tilknytning til parkeringstunnelen og med sivilforsvarets 
lokaler. I tillegg drives en omsorgsberedskapsgruppe som består av ressurspersoner fra kommunens 
tjenesteapparat og Molde kirke. Aktivitet påvirkes av om det skjer katastrofer eller andre kritiske 
hendelser i løpet av året. 
 
Festeavgifter 
Avdelingen har inntekter på festetomter for både boliger og næringseiendommer. Inntektene 
reduseres gradvis som følge av salg av eiendommer til festerne. Kommunen får økte festeutgifter i 
boligfeltet på Tøndergård som følge av justering av avgiftene i 2006/2007. 
 
Plansaksbehandling 
Her utføres all arealplanlegging i kommunal regi. I tillegg ytes også rådgiving og arkitektfaglig 
bistand til private planleggere og utbyggere.  
Avdelingen har ansvaret for den formelle behandlingen av sakene og at disse blir fremmet til 
politisk behandling. Det er for tiden et meget stort press på denne virksomheten. 
 
Jordbruk, skogbruk og naturforvaltning 
Det ytes forvaltning og rådgivning innen fagområdet, både overfor bønder og andre private 
interessenter (hageeiere og entreprenører), men også i forhold til andre tjenesteprodusenter i 
kommunen (parkvesenet, kommunalteknikk, kultur, m.m). Deltar også med nødvendig bistand i all 
kommuneplanlegging. 
 
Skole 

I seksjonen ivaretas vedtaksmyndighet knyttet til alternative opplæringsarenaer for enkeltelever, og 
fagsjefen har personalansvar for to stillinger i logopedtjenesten. Opplysninger fra skolene 
vedrørende kvaliteten i opplæringen systematiseres, og danner grunnlag for drøftinger politisk og 
administrativt, samt danner grunnlag for å vurdere nytten av samordning med statlige tiltak. 
Seksjonen skal utvikle kommunale strategier for nødvendige oppfølgingstiltak, og utøve tilsyn med 
den skolebaserte vurderingen.  

 
Pleie og omsorg 
Her håndteres sentrale oppgaver innen fagseksjonen, lede inntaksrådet, vederlagsberegning for 
institusjonsopphold. Planlegging av nye tiltak frem til etablering på enheter. Det utføres 
koordineringstjenester med enhetene. Omsorgslønn tildeles og utbetales herfra. 
Overordnet planarbeid for pleie og omsorgstjenesten. 
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Barnehage 
Bidrar til å gjennomføre barnehagereformen i hht til lovverket og kommunens strategiske delmål. 
Seksjonen ivaretar bestillerfunksjonen ift kommunens plikt til full barnehagedekning til enhver tid. 
Videre gjennomføres lovpålagte oppgaver som samordning av opptak, godkjenning av barnehager, 
tilsyn for all barnehagevirksomhet i kommunen, innvilgning av midlertidige dispensasjoner fra 
utdanningskravet for styrer og pedagogiske ledere. Departementets strategi for kompetanseutvikling 
i barnehagesektoren 2007-2010 gjennomføres. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager 
gjennomføres i forhold til offentlige tilskudd. Statlige - og kommunale tilskudd saksbehandles og 
videreformidles, og det gis generell rådgivning til publikum, enhetene, utbyggere, eiere og private 
barnehager. 
Fagsjefen har personalansvar for spesialpedagoger for førskolebarn og vedtaksmyndighet for tiltak 
for barn med minoritetsspråk, nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Festeavgifter 
• Det vil skje en endring i festeavgiftene; økte utgifter for kommunen og reduserte inntekter. 

Dette er foreløpig kompensert med kr. 100.000,- per år i tidligere økonomiplan, og fra 2008 
ytterligere kr. 250.000,- per år. Det er uvisst hvordan dette utvikler seg i 
økonomiplanperioden. 

 
Sivilt beredskap 
• Store vedlikeholdskostnader som for eksempel utskifting av lysrør i tilfluktsrom m.m og økt 

bruk av omsorgsberedskapsgruppen medfører betydelig økte driftsutgifter for avdelingen. 
 
Utfordringer i perioden  
Plan- og utviklingsavdelingen Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Kart landbruk 200 000
Nye skogbruksplaner 50 000 50 000  
 
Tiltak som ønskes inn i rammen 
• Kart landbruk: Fra sentralt hold er det varslet at utarbeidelse av gårdskart vil starte i  

2007/2008. Avdelingen foreslår å ta den kommunale kostnaden i 2008, og anslår den til  
ca. kr. 200.000,-. Dette er et engangsbeløp som vil komme uansett.  

 
• Nye skogbruksplaner: Det skal utarbeides nye skogbruksplaner for alle skogeiendommer i 

Molde kommune i 2008-2009. Som et kommunalt tilskudd til dette arbeidet behøves  
kr. 100.000,- fordelt på to år. 

 
Konsekvensen av å dekke disse kostnadene innenfor avdelingens ramme, må være enten å ha 
stilling i vakanse, eller produsere flere gebyrbelagte tjenester. 
 
Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 at det skal innføres multidose for 
effektivisering av medikamenthåndteringene i hjemmetjenesten. I full drift er det beregnet at dette 
tiltaket gir en effektiviseringsgevinst tilsvarende 5 årsverk. Frigjøringen av personellressursene 
skal benyttes til økt pasientrettet arbeid, og på den måten bidra til å styrke hjemmetjenestetilbudet i 
kommunen. Kostnadsramme for 2008 er 500.000. 
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12.3 Personal- og organisasjonsavdelingen 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid, 
herunder arbeidsgiveransvaret for rekruttering og avlønning. Avdelingen har ansvar for det 
løpende lønnsarbeidet. 
 

Personalseksjonen 
Bistå avdelingene og resultatenhetene i alle saker som gjelder personalspørsmål og ansatte.  
 

Lønnsseksjonen 
Lønnsseksjonen har ansvaret for lønnskjøring i Molde kommune og fem kommunale foretak.  
 

Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Personal- og organisasjonsavdelingen Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 15 733 100 15 916 965 19 918 000 19 918 000 19 918 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 183 865 109 000
Lærlinger 1 000 000
Medarbeiderskap 1 532 700 -1 532 700         
Lederopplæring (felles) 500 000
Ny 50% stilling ved lønnsseksjonen 224 000
Hovedtillitsvalgtordningen - økt ressurs 165 000
Fysioterapeut til ansatte - nettoutgift 75 000
Faktiske merutgifter AFP-ordningen 1 000 000
Spesiell prisvekst personforsikringer 280 088
Overheadsinntekter overført fra drifts- og 
forvaltningsavdelingen -811 445
Priskompensasjon 77 000
Effektiviseringskrav 1 % -150 000
Avrunding -308

Utgående 15 916 965 19 918 000 19 918 000 19 918 000 18 385 300  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
Personalseksjonen 
Tilsettings- og personalsaker, oppfølging av ordninger som IA-avtalen, felles opplæringstiltak, bistå 
i avdelings-/enhets- og organisasjonsutvikling, koordinering av lærlingordningen, veiledning av 
ledere angående personalutvikling, lederopplæring, lønnsforhandlinger samt andre forhandlinger 
innen personalsaker. 
 
Lønnsseksjonen 
I tillegg fører seksjonen oversikter for 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. Videre føring av register over ansatte, innberetning av 
skatt og arbeidsgiveravgift, samt føring av diverse lønnsstatistikker. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Utgifter som vil endre seg utover i perioden er. 
• AFP-kostnader: Flere går av med AFP og Molde kommune skal iverksette tiltak for å få flere til 

å stå i arbeid lengre. Våren 2008 skal det legges frem en plan som for dette arbeidet. 
• Rekruttere og beholde samt kompetanseutvikling: Gode tiltak må iverksettes.  

Plan utarbeides våren 2008. 
• Tiltak for å øke nærværsprosenten kan utløse kostnader i en overgangsfase. 
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12.4 Økonomiavdelingen  
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Kommunen skal ut fra vedtatt organisering i MIO, ha én samlet økonomifunksjon plassert i 
økonomiavdelingen. Dette stiller krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. 
Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og arbeidsområdene kan beskrives slik: 
 
Seksjon budsjett og økonomi 
Står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, samt 
budsjettoppfølging overfor avdelingene og resultatenhetene, avviksrapportering og fagstøtte til 
avdelingene og resultatenhetene, samt analyser og utredninger. 
 
Seksjon regnskap og finans 
Har ansvar for regnskap og rapportering i Molde kommune, Molde Utleieboliger KF, Molde Vann 
og Avløp KF, Tøndergård skole, Distriktsrevisjonen og Molde Kirkelige Fellesråd. Videre har 
seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og 
ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet, koordinering av KOSTRA - rapporteringen til 
staten m.m. 
 
Seksjon skatt 
Utfører de oppgavene på skatteområdet som Staten har delegert til kommunen. Videre sørger 
seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, den utfører 
regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den leverer tilsvarende tjenester til 
kommunene Aukra, Fræna og Vestnes. Seksjonen er sekretariat for skatteutvalget og deltar i ulike 
prosjektgrupper.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Økonomiavdelingen Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 9 411 100 9 652 700 9 826 000 9 826 000 9 826 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 241 600 139 000

Ressurser overføres fra barnehage grunnet 
oppgaveutførelse 182 000
Rettsgebyrloven - kompensasjon for svikt i 
inntekter - rammesaken 07 150 000

Effektivisering/tidligere kompensert gjennom 
lønnspott (overhead) -315 000
Priskompensasjon 17 000
Avrunding 300

Utgående 9 652 700 9 826 000 9 826 000 9 826 000 9 826 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
Avdelingen er en stabs- /støttefunksjon til kommunens tjenesteproduserende enheter. Den mer 
utadrettede virksomheten omhandler innkreving av skatter, avgifter og ulike former for 
brukerbetalinger. Skatteseksjonen med 7 årsverk gjennomfører de fleste sider av regnskaps-, saks- 
og innfordringsarbeidet innenfor knappe ressurser.  
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Molde kommune utmerker seg allikevel positivt både i forhold til resultater og i forhold til kvalitet 
på arbeidet i nasjonal sammenheng og har i løpet av 2007 tatt i bruk regnskaps- og 
innfordringssystemet SOFIE som en av de første kommunene i landet. Som tidligere nevnt fører 
avdelingen representert ved regnskaps- og finansseksjonen regnskaper også for andre deler av den 
kommunale virksomhet. Seksjonen har 11 årsverk og forvalter finansielt store summer gjennom 
budsjettåret. Her kan nevnes at kommunens gjeld ved utgangen av 2007 blir på ca. 1,1 mrd. kroner. 
Seksjonen for budsjett og økonomi som har en bemanning på 5 årsverk er blitt oppbemannet i løpet 
av 2007. Seksjonen vil etter hvert yte faglig gode tjenester til ulike deler av den kommunale 
virksomhet. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Som en følge av knapphet på kvalifisert arbeidskraft ligger det en betydelig utfordring både i 
forhold til å rekruttere ny arbeidskraft men ikke mindre for å beholde eksisterende ansatte. Det kan 
ikke utelukkes at ekstraordinære tiltak må settes inn for å møte denne utfordringen. Det forutsettes 
at slike tiltak kan iverksettes innenfor eksisterende rammer.  
Øvrige avdelinger og resultatenheter har hatt en kraftig vekst i behovet for opplæring i både 
økonomisystem, forskrifter og rapportering. Dette skyldes ikke minst de organisatoriske endringene 
som ble gjennomført i løpet av 2007 med ytterligere utflating. Det økte opplæringsbehovet vil bli 
ivaretatt både ved bruk av økonomikonsulenter og ansatte ved regnskapsseksjonen. 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
Organisatoriske endringer med etableringer av nye kommunale foretak, egen pensjonskasse 
samtidig som den kommunale tjenesteproduksjonen øker, kan lett føre til at dimensjoneringen av 
avdelingen må revurderes. Dette er ikke anslått i budsjettforslaget men vil komme som et naturlig 
element straks dette aktualiseres.  
 
Omdisponeringer og andre tiltak for å komme på ramme 
Ved innføringen av det nye kommunale foretaket for vann og avløp er ressursbruken ved 
økonomiavdelingen økt betydelig. Samtidig vil vi i løpet av året anskaffe nytt innfordringssystem 
som er beregnet å spare tilsvarende bemanningsressurs. Merutgiftene vi får ved å ta i bruk det nye 
innfordringsverktøyet dekkes av økte inntekter på fakturerte tjenester på foretaket.  
Vi forventer at det vil bli stilt stadig større krav til driftsavdelingenes økonomistyring ikke minst 
gjennom balansert målstyring. Det er som tidligere nevnt nylig gjennomført en ytterligere utflating i 
Molde kommunes organisasjon. Dette vil medføre mer arbeid for økonomiavdelingen. Et betydelig 
antall nye driftsledere vil trenge bistand og opplæring. I tillegg vil kontoplan og rutiner måtte 
gjennomgås på nytt. En har så langt konkludert med at bemanningen ved avdelingen ikke skal økes 
som en følge av dette, men måten å arbeide på i forhold til enhetene må endres.  
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12.5 Kirkelig fellesråd 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Kirken i Molde består av seks sokn fordelt på to prestegjeld. De er organisert med to staber, en i 
hvert prestegjeld i tillegg til fellesrådets administrasjon. 
 
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» herunder 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 tjenesteyting. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kirkelig fellesråd Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 7 509 400 7 571 400 8 052 000 8 052 000 8 052 000
Lønnsoppgjør 2007 - korrigert 62 000 31 000
Lønnsoppgjør 2008 280 786
Priskompensasjon 27 000
Endring i tjenesteavtale 142 000
Avrunding -186

Utgående 7 571 400 8 052 000 8 052 000 8 052 000 8 052 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
Målene for kirken i Molde er formulert i de syv virksomhetsområdene gudstjenesteliv, 
undervisning, diakoni, kirkemusikk, stillinger, bygninger/anlegg og administrasjon. Med utspring i 
disse områdene er det intensjonen at Molde kommunes innbyggere skal kunne betjenes med 
aktuelle aktiviteter og kirkelige handlinger i alle livets faser. Mange av tiltakene korresponderer 
godt med kommunenes strategier, spesielt under hovedsatsingsområdene ungdom og 
sentrumsutvikling. 
 
Gudstjenesten er de aktive menighetenes hovedmøtepunkt og tallene viser at det i gjennomsnitt 
gjennomføres ca 7 gudstjenester per uke (ca 44.000 besøkende per år). Dette tallet inkluderer 
gudstjenester/høymesser på søn- og helligdager og kvelds- eller morgengudstjenester på hverdager. 
I tilknytning til gudstjenestevirksomheten kommer både det brede kirkemusikkarbeidet og praktisk 
undervisning og diakoni til uttrykk. 
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Gjennom de kirkelige handlinger (ca 230 døpte, 220 konfirmanter, 50 vielser, 190 begravelser), 
kommer byens innbyggere i møte med den lokale kirken i glede og sorg. Det arbeides kontinuerlig 
med at disse møtene skal være gode møter som gir hjelp og støtte i livets forskjellige faser. 
 
Videre drives det mye aktivitet for barn, unge og voksen gjennom korarbeid (4 kor), konserter (ca 
50 per år), barnearbeid (mer enn 100 barn/unge samles hver uke), diakonalt arbeid ved 
besøksvirksomhet og grupper i tillegg til trosopplæring (ungdomskafeen SubUrban).  
 
Kirkegårdene forvaltes av fellesrådet og det meste av driften utføres av kommunens parkvesen. Det 
er 8 kirkegårder i kommunen med mer enn 12 000 graver.  
 
Gjennom dette arbeidet legges det ned stor innsats av kirkens ansatte og samtidig initieres det et 
betydelig frivillig engasjement og dugnadsinnsats. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Energikostnadene er usikre. Med er forbruk på over 750.000 kWh per år kan svingninger utgjøre 
betydelige beløp som det er vanskelig å gardere seg mot. Kirken er per i dag med i kommunens 
avtaler vedr. kjøp av kraft.  
 
Dersom det ikke tilføres ekstra midler til vedlikehold av kirken vil vi oppleve stadig større skader 
med påfølgende nødvendige reparasjoner. Eksempler på dette er råteskader i vegg og tak samt 
oppgradering av el-anlegg. 
 
Når Kirkens hus er ferdigstilt og innflyttet forhåpentligvis i 2008/2009 vil dette medføre økte 
kostnader til drift i forhold til dagens situasjon. Foreløpig anslag for økning i kommunens 
driftsutgifter er beregnet til ca. kr. 400.000,-. Disse beregningene er usikre og inkluderer ikke 
kapitalkostnader. 
 
Utfordringer i perioden 
Kirkelig fellesråd Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Vidererført reduksjon gudstjenestefrekvens 150 000 150 000 150 000 150 000
Bortfall statstilskudd 100 000 100 000 100 000 100 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Kompensasjon bortfall statstilskudd 100 000 100 000 100 000 100 000
Økt administrativ ressurs 200 000 200 000 200 000 200 000
Vedlikehold av kirker 350 000 350 000 350 000 350 000  
 
Tiltak for å komme på ramme 
• Reduksjon gudstjenestefrekvens og vikarmidler: Reduksjonen fra 2006 på ca. kr. 150.000,-

videreføres ved redusert antall gudstjenester og færre vikarer i tillegg til dårligere 
sommervedlikehold på kirkegårdene.  

• I forslag til statsbudsjett er det statlige tilskuddet direkte til fellesrådet redusert med 24,0 mill. 
kroner på landsplan, noe som anslagsvis innebærer ca. kr.100.000,- i redusert tilskudd til 
Molde. Tilskuddet er redusert med den argumentasjonen at økte tilskudd til kommunene gir 
anledning til å ta større ansvar for mer av den lokale kirkes utgifter. Konsekvensen av dette 
dersom det likevel ikke kompenseres av kommunen vil bli ytterligere reduksjon i 
administrative tjenester samt betydelig mindre midler til å drive den utadrettede aktiviteten. 
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Tiltak som ønskes inn i rammen 
• Kompensasjon av kutt i statlig tilskudd: Jf. ovenfor. Statsrådens argumentasjon i 

statsbudsjettet: ”Departementet ser en generell styrking av kommuneøkonomien som det 
viktigste bidraget for å styrke kirkeøkonomien. Målet er at kommunesektoren har økonomiske 
rammebetingelser som setter kommunene i stand til å ivareta sitt ansvar på kirkens område.” 
I og med at dette brukes som begrunnelse for kuttet er det grunnlag for at reduksjonen kan 
kompenseres fra kommunen.  

• Administrativ ressurs: Det er stort behov for økte administrative ressurser herunder 
informasjonsmedarbeider knyttet til den store aktiviteten i Molde domkirke. Stadig flere 
oppgaver er nødvendige som støttefunksjoner for både ansatte og frivillige som gjør en stor 
innsats. Denne delen av virksomheten er dessuten redusert ved tidligere rammekutt. 
Kommunal grunnfinansiering vil utløse frivillige midler for å øke stillingsressursen. Sum per 
år kr. 200.000,-. 

• Vedlikehold kirker: Det er svært nødvendig med økte midler til vanlig vedlikehold av kirkene 
i kommunen. Kleive og delvis Veøy kirke må males i løpet av 2007-2008, og vi ser stadig 
flere skader som skyldes mangelfullt vedlikehold de senere årene. Kostnad per år for å 
komme ajour kr. 350.000,-. 

 



13. Budsjettrammer til resultatenhetene  Side 61 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

13. Budsjettrammer til resultatenhetene 
 
13.1 Servicetorget  
 
Virksomhetsbeskrivelse 
På Servicetorget vil en få veiledning og finne informasjon om de fleste kommunale tjenester. Her 
kan en spørre om alt og målet er rask saksbehandling og god service. Det vil enten bli 
gitt svar direkte eller en blir henvist videre til rett saksbehandler.  
 
Servicetorget kan gi informasjon, veiledning og hjelp med blant annet: Bostøtte, startlån og 
boligtilskudd, kommunale utleieboliger, trygde- og omsorgsboliger. Byggesaker, kart, oppmåling 
og tomter. Parkering, transporttjeneste for funksjonshemmede, og forbrukerspørsmål med mer. På 
Servicetorget finnes mottaket for sosiale tjenester samt kontor for flyktningetjenesten. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Servicetorget Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 9 617 300 9 759 476 13 406 000 13 406 000 13 406 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 142 176 82 000

Oppheving av trekk i forbindelse med 
merforbruk i 2005 244 000
Generell rammeøkning 206 000
Endring i oppgavefordeling mellom 
Servicetorget og eiendom kr. 100.000,-, helse 
kr. 25.000,- og byggesak kr. 75.000,-. 175 000

Flyktninger - økt utbetaling av 
introduksjonsstønad. Tilsvarer økte inntekter 3 200 000
Priskompensasjon 40 000
Rammekutt og effektivisering -300 000
Avrunding -476

Utgående 9 759 476 13 406 000 13 406 000 13 406 000 13 406 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Flyktningtjenesten 
Flyktningtjenesten som ble opprettet høsten 2005 yter økonomisk hjelp og utfører all 
saksbehandling. For å sikre gjennomføring i tråd med loven, har flyktningtjenesten også i samarbeid 
med andre instanser, ansvar for tett oppfølging av den enkelte deltaker av introduksjons-
programmet.  
  
Sosialmottak 
Sosialmottaket skal ta i mot alle nye henvendelser etter lov om sosiale tjenester.  
 
Sentralbord 
Sentralbordet har flyttet til rådhuset, og skal i 2008 også ha ansvaret for utleie av rådhussalene. I 
tillegg vil det bli nye arbeidsoppgaver med bruk av rådhussalen, samt stempling og vedlikehold av 
telefonlister. 
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Pleie og omsorg, lån, tilskudd og støtteordninger 
Gir informasjon og veiledning for alle pleie og omsorgtjenester i Molde kommune. Utfører 
saksbehandling på ulike støtteordninger fra Husbanken som startlån, etableringstilskudd, 
boligtilskudd til oppussing og bostøtte. I tillegg utføres saksbehandlingen for ordningen med 
transportstøtte til funksjonshemmede. Har også ansvar for at alle søknader til kommunale 
gjennomgangsboliger og trygde- og omsorgsboliger registreres.   
 
Teknisk, kultur, kasse, parkering skjenkebevilling og tomtesalg 
Utfører all veiledning i forhold til nye byggesaker, gir informasjon om kulturarrangement i 
kommunen, foretar salg av billetter til kultur arrangement, utdeling av ”stikk ut” krus osv. Har 
ansvaret for registrering av parkeringsbøter og klagebehandling på disse. Informasjon og salg av 
tomter herunder vedlikehold av tomtesøkerlisten. Gir skjenkebevillinger for enkeltanledninger og 
avlegger kunnskapsprøver om alkohollovgivningen. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Etablering av NAV-kontor i Molde vil få konsekvenser for Servicetorget. Dette gjelder både 
organisering, oppgaver og økonomi. Disse endringene vil tidligst inntreffe i 2009. Rådmannen vil 
komme tilbake til dette i egen sak. 



13. Budsjettrammer til resultatenhetene  Side 63 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

Skole 
 
Kort beskrivelse av fagområde 
Skoleområdet i Molde kommune består av 12 grunnskoler.  
• 7 barneskoler 
• 2 ungdomsskoler 
• 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 
 
Høsten 2007 utgjør elevtallet til sammen 3.225 elever. Det blir gitt skolefritidstilbud til alle elever 
på 1. til 4. årstrinn ved 10 av barneskolene i kommunen, Ca 780 barn og 46 årsverk. 
Videre omfatter skoleområdet Molde voksenopplæringssenter med ca. 300 elever på årsbasis, og 
logopedtjenesten med 1,8 årsverk. 
 

Overordna mål 
2.3 

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

 

Vi vektlegger: 
• Kommunen som skoleeier og grunnskoleansvarlig skal sørge for at fysisk miljø og innhold i 

læringen er best mulig, slik at trivsel og læringsutbytte optimaliseres, strategi 1.5.3. 
• Ha kompetente og deltakende medarbeidere som tar og får ansvar, strategi 4.3.5 
 
Sentrale måltall 
Generelt uttrykker skolelederne bekymring i forhold til tilstrekkelige personalressurser 
(lønnsmidler) for å kunne tilrettelegge for en kvalitativ god opplæring for elevene.  
Skolene har klart uttrykt behovet for flere lærertimer til gruppedeling, spesialundervisning, norsk –2 
og vikaroppfølging. Kostra- tallene for 2006 viser en reduksjon i ressursbruken i skolene fra 2005, 
dette må en se opp mot et stabilt elevtall.  
 
KOSTRA-TALL 2002 2003 2004 2005 2006
1502 Molde
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 46 712 51 041 54 591 57 485 56 822
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev 38 522 42 632 46 080 48 750 48 673
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev 8 190 8 409 8 511 8 735 8 149
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev 39 750 43 759 46 583 48 425 48 014  
 
Sterke og svake sider ved skolene 
• Sterke sider: Lærerstaben har et høyt utdanningsnivå. De som arbeider i ikke-pedagogiske 

stillinger – skoleassistenter - har også utviklet en høy grad av profesjonalitet.  
• Svake sider: Vi har en økende gjennomsnittsalder blant tilsatt pedagogisk personale, og 

forholdsvis mange i aldersgruppen 55+.  Konsekvensen av dette er at mange lærere kan gå av 
med pensjon samtidig og kostnadsnivået er forholdsvis høyt.  Dette er att av områdene vi har 
lagt inn som delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet. Målet er å få frem bevisst bruk av 
55+- ressursen til fordel for tilsatte og læringsmiljøet ved den enkelte skole. 
Liten merkantil bemanning på de forskjellige skolene.  Når det gjelder 
administrasjonsressursen (rektor/undervisningsinspektør) forholder Molde seg til den 
minimumsressursen som er sentralt bestemt.  Det trengs tid til ledelse hvis skolene skal 
håndtere både å bli resultatenhet og samtidig ha tid til det pedagogisk utviklingsarbeidet som 
kreves.  
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Økonomisk oversikt 
Skoleenhetene Budsjett 2007 Budsjett 2008 Ramme 2008 Øko.plan 2009 Øko.pl an 2010 Øko.plan 2011

Inngående 174,469,600 174,469,600 197,210,000 198,210,000 195,434,000
Fagseksjonen 21,016,000
Kvam skole 12,635,000
Sellanrå skole 16,975,000
Langmyra skole 21,488,000
Nordbyen skole 16,232,000
Kviltorp skole 16,957,000
Kleive skole 5,339,000
Bolsøya skole 3,888,000
Vågsetra barne - og ungdomsskole 15,246,000
Sekken oppvekstsenter 3,556,000
Bekkevoll ungdomsskole 25,193,000
Bergmo ungdomsskole 17,952,000
Skjevik barne- og ungdomsskole 14,307,000
Molde voksenopplæringssenter 6,426,000
Endring fagseksjonen
Lønnspott 2007 53,000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 33,000
Logoped - andel av korrigert ramme 13,000
Revidert budsjett 07 -  2,5 mill. kroner - 
helårseffekt 5,0 mill. kroner til styrking av skole - 
herav andel til fagseksjonen. 1,000,000
Styrking spesialpedagogiske tiltak (logoped) - 
andel av 3,5 mill. kroner gitt i vedtatt 
økonomiplan 2007-2010 190,000

Styrking spesialpedagogiske tiltak - andel av 3,5 
mill. kroner i vedtatt økonomiplan 2007-2010 500,000
Frukt og grønt i skolene, skal fordeles til 
ungdomsskolene 990,000
Færre elever på grunn av økt elevtall i 
frittstående og statlige skoler -45,400
Minoritetsspråklige elever i grunnskolen, 
reberegning av statstilskudd -171,000
Økt timetall gitt i Statsbudsjettet 1,477,000
Økning i rammetimetall og ressurser til 
skolemateriell (skal fordeles til skolene) 2,500,000
Priskompensasjon fagseksjonen 160,000
Endring resultatenheter
Administrasjon skole 1,317,000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -1,736,000
Generell rammeøkning 783,000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 2,862,000
Lønnspott 2007 4,518,000
Priskompensasjon 182,200
Generell rammeendring 2,037,000
Revidert budsjett 2007 - styrking av 
administrativ ressurs 492,000
Styrking spesialpedagogiske tiltak totalt 3,5 mill. 
kroner fordelt 2,810,000
Omfordeling av ramme og assistentressurs 0
Merutgifter husleie Molde voksenopplæring 1,000,000
Husleie brakkerigg Bekkevoll - opphører fra 
2010 1,248,000 -1,248,000
Flytteressurs - 20 rammetimer per år i 
byggeperioden. Opphører fra 2010 440,000 -440,000
Husleie sykepleieskolen - opphører 2010 1,088,000 -1,088,000
Avrunding -400

Utgående 174,469,600 197,210,000 197,210,000 198,210,000 195,434,000 195,434,000  
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Utvikling av antall barn og ansatte 
Det er forventet en viss nedgang i elevtallet på barnetrinnet fra høsten 2008. 
Denne reduksjonen kan nå se ut til å bli noe mindre en først antatt, ca. 70 færre 
elever fra høsten 2008. Men disse tallene er ennå usikre. 
 
Fødselstallene i Molde kommune 1999-2007 viser : 
 
Elevtallsutvikling 
 
Skole 2007 2008 
Kvam 272 243 
Sellanrå 340 324 
Langmyra 526 531 
Nordbyen 311 301 
Kviltorp 368 370 
Kleive 85 80 
Bolsøya 57 61 
Vågsetra 289 291 
Sekken 24 27 
Bekkevoll  410 431 
Bergmo 338 344 
Skjevik 211 222 
Totalt 3231  3225 

 
Molde voksenopplæringssenter 
Skole  2008 
MVS 300 

 

Antall ansatte / årsverk 
 
Skole 2008 
Kvam 33 / 29 
Sellanrå 47 / 41 
Langmyra 58 / 53,5 
Nordbyen 42 / 36.4 
Kviltorp 49 / 42 
Kleive 13 / 12,3 
Bolsøya 11 / 8,8 
Vågsetra 40 / 32,7 
Sekken 13 / 8,7 
Bekkevoll 53 / 47 
Bergmo 38 / 35,4 
Skjevik 33 / 30,3 
Totalt 430 / 377,1  
 
Molde voksenopplæringssenter 
Skole 2008 
MVS 23 / 18,8 
 

 
Elevtallet i Molde kommune vil gradvis minke noe fra og med skoleåret 2007/2008. Skoleåret 
2007/08 har vi registrert et elevtalt på totalt 3225, dette er seks elever færre enn forrige skoleår. 
Forskyvingen av elever mellom barnetinn og ungdomstrinn fortsetter, økningen på ungdomstrinnet 
er 55 elever, tilsvarende to klasser. Driftsmessig fører dette til økte kostnader siden blant annet 
ungdomstrinnet har flere timer pr. uke og kostnaden pr. lærertime er høyere enn på barnetrinnet. 
 
Utfordringer i perioden 
Skoleenhetene på et overordnet nivå Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter - Grunnskole 4 626 000 5 126 000 5 126 000 5 126 000
Redusere lønnsutgifter - Tiltak funk.h 382 000 382 000 382 000 382 000
Redusere lønnsutgifter - SFO og ass. SFO 536 000 536 000 536 000 536 000
Redusere lønnsutgifter - Renhold 149 000 149 000 149 000 149 000
Redusere drift, skolemateriell og kjøp inventar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pers. sem. og PALS 134 000 134 000 134 000 134 000
Molde voksenopplæring - Lønn 63 000 63 000 63 000 63 000  
Tiltak som ønskes inn på ramme Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
1. Lønn lærer 4 626 000 5 126 000 5 126 000 5 126 000
2. Spesialundervisning 623 000 1 496 000 1 496 000 1 496 000
3. Lønn tiltak fuksjonshemmede 382 000 382 000 382 000 382 000
4. Norsk som andre språk 900 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
5. Læremidler 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
6. Kompetanseutvikling 250 000 250 000 250 000 250 000
7. Molde voksenopplæring - lønn 63 000 63 000 63 000 63 000  

Årstall Fødte 
1999 287 
2000 302 
2001 397 
2002 236 
2003 280 
2004 298 
2005 258 
2006 242 
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Konsekvens av tiltak for å komme på ramme 
• Lønn lærer: Foreslått reduksjon fra 01.02.08, 01.03.08 og 01.08.08 utgjøre en samlet 

reduksjon i rammetimetallet på ca. 210 uketimer/ 8 lærerstillinger.  
Konsekvens: Ved en videre reduksjon av rammetimetallet fra 2008, i størrelsesorden ca.8 
stillinger, vil konsekvensen bli mindre grad av tilpasset opplæring blant annet gjennom 
omlegging til større grupper, overgang til mer bruk av studietid der en lærer har ansvar for 
flere grupper, og i økende grad vektlegging av formidlingsundervisning i storgrupper. 
Arbeidssituasjonen for elever og tilsatte blir mer krevende, og det kan føre til andre 
utfordringer på personalsiden som redusert nærvær.  

• Lønn tiltak funksjonshemmede: Ved reduksjon i stillingsomfang for oppfølging av elever med 
spesielle behov vil en spare inn kr. 382.000,-. 
Konsekvenser: Dette er stillinger som for en stor grad blir knyttet opp mot elever med 
spesielle behov.  

• Lønn SFO: Det er foreslått tiltak med en samlet reduksjon på kr. 536.000,- på dette området. 
Konsekvens: Færre tilsatte for oppfølging av elever i ordningen, noe som vil være utfordrende 
både i forhold til sikkerhet og innhold i tilbudet. 

• Lønn renhold: Det er forslag på reduksjon på dette området med kr. 149.000,-. 
Konsekvens: Dårligere inneklima for elever og tilsatte. 

• Læremidler: Det er foreslått tiltak som samlet utgjør en innsparing på ca. 1 mill. kroner. 
Konsekvens: Vi har i dag et udekt behov, og en reduksjon av rammen vil føre til ytterligere 
vansker ved skolene.  

 
Sentrale fokusområder fremover 
Skolene i kommunen deltar i flere større utviklingsarbeid, blant annet deltar barneskolene i sentrum 
i et nasjonalt forskningsprosjekt over tre år, PALS (Positiv Atferd, Støttende læringsmiljø og 
Samhandling i skolen). Dette utviklingsarbeidet vil kreve betydelig innsats og ressurser i 
prosjektperioden.  
Skolevurdering: 
Forskrift til Opplæringsloven §1-2 slår fast at skolene jevnlig skal vurdere i hvilken grad 
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå fastsatte mål i 
læreplanen. Plan- og vurderingssystem for området skal iverksettes skoleåret 2007/2008. 
Pedagogisk utviklingsarbeid. 
Fra høsten 2006 startet innføringen av en ny reform i grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. 
Fagseksjonen arrangerer egne etter- og videreutdanningskurs for lærere og skoleledere i fagene 
naturfag, matematikk, norsk som 2.språk, læringsstrategier og skoleledelse. 
Spesialundervisning/tilpasset opplæring: 
Skolene i Molde kommune opplever en økende utfordring knyttet til spesialundervisning/tilpasset 
opplæring. Gjennom statlige tilsyn på dette området både i 2005 og i 2007, fikk Molde kommune 
pålegg om omlegging og bedre oppfølging. For inneværende skoleår meldte skolene inn et timetall 
som lå 249,5 uketimer over innmeldingen for 06.  
Leksehjelp: 
Trolig ville det vært positivt med et tilbud spesielt rettet mot elever med minoritetsspråklig 
bakgrunn og elever som opplever spesielle utfordringer av ulik kategori i sitt oppvekstmiljø. Noen 
skoler har hatt tilbud på 2-3 timer med lærer/assistent pr. uke. Prinsipielt burde alle skoler på 
barnetrinnet ha et tilbud. En leksehjelpordning ved alle skoler med barnetrinn fra 1. januar 2008 på 
35 uketimer vil utgjøre en økt kostnad i 2008 på kr. 645.000,-. 
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Læremidler: 
I samband med oppfølging av Kunnskapsløftet har spesielt ungdomsskolene uttrykt langt større 
behov for læremiddel enn hva en har ressurser til.   
En gjennomført kartlegging høsten 2007 viser at grunnskolene i kommunen anslår et 
minimumsbehov for lærebøker i 2008 til 4,1 mill. kroner. I tillegg kommer behov for støttelitteratur, 
digitale læremidler, konkretiseringsmateriell og annet utstyr på til sammen 1,5 mill. kroner. Tallene 
for 2009 og 2010 ligger på tilnærmet samme nivå, bare for lærebøker synliggjør skolene et behov 
på 6,7 mill. kroner for de tre kommende årene. 
Kompetanseutvikling: 
Ekstra tilskudd gjennom kommunal plan bortfaller fra 2008. Vi har betydelige behov for oppfølging 
innen områder som vurdering og veiledning .  
 
Tiltak utenfor rammen  
 
Kommunen som skoleeier og grunnskoleansvarlig skal sørge for at fysisk miljø og innhold i 
læringen er best mulig, slik at trivsel og læringsutbytte optimaliseres. Strategi 1.5.3 
• Tiltak: Økt ramme for spesialundervisning 68 uketimer fra høsten 2008, kostnad kr. 623.000,- 
• Tiltak: Tilbud om varierte læremidler i skolene for oppfølging av læreplanverket, kostnad 

2.mill. kroner i 2008. 
• Tiltak: Økt ramme for oppfølging av elever med minoritetsbakgrunn/innvandrerbakgrunn, 

100 uketimer fra høsten 2008, kostnad kr. 900.000,-. 
 
Ha kompetente og deltakende medarbeidere som tar og får ansvar. Strategi 4.3.5: 
• Tiltak: Legge til rette for faglig etter- og videreutdanning, kostnad 2008 kr. 250.000,-. 
 
 
Avsluttende kommentarer : 
Ulike parametere viser at Moldeskolen er en effektiv skole, med snittkostnader på eller under snittet 
for kommunegruppe 13.  
Kommunen har spesielt store utfordringer i forhold til oppfølging av spesialundervisningsfeltet og 
tilretteleggingen for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Videre er behovet for utskifting og 
fornying av læremidler vesentlig. 
Økt timetal for trinnene 1-4 fra høsten 2008, fører til en økning av rammen for skoleområdet.  Det 
er grunn til å tro at timetallsøkningen vil fortsette i perioden frem mot regjeringens mål om 28 
uketimer også for de laveste trinnene. 
 
Den pågående rehabiliteringen og nybygg av skoler fører til betydelige økte driftskostnader som må 
legges i driften, og disse kostnadene varier fra prosjekt til prosjekt.  Eksempel på kostnader er 
husleie/riggleie og ekstra kostnader knyttet til den pedagogiske oppfølgingen.  
Ulike nasjonale tiltak er under planlegging og innføring, som skolefruktordningen. Erfaringsmessig 
er ofte slike nasjonale tiltak underfinansierte. 
 
Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Økt satsing på skole. 
 
Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Kommunestyret ber 
administrasjonen utrede en overflytting av kommunale logopeder fra Skole- til Barne- og 
familieavdelingen. 
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13.2 Kvam skole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Kvam skole ble bygget i 1993. Ved helseavdelingens godkjenning av bygget, ble det påpekt at flere 
av rommene ikke kan godkjennes brukt til mer enn 25 elever. Nye arbeidsmetoder i tråd med 
reformer i 1997 og 2006 viser økt behov for areal til grupperom. Utbygging av byggefelt på 
Kringstad vil forsterke dette behovet. Det er også stort behov for arbeidsrom til lærerne. 
Uteområdet ligger fint til i skogkanten. I samarbeid med vel-foreninger og FAU er vi i ferd med å 
utvikle et godt uteområde for fysisk fostring, så vel for skoledagen som for fritida i nærmiljøet. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Kvam skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 13 084 700 13 084 700 12 635 000 12 635 000 12 635 000
Lønnspott 2007 323 000
Omfordeling -561 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 206 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 9 000
Generell rammeøkning 61 000
Administrasjon skole - andel 135 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 159 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 143 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -135 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -804 000
Priskompensasjon 14 300
Avrunding 

Utgående 13 084 700 12 635 000 12 635 000 12 635 000 12 635 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Undervisning av elever på 1.-7 trinn inkl. Spesialundervisning. Spesiell tverrfagig opplæring av 
elev i samarbeid med Tøndergård skole. SFO og renhold samt kontorteknisk arbeid. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Vi ser ingen faktorer p.t. som vil endre seg vesentlig. 
 
Utfordringer i perioden 
Kvam skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 472 000 472 000 472 000 472 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 207 000 207 000 207 000 207 000  
 
Tiltak:  Reduksjon lønn: Totalt kr. 265.000,-. 
Konsekvens: Elev går ut ved skolen. 
 
Tiltak: Reduksjon lønn spesialundervisning: Totalt kr. 207.000,-. 
Konsekvens: Spesialundervisning reduseres med 9,5 årstimer på hele året, nærmere en stilling på 
høsthalvåret. 
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13.3 Sellanrå skole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Sellanrå skole ble bygget i 1964/65. I 2006 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. Skolen / FAU er i ferd med å utvikle et bedre uteområde for fysisk 
aktivitet gjennom skoledagen.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Sellanrå skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 16 503 400 16 503 400 16 975 000 16 975 000 16 975 000
Lønnspott 2007 410 000
Omfordeling -871 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 261 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 59 000
Generell rammeøkning 77 000
Administrasjon skole - andel 135 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 199 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 643 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -173 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -287 000
Priskompensasjon 18 600
Avrunding 

Utgående 16 503 400 16 975 000 16 975 000 16 975 000 16 975 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Drift av grunnskole med 1.-7. trinn, samt SFO. De senere årene er det etablert et eget 
sosialpedagogisk team ved skolen. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Utfordringer i perioden 
Sellanrå skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 777 000 807 000 807 000 807 000
Reduksjon skolemateriell 187 722 157 722 157 722 157 722
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 777 000 807 000 807 000 807 000
Styrke skolemateriell 187 722 157 722 157 722 157 722  
 
Tiltak: Redusere lønnsutbetaling kr. 777.000,-. 
Konsekvens: Reduksjon av antall lærere øker presset på resterende arbeidstakere. Reduksjon av 
lønn tiltak funksjonshemmede rammer elever med spesielle behov. 
 
Tiltak: Skolemateriell reduseres med kr. 187.722,-. 
Konsekvens: Reduksjon i bibliotektjenesten. Fritt skolemateriell reduseres med  
kr. 147.722,- noe som begrenser skolens mulighet til å skifte ut lærebøker. 
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13.4 Langmyra skole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skolen har to bygg til undervisning. Et bygg til kroppsøving, musikk - og spesialrom. Uteområdet 
er ikke ferdig i forhold til aktiviteter. Arbeidsrom for lærere er små og ikke et rom pr trinn. Lege og 
helsesøster har egne rom. Sambruk SFO og undervisning.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Langmyra skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 21 439 600 21 439 600 21 488 000 21 488 000 21 488 000
Lønnspott 2007 815 000
Omfordeling -938 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 490 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 60 000
Generell rammeøkning 100 000
Administrasjon skole - andel 135 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 261 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 286 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -221 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -967 000
Priskompensasjon 27 400
Avrunding 

Utgående 21 439 600 21 488 000 21 488 000 21 488 000 21 488 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Undervisning, SFO, renhold og administrasjon. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Skolen får behov for mer spesialundervisning – flere elever er til utredning (PPT/BUP). Behov for 
andre undervisningslokaler i forbindelse med renovering av storskolebygget.  
 
Utfordringer i perioden 
Langmyra skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 1 698 775 1 698 775 1 698 775 1 698 775
Personalseminar og PALS-aktivitet 134 000 134 000 134 000 134 000
Drift, lærebøker og inventar 250 000 250 000 250 000 250 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 1 698 775 1 698 775 1 698 775 1 698 775
Personalseminar 134 000 134 000 134 000 134 000
Styrke skolemateriell, data,inventar 250 000 250 000 250 000 250 000  
 
Tiltak: Redusere lønnsutgifter, kontaktlærere kr. 1.698.775,-. 
Konsekvens: Mindre undervisning for elevene. Redusert renhold. Hver lærer får i gjennomsnitt 25 
elever, mot nå ca. 17.  
 
Tiltak: kutte personalseminar og redusere PALS-aktivitet kr. 134.000,-. 
Konsekvens: Det planlagte personalseminaret i 2008 gjennomføres med egenandel.  
 
Tiltak: Begrenser innkjøp av læremidler og inventar. 
Konsekvens: Påvirke kvaliteten på den tjenesten skolen skal tilby for elever og lærere. 
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13.5 Nordbyen skole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Nordbyen skole disponerer to bygninger. Et til SFO og 1., 2. og delvis 3.trinnet. Hovedbygget 
rommer 4.-7.trinnet og delvis 3.trinnet. Kontor og spiserom for adm, spesialrom for 
funksjonshemmet elev, rom for forming, heimkunnskap og gymnastikk. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Nordbyen skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 15 659 000 15 659 000 16 232 000 16 232 000 16 232 000
Lønnspott 2007 582 000
Omfordeling -733 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 350 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 62 000
Generell rammeøkning 73 000
Administrasjon skole - andel 107 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 190 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 262 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -162 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -174 000
Priskompensasjon 16 000
Avrunding 

Utgående 15 659 000 16 232 000 16 232 000 16 232 000 16 232 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Undervisning av elever på 1.-7 trinn inkl. Spesialundervisning. Spesiell tverrfagig opplæring av 
elev i samarbeid med Tøndergård skole. SFO og renhold samt kontorteknisk arbeid. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Redusert oppholdsbetaling i SFO som resultat av utvidet timetall i skole og dermed redusert tid i 
SFO. Økte lønnsutgifter til lærere og assistenter som følge av utvidet undervisning i småskolen, 
mens lavere lønnsutgifter på SFO. Utfallet konkret er ikke presist per i dag. 
 
Utfordringer i perioden 
Nordbyen skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 529 000 529 000 529 000 529 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 529 000 529 000 529 000 529 000  
 
Tiltak: Redusere lønnsutgiftene på lønn med kr. 529.000,-. 
Konsekvens: Mulighetene for å dele store klasser i mindre grupper bortfaller.Redusert tilbud til 
barn som har behov for assistent i SFO.  
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13.6 Kviltorp skole 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
I oktober 2007 flyttet Kviltorp skole inn i nytt skolebygg med betydelig større areal. 
Heimkunnskapsrom og musikkrom blir ferdigstilt februar 2008. Skolen vil da ha 1.trinn og SFO i 
eget bygg. Gymsal i eget bygg. Musikk og heimkunnskapsrom i eget bygg. Trinnene 2.-7, 
administrasjonen og resten av SFO vil være i samme bygg. Skolen har et bra uteareal som nå er 
under utbygging for å gi elevene et utfordrende og bedre tilbud. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Kviltorp skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 16 686 400 16 686 400 16 957 000 16 957 000 16 957 000
Lønnspott 2007 397 000
Omfordeling -627 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 278 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 30 000
Generell rammeøkning 78 000
Administrasjon skole - andel 135 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 204 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 262 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -174 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -330 000
Priskompensasjon 17 600
Avrunding 

Utgående 16 686 400 16 957 000 16 957 000 16 957 000 16 957 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Grunnskoleundervisning og SFO tilbud. Videre utføres renhold samt kontorteknisk arbeid. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Utfordringer de nærmeste årene vil bli økende elevtall p.g.a. generasjonsskifte på Kviltorpområdet 
og økt boligbygging i opptaksområdet. Større areal gir økt behov for ressurser til renhold. Skolen 
har fått muntlig melding om at den får flere elever med særskilte behov fra høsten 2008.  
 
Utfordringer i perioden 
Kviltorp skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 520 789 520 789 520 789 520 789
Reduksjon skolemateriell 57 569 57 570 57 571 57 572
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 520 789 520 789 520 789 520 789
Styrke skolemateriell 57 569 57 570 57 571 57 572  
 
Tiltak: Redusere lønnsutgifter med kr. 520.789,-. 
Konsekvens: Med en redusering av delingstimene med 540 årstimer, vil dette gi lærerne begrenset 
mulighet til å følge opp elevene. Samarbeidet hjem-skole og fagkurs for foreldre og div. 
kveldsarrangement må reduseres.  
 
Tiltak: Redusere art fritt skolemateriell med kr. 57.569,-. 
Konsekvens: Begrenset mulighet til å kjøpe de lærebøkene skolen har behov for.  
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13.7 Kleive skole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skolen sto ferdig 01.01.06.og har to avdelinger, småskole og mellomtrinn. Skolen og barnehagen 
har felles uteareal og enkelte arrangementer er felles. Hver avdeling inneholder 3 små klasserom, 2 
grupperom og et større felles baserom. Mellom avdelingene ligger bibliotek, formings og 
musikkrom. Datarommet er tilknyttet mellomtrinnet, men benyttes av samtlige elever. Det er 
inngått leieavtale med Kleive Grendahus og Idrettshall. SFO benytter småskoleavdelingen.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Kleive skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 5 478 100 5 478 100 5 339 000 5 339 000 5 339 000
Lønnspott 2007 123 000
Omfordeling -251 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 79 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 15 000
Generell rammeøkning 26 000
Administrasjon skole - andel 103 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 67 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 143 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -58 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -392 000
Priskompensasjon 5 900
Avrunding 

Utgående 5 478 100 5 339 000 5 339 000 5 339 000 5 339 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Grunnskoleundervisning og SFO tilbud. Videre utføres renhold samt kontorteknisk arbeid. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Ordningen med ufaglært lærer i 8 av rektors underv. timer vil kunne gjennomføres til juni 2008, 
men ikke utover dette.  
  
Utfordringer i perioden 
Kleive skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 20 000 20 000 20 000 20 000
Reduksjon skolemateriell 20 000 20 000 20 000 20 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av administrativ ressurs 90 000 90 000 90 000 90 000
Styrking av lønnsutgifter 20 000 20 000 20 000 20 000
Styrke skolemateriell 20 000 20 000 20 000 20 000  
  
Tiltak: Lærerlønning reduseres med kr. 20.000,- samt mulig kutt i spesialpedagogiske tiltak. 
Konsekvens: Færre timer til spesialundervisning. 
  
Tiltak: Reduksjon i innkjøp fritt skolemateriell kr. 20 000,-. 
Konsekvens: Innkjøp av materiell til varierte læringsmetoder reduseres. 
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13.8 Bolsøya skole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Driftsbygningene på Bolsøya er delt inn på følgende måte: 1.klasse har et klasserom i lærerboligen 
et stykke fra skolebygget sammen med SFO. 2.-3.klasse har klasserom i den eldste bygningen fra 
ca. 1905. 4.-5.kl. har hvert sitt klasserom i hovedbygningen sammen med lærerrom, pauserom og 
rektorskontor . Skoleplassen er liten og sparsomt utstyrt for leik og annen fysisk aktivitet. Det er 
ikke spesialrom på skolen så elevene skysses til Vågsetra skole for opplæring i kroppsøving, kunst- 
og håndverk og mat- og helsefag.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Bolsøya skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 3 428 800 3 428 800 3 888 000 3 888 000 3 888 000
Lønnspott 2007 71 000
Omfordeling -154 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 53 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 11 000
Generell rammeøkning 16 000
Administrasjon skole - andel 72 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 42 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 143 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -37 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs 238 000
Priskompensasjon 4 200
Avrunding 

Utgående 3 428 800 3 888 000 3 888 000 3 888 000 3 888 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Grunnskoleundervisning og SFO tilbud. Videre utføres renhold samt kontorteknisk arbeid. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Økning i elevtallet på ca. 11 fra skolestart 2008 krever større ressurser i forhold til rom, fritt 
skolemateriell/lærebøker, utstyr/inventar, timer/personale samt areal inne og ute.  
 
Utfordringer i perioden 
Bolsøya skole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 119 500 119 500 119 500 119 500
Redusere skolemateriell 23 581 23 581 23 581 23 581
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 119 500 119 500 119 500 119 500
Styrke skolemateriell 23 581 23 581 23 581 23 581  
 
Tiltak: Reduksjon lønn kr. 119.500,-. 
Konsekvens: Delings- og styrkingstimer for elever faller bort. Mange elever blir uten tilstrekkelig 
faglig hjelp. Mer krevende undervisningssituasjon for lærerne. Kan føre til høyere sykefravær og 
ustabil personalsituasjon, som igjen har negativ innvirkning på elevene. 
 
Tiltak: Reduksjon av fritt skolemateriell / lærebøker kr. 23.581,-. 
Konsekvens: Uten bøker – utstrakt bruk av kopiering av fagstoff. Utfordrende arbeidssituasjon for 
lærerne ved å lage undervisningsopplegg. 
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13.9 Vågsetra barne- og ungdomsskole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skolekretsen omfatter hele Skåla-halvøya inklusive Kortgarden, og for ungdomstrinnet omfattes 
også Bolsøya. Vågsetra barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1. til 10. Siden 1993 har skolen hatt 
egen SFO med elever fra 1. til 4. årstrinn. Fra august 2007 begynte 53 barn ved Vågsetra SFO. 
Skolen er fordelt på to bygg. I tillegg leier skolen Skålahallen som omfatter idrettshall, aula 
m/scene, klasserom, grupperom og kjøkken. Uteareal omfatter ca. 12 dekar. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Vågsetra skole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 14 487 400 14 487 400 15 246 000 15 246 000 15 246 000
Lønnspott 2007 345 000
Omfordeling -629 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 213 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 12 000
Generell rammeøkning 68 000
Administrasjon skole - andel 115 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 176 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 238 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -150 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs 357 000
Priskompensasjon 13 600
Avrunding 

Utgående 14 487 400 15 246 000 15 246 000 15 246 000 15 246 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Skoledriften omfatter både barnetrinn med 9 grupper og ungdomstrinn med 6 grupper. Skolekretsen 
er stor i utstrekning, og vi er derfor avhengig av et omfattende skyssopplegg med 3 bussruter og i 
tillegg til 2 drosjeruter.  
Skolen har tilpasset egne lokaler ved paviljongbygget for 1 multifunksjonshemmet elev. Skolen har 
et svømmebasseng på ca 10 x 5 meter i kjelleretasjen slik at skolen kan tilby tilfredsstillende 
svømmeopplæring i forhold til gjeldende læreplaner.  
 
Elever fra Bolsøya barneskole benytter Vågsetra skole til undervisning 1 dag per uke. Det gjelder 
undervisning i fag som mat og helse, sløyd- og tekstilforming, svømming og kroppsøving i 
Skålahallen. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Elevtallet i skolekretsen ser ut til å holde seg forholdsvis stabilt med i underkant av 300 elever. 
Romkapasiteten ved Vågsetra er utnyttet tilnærmet maksimalt med 15 elevgrupper på skolen.  
 
Tiltak for å komme på ramme 
Ved Vågsetra skole legger vi opp til at driftsnivået fra 2007 kan videreføres stort sett på samme 
nivå også for 2008.  
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13.10 Sekken oppvekstsenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Sekken oppvekstsenter huser barn fra alderen 1 til 16. Barnehagen ligger i kjelleren og det er 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 samlet i kjelleren på skolen.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Sekken oppvekstsenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 3 450 100 3 450 100 3 556 000 3 556 000 3 556 000
Lønnspott 2007 72 000
Omfordeling -154 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 53 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 11 000
Generell rammeøkning 16 000
Administrasjon skole - andel 41 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 42 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 71 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -36 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs -13 000
Priskompensasjon 2 900
Avrunding 

Utgående 3 450 100 3 556 000 3 556 000 3 556 000 3 556 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Skolen drifter barnehagetjeneste, SFO, barne og ungdomsskole, leirskole, administrasjon og renhold 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
En ser ikke per dato de store endringene framover. Elevtall og barnetall vil ligge omtrent på samme 
nivå. 
 
Utfordringer i perioden 
Sekken oppvekstsenter Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 65 000 65 000 65 000 65 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrking av lønnsutgifter 65 000 65 000 65 000 65 000  
 
Tiltak:  Redusere lønn kr. 65.000,-. 
  Grunnskole  kr. 50.000,- 

SFO  kr. 10.000,- 
Barnehage kr.   5.000,- 

 
Konsekvens: Fører til reduksjon i rammetimer på 111 årstimer eller ca 3 t/u. 
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13.11 Bekkevoll ungdomsskole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skolen innbefatter grunnskole 8.-10. trinn samt Cap Clara skole. F.o.m. høsten 2007 til august 2009 
ligger skolen i den gamle sykepleierskolen i Glomstuvegen 33.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Bekkevoll ungdomsskole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 19 592 800 19 592 800 25 193 000 25 193 000 22 417 000
Lønnspott 2007 478 000
Omfordeling -997 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 311 000
Cap Clara overført til Bekkevoll 1 412 600
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 89 000
Generell rammeøkning 98 000
Administrasjon skole - andel 86 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 255 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 119 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -214 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs 1 168 000
Flytteressurs 20 rammetimer per år i bygge-
perioden. Opphører fra 2010 440 000 -440 000

Husleie sykepleieskolen - opphører fra 2010 1 088 000 -1 088 000
Leie av brakkerigger - opphører fra 2010 1 248 000 -1 248 000
Priskompensasjon 18 600
Avrunding

Utgående 19 592 800 25 193 000 25 193 000 22 417 000 22 417 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Grunnskoleundervisning, tilpasset opplæring, spesialundervisning. Administrasjon av Cap Clara 
skole.  
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Elevtallet på 8. trinn kan bli slik at vi kan redusere til 5 elevgrupper. Dette vil imidlertid være 
vanskelig grunnet romsitasjonen på den gamle sykepleierskolen. Reduksjon i klassetall er regnet inn 
i lønnskostnad fra august 2008. Kostnadsmessige utfordringer mht. mangel på spesialrom kan øke. 
 
Utfordringer i perioden 
Bekkevoll ungdomsskole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere lønnsutgifter 1 502 000 1 502 000 1 502 000 1 502 000
Redusere annet fritt skolemateriell 140 500 140 501 140 502 140 503
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrke lønnsutgifter 1 222 000 1 222 000 1 222 000 1 222 000
Styrke skolemateriell 300 000 300 000 300 000 300 000
Kostnad leie eksterne lokaler 25 000 25 000 25 000 25 000
Kostnader til PC´er ny eksamen norsk 250 000 250 000 250 000 250 000  
 
Tiltak: Redusere lønnsutbetalinger kr. 1.502.000,-. 
Konsekvens: Mindre deling, flere elever per lærer, færre timer til spesialundervisning 
 
Tiltak:  Redusere innkjøp av annet fritt skolemateriell kr. 140.500,-. 
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13.12 Bergmo ungdomsskole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skolen innbefatter grunnskole 8.-10. trinn. De siste år har det vært gjennomført store ombygginger 
og skolen fremstår i dag som en tilfredsstillende skole for elever og lærere. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 – 2011 

Bergmo ungdomsskole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 17 113 200 17 113 200 17 952 000 17 952 000 17 952 000
Lønnspott 2007 387 000
Omfordeling -846 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 240 000
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 104 000
Generell rammeøkning 80 000
Administrasjon skole - andel 109 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 207 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 262 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -176 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs 457 000
Priskompensasjon 14 800
Avrunding

Utgående 17 113 200 17 952 000 17 952 000 17 952 000 17 952 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Bergmo ungdomsskole er organisert med fire klasser (8 grupper) på hvert trinn. Det organiseres 
ulike grupper og delingsmodeller i forhold til praktiske fag. Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring følger enkeltelever og/eller grupper av elever. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Skolen er under rehabilitering og bygges som en skole med et maksimalt elevtall på 360 – 12 
enheter på 30. Elevtallsutviklingen kan ikke overskride en vekst på 16 elever før man må se på 
andre grenser for elevopptak. Kostnadene forutsettes for drift å ligge relativt jevnt framover. 
 
Utfordringer i perioden 
Bergmo ungdomsskole Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusere skolemateriell 400 000 400 000 400 000 400 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrke skolemateriell 500 000 500 000  
 
Tiltak: Sykefravær inntil 16 dager er satt med en forutsetning om ca 2% fravær hvilket er godt 
under det forventede. 
Konsekvens: Det vil ikke kunne settes inn vikar i mange av fraværene, eventuelt vil grupper bli 
slått sammen. Det kan også være aktuelt at elever blir sendt hjem fra skolen. 
 
Tiltak: Annet fritt skolemateriell - reduksjon kr. 400.000,-. 
Konsekvens: Ungdomsskolene er svært avhengig av lærebøker til elevene både ut i fra faglige 
begrunnelser og ut i fra tradisjon. Forrige læreplanrevisjon var i 1997, og staten hadde den gang en 
forholdsvis god tilskuddsordning med den effekt at alle lærebøker ble fornyet. Lærebøkene må 
derfor etter 10 års bruk erstattes helt uavhengig av ny læreplan. Dette er ikke innarbeidd. Den nye 
læreplanen setter i tillegg krav til utskifting i noen fag. Kostnaden for full utskifting er 1,0 mill. 
kroner. Med et fornyingsperspektiv på 2 år er skolemateriell satt opp med kr. 500.000,-. 
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13.13 Skjevik barne- og ungdomsskole 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skjevik barne- og ungdomsskole er nå i 2007 inne i første driftsår som 1-10 skole, og er noe 
historieløs i forhold til økonomisk drift med nåværende organisering.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Skjevik barne- og ungdomsskole Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 13 135 100 13 135 100 14 307 000 14 307 000 14 307 000
Lønnspott 2007 299 000
Omfordeling -591 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 194 000
Rest fra Hjelset skole overført til Sjevik barne- 
og ungdomsskole 14 100
Revidert budsjett 07 - andel av kr. 492.000,- 30 000
Generell rammeøkning 61 000
Administrasjon skole - andel 144 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 159 000

Styrking av spesialpedagogiske tiltak - totalt 3,5 
mill. kroner fordelt 238 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -137 000
Omfordeling av ramme og assistentressurs 747 000
Priskompensasjon 13 800
Avrunding

Utgående 13 135 100 14 307 000 14 307 000 14 307 000 14 307 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Skjevik barne og ungdomsskole drifter også SFO samt administrasjon og renhold. Det organiseres 
ulike grupper og delingsmodeller i forhold til praktiske fag. Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring følger enkeltelever og/eller grupper av elever. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Skolen er inne i en byggeprosess som medfører at den i påvente av bygningsmessige tilpasninger 
også i deler av 2008 må ha drift på tre bygg. Dette innebærer merkostnad i forhold til kjøring 
mellom bygg både for adm. og lærerpersonale. I tillegg medfører det lite rasjonell drift i forhold til 
en del utstyr. Skolen vil ikke kunne ha leieinntekter i byggeperioden. 
 
Et stort antall maskiner og skrivere skal driftes. Skriverpengene har løst dette t.o.m 2007. 
Konsekvenser hvis en ikke finner løsninger må være å trappe ned i forhold til IKT-bruk i skolen. 
Det vil være uforenlig med læreplanens IKT i alle fag. Vår framtidige organisering krever fire 
kopimaskiner mot dagens tre. 
 
Forutsatt at det blir tatt høyde for økte lønnsutgifter i forhold til økt klassetall ved nytt skoleår, vil 
budsjettrammen ikke føre til endring i kvalitet ved skolen 
 
Tiltak for å komme på ramme 
Tiltak: Ekskursjoner kan kuttes.  
Konsekvens: Et redusert tilbud for elevene. 
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13.14 Molde voksenopplæringssenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Senteret ivaretar kommunens lovpålagte ansvar for voksenopplæring. Det har tilhold i midlertidige 
lokaler i Storgata 10B og ved Enensenteret. I praksis er det et regionalt senter for Romsdalsregionen 
og man yter tjenester til omkringliggende kommuner på ulike fagområder innenfor 
voksenopplæring. Det er høg kompetanse i lærerstaben på senterets ulike fagfelt. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Molde voksenopplæringssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 6 008 500 6 008 500 6 426 000 7 426 000 7 426 000
Lønnspott 2007 216 000
Omfordeling 11 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 134 000
Generell rammeøkning 29 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 2007-
2010, summen av tre endringer 76 000
Merutgifter til husleie i nye lokaler 1 000 000
Fordeling av effektiviseringsgevinst MIO -63 000
Priskompensasjon 14 500

Utgående 6 008 500 6 426 000 7 426 000 7 426 000 7 426 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Molde voksenopplæringssenter tilbyr norskopplæring for minoritetsspråklige. Tiltak for 
introduksjonsprogrammet. Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. Salg av 
tjenester til andre kommuner, samt salg av kurs og opplæringstiltak til andre enheter i kommunen, 
fylke og private. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Det vil måtte foretas en ny inntektsvurdering i løpet av våren 2008, basert på hvilket omfang salg av 
tjenester vil ha høsten 2008.  
Senteret må ha nye lokaler i løpet av 2008. Økte kostnader ( husleie, strøm, renhold og inventar) i 
forbindelse med dette, vil bli framstilt i egen sak. 
 
Utfordringer i perioden 
Molde voksenopplæringssenter Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Reduksjon lønn lærere jfr hjemmel tilp. ramme 63 019 63 019 63 019 63 019
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Merkantil ressurs utvidet til 100% 64 472 154 734 154 734 154 734
Reduksjon lønn lærere jfr. hjemmel 63 019 63 019 63 019 63 019
Økt tiltak grunnskolefag 50% stilling 265 000 265 000 265 000 265 000  
 
Det er kun funnet plass for merkantil stilling i 50%.  
 
Ønsket styrking av grunnskoleopplæring for voksne med 50 % stilling er ikke innenfor rammen. 
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Barnehage 
 
 
Kort beskrivelse av fagområdet 
Totalt er det 33 barnehager i Molde. Av disse eier og driver Molde kommune 12 kommunale 
barnehager, 20 av barnehagene er private og 1 er offentlig ikke-kommunal (Helse N&R). Det er ca 
1.250 barn i barnehagene. Høsten 2007 er det full barnehagedekning i kommunen. Dette er 
imidlertid et bevegelig mål, som kontinuerlig må følges opp. Med unntak av nye Kviltorp 
barnehage, er de kommunale barnehagene slått sammen til større enheter. Det er med det totalt 5 
kommunale barnehageenheter. I tillegg kommer barnehagen på Sekken som er en del av Sekken 
oppvekstsenter, med rektor som styrer. 
 
Sentrale måltall 

1502 
Molde

1502 
Molde

1502 
Molde

KG13 
Gj.snitt 

kommune
gruppe 13

KA15 
Gj.snitt 

Møre og 
Romsdal

2004 2005 2006 2006 2006  
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 81,1 80,5 87,4 80,2 81,4
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 67,2 67,7 74,5 67,6 69,4  
Produktivitet
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 12623 13024 13012 11626 11795
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 99108 96437 106202 103599 95173
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 35 34 36 37 37
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 1 4 3 5 4
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 33,4 36,1 34 34 30,4
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning .. .. 1,8 2,2 2,2
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 97 93,5 91,3 89,4 87,3  
 
Overordnet ramme for budsjett og økonomiplan 2008-2011 

Barnehager Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2008 Øko.plan 200 9 Øko.plan 2010 Øko.plan 2011
Inngående 8,108,025 10,721,402 10,676,413 10,631,424
Fagseksjonen barnehage 1,357,500 1,631,363
Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg 
barnehager 1,740,500 1,988,000
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 2,195,800 1,644,000
Kvam, St. Sunniva barnehager 1,139,100 1,690,000

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 777,300 1,074,000
Kviltorp barnehage (ny) 654,000
Endring fagseksjon
Lønnsoppgjør 2007 26,000
Lønnsoverheng 2008 16,000
Priskompensasjon 138,000
Kalkulatoriske kostnader - skal fordeles 
på enhetene 3,713,685 1,421,232 1,476,727 -84,897
Kalkulatoriske kostnader som 
finansieres av skjønnsmidler -1,673,321 -1,466,221 -1,521,716 39,908
Ressurser overføres fra barnehage til 
økonomiavdelingen grunnet 
oppgaveutførelse -182,000
Tilbakeføring av trekk i 2007 - 
barnehager  jfr. mer-
/mindreforbruksaken 52,000
Korrigering av fordeling mellom 
fagseksjon og barnehageenhetene 223,863
Endring resultatenheter
Omfordeling av 1,0 mill. kroner fra 
avdelingene -1,000,000
Økt ramme til Hauglegda og Kviltorp 
barnehager for økning av småbarns- 
plasser 1,000,000
Lønnspott 2007 871,825
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 576,000
Fordeling effektiviseringsgevinst -50,000
Priskompensasjon 23,000
Korrigering av fordeling mellom 
fagseksjon og barnehageenhetene -223,850

Utgående 8,108,025 10,721,402 8,681,363 10,676,413 10,631,424 10,586,435  
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Utvikling av antall barn og ansatte i kommunale barnehager 
 
Antall barn 
 
Barnehager 2007 2008 
Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager 119 131 
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 118 131 
Kvam, St. Sunniva barnehager 108 108 
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 101 101 
Kviltorp barnehage Ny 24 
Totalt 446 471 
 
Antall ansatte / årsverk 
 
Barnehager 2007 2008 
Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager 36 / 27,3 40 / 31,3 
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 32 / 32 37 / 33,7 
Kvam, St. Sunniva barnehager 28 / 26,1 28 / 26,1 
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 28 / 28 28 / 28 
Kviltorp barnehage  8 / 7,4 
Totalt 124 / 113,4 133 / 119,1 
 
Utfordringer, strategier/tiltak og konsekvenser 
Utfordringene for barnehageenhetene vil være å gi et kvalitativt godt pedagogisk barnehagetilbud i 
tråd med brukernes behov, sentrale lover og retningslinjer og kommunens strategier. 
 
Full barnehagedekning – strategi 1.1.2 
”Regjeringens mål er at alle som søker barnehageplass innen fristen for hovedopptak våren 2007, 
vil få plass i løpet av 2007”. 
Molde kommune har vedtatt at kommunen skal ha full barnehagedekning til enhver tid (f-sak 27/07, 
møte 13.03.07). 
 
Status ved rapportering til departementet per 20.09.07 viser at kommunen har full barnehage-
dekning høsten 2007. Dette målet er imidlertid bevegelig. For våren 2008 er det allerede meldt 
behov om plass til ytterligere 65 barn. I 2008 realiseres utbygging av Hauglegda barnehage 
(kommunal) med 12 plasser i januar og Barnas Hus (kommunal) med 12 plasser våren 2008. 
 
Full barnehagedekning innebærer at stadig yngre barn benytter barnehagetilbudet. Per 20.09.07 har 
80 % av barna født i 2005-2006 barnehageplass i Molde og ytterligere 9 % melder behov fra nyttår. 
I aldersgruppen 3-5 år er dekningsgraden 99 %. 
Når en stadig større andel av barna i gruppene er i alderen 10 mnd til 1,5 år krever dette høyere 
bemanningsfaktor enn tidligere. For så små barn er det særlig viktig at barnegruppene ikke blir for 
store. De voksne må ha høy kompetanse i det å arbeide med så små barn og må ha mulighet til å gi 
barna nærhet, omsorg og et godt pedagogisk oppvekstmiljø.  
 
Erfaringsmessig mottar kommunen barnehagesøknader gjennom hele året og behovet forventes å 
øke utover våren. Det er derfor svært viktig at alle prosjekt realiseres i tråd med tidsplanen, 
dersom kommunen skal kunne innfri løftet om full barnehagedekning til enhver tid. 
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Tilbakemeldinger etter hovedopptak fra kommunale og ikke-kommunale barnehager viser at det 
ikke er mer å hente i forbindelse med fortetning i eksisterende barnehager.  
Utvidelse av kapasitet må gjøres ved å bygge nye barnehager eller å benytte lokaliteter som ikke 
disponeres til barnehager i dag. 
Mulige løsninger kan blant annet være barnehagedrift i fengselet, andre lokaliteter i sentrum, 
nybygg i Årølia og på Kringstad.  
 
Kviltorp barnehage er midlertidig godkjent for 2 år. Dette er en liten barnehage med relativt dyr 
drift. Kommunen må snarest planlegge permanent drift som skal erstatte den midlertidige driften  
 
Full barnehagedekning krever stadig større fleksibilitet i tilbudet. I perioder kan barnehagene 
risikere at plasser står ledige og at det ikke er søkere på venteliste. Leder må ta høyde for dette i 
driften, men det kan være en utfordring både å ha fleksibilitet i forhold til kontrakter med ansatte og 
sikre rekruttering og tilgang til vikarer. 
 
Ved enkelte av barnehagene er det behov for utvidet åpningstid utover kl. 0730 – 1630. 
Dette er særlig aktuelt for enheter i distriktet der foreldre har lang reise til og fra jobb, men også i 
sentrum er det behov for utvidet åpningstid. Det er ønskelig at kommunen gir tilbud om kveldsåpent 
ved Barnas Hus, slik at de som har arbeidstid på ettermiddag og kveld også har mulighet for et godt 
tilbud til sine barn.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det forutsettes at utgifter til drift av nyopprettede barnehageplasser finansieres gjennom 
statstilskudd, foreldrebetaling og skjønnsmidler fra staten. 
 
Barn med nedsatt funksjonsevne, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, minoritetsspråklige  
barn – strategi 3.1.3 
Molde kommune mottar i 2007 kr. 3.696.071,- i statstilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne. Omsøkt behov er kostnadsberegnet til kr. 7.065.654,-. Det er med det en differanse 
på tildelinger og omsøkt behov på kr. 3.369.583,-.  
Tilskudd og søknader omfatter barn i samtlige barnehager både kommunale og ikke-kommunale. 
I tillegg er det en stadig økning i sakkyndig dokumenterte behov for spesialpedagogisk hjelp for 
førskolebarn. Med bakgrunn i søknader for 2007, anslås behovet for å være på ca. 1,0 mill. kroner 
høyere enn budsjettert (årseffekt). 
Kommunen mottar i 2007 kr. 79.790,- til barn med minoritetsspråk. Tilskuddet dekker ikke de 
kostnader barnehagene har for integrering, språkstimulering og andre tiltak som iverksettes for 
denne barnegruppen.  
Det bør vurderes om kostnader til noen av disse tiltakene skal finansieres gjennom 
integreringstilskuddet for flyktninger. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Kommunen har inneværende år avsatt 1,0 mill. kroner av skjønnstilskuddet til disse tiltakene. 
Det forutsettes at ordningen videreføres også i 2008. 
 
Barnehageløftet – strategi 3.1.3, 4.2.2. 
Både kommunale og ikke-kommunale barnehageenheter som utførere av barnehagetjenester er 
ansvarlige for implementering av rammeplan og å gi et godt kvalitativ pedagogisk tilbud innenfor 
gitt ramme. Kunnskapsdepartementet har laget en strategiplan for kompetanse i barnehagesektoren 
2007-2010. Departementet ønsker gjennom denne strategien å videreutvikle barnehagen som 
lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. 
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Målet med strategien er: 
• at de ansattes kompetanse styrkes innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det 

mandat loven og rammeplanen gir 
• å styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i 

kompetanseutvikling 
• at det utvikles praksisrettet og forskningsbasert kunnskap om barnehagen i et samarbeid 

mellom barnehager og relevante forskningsmiljø 
 

Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud av høy kvalitet. 
Styrer skal støtte og følge opp den enkelte ansatte og lede barnehagens samlede 
kompetanseutvikling. 
 
Personalet i barnehagene har lite tid avsatt til planlegging av tilbudet. Det er behov for ressurser slik 
at personale kan arbeide i tråd med strategien. Kommunen arbeider aktivt for at kommunen og de 
private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning. Rammeplanen skal være 
utgangspunkt for kommunens tilsyn. Med bakgrunn i dette har seksjon barnehage laget et 
delprosjekt for Kvalitetskommuneprogrammet. I prosjektet står samarbeid om kvalitet mellom både 
kommunale og ikke-kommunale barnehager sentralt. Kommunen ønsker med dette arbeidet at 
helhetstenkningen videreutvikles og styrkes, for derigjennom å øke kvaliteten på 
barnehagetjenesten for innbyggerne i Molde.  
 
Ha et lavt sykefravær – strategi 4.3.6 
Sykefraværet i barnehagene er for tiden svært høyt. Stadig yngre barn i gruppene er utfordrende og 
krevende. 
Det er meget vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Ved enkelte barnehager er situasjonen så 
alvorlig at stengig av avdelinger vurderes. Barnehagene er helt avhengige av tilgang på et 
tilstrekkelig antall voksne for å kunne gi et godt og sikkert barnehagetilbud.  
De aller yngste barna og barn med særskilte behov, vil være de som er mest sårbare for ustabilitet i 
personalgruppen. Barnehagene er helt avhengige av at vikaren har nødvendig kompetanse for å 
kunne arbeide med små barn. 
 
Situasjonen på arbeidsmarkedet tilsier at barnehagene må gå nye veier for å skaffe den arbeidskraft 
de har behov for. Dette kan være å inngå mer stabile arbeidsavtaler ved å ”binde” vikarbudsjett og 
annet. En generell økning av grunnbemanningen påpekes som forebyggende for å unngå 
sykefravær. Lønn er selvfølgelig også et virkemiddel for å skaffe arbeidskraft. Dette vil være en 
utfordring for kommunen generelt som arbeidsgiver. 
 
Likestilling – strategi 4.3.4  
Departementets handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004-2007 har to målsettinger: 
• Flere menn i barnehagene (20 % innen utgangen av 2007) 
• Likestilling og likeverd skal ligge til grunn for all virksomhet og pedagogikk i barnehagen 
 
Kommunen ser seg ikke i stand til å nå målet om 20 % menn i barnehagene innen utgangen av 
2007. Jfr siste KOSTRA-rapportering 15.12.06 er det 5 % menn i barnehagene i Molde. 
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13.15 Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
• Hauglegda: 4 avd. m. ca.20 barn fra 0-5 år.  
• Berg: 1 avd. m. ca. 18 barn fra 2- 5 år.  
• Øvre Bergmo: 1 avd. m. ca. 19 barn fra 0-5 år.  
 
Barnehagene skal gi et pedagogiske tilrettelagt tilbud i Molde kommune til 119 barn i tre 
forskjellige bygg. I Hauglegda ble alle fire barnegrupper utvidet fra august til ca. 20 barn per gruppe 
og fra januar tas nybygg i bruk med 12 småbarnsplasser. Til sammen er det 36 ansatte i enheten og 
fra åpning av ny avdeling i januar økes personalgruppa med fire ansatte. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg 
barnehager Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 1 740 500 2 013 378 1 988 000 1 988 000 1 988 000
Lønnspott 2007 272 878
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 172 000
Korrigering ramme -474 500
Fordeling effektiviseringsgevinst -13 000
Andel av 1,0 mill. kroner bevilget til full 
barnehagedekning 346 000
Korrigering av fordeling mellom 
fagseksjon og barnehageenhetene -61 600
Priskompensasjon 6 000
Avrunding -278

Utgående 2 013 378 1 988 000 1 988 000 1 988 000 1 988 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Berg og Øvre Bergmo ledes administrativt og faglig av styrer, konsulent i 60% stilling og sekretær i 
50% stilling. Styrer og konsulent har ukentlig arbeidsdager i alle tre barnehagene. Enheten har felles 
fagledergruppe som driver barnehagetilbudet etter felles årsplan og dette er en synliggjøring av 
hvordan det arbeides på en kvalitativ god måte. Barnegruppene i Hauglegda er store med mange 
små barn. Dette er utfordrende og arbeidskrevende for personalet. I tillegg til vanlig åpningstid fra 
07.30 – 16.30, tilbyr Hauglegda åpning fra kl.07.00 til barn med foreldre i turnusarbeid . 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Utbygging av Hauglegda barnehage. Planlagt åpning januar 08, med 12 småbarnsplasser og 4 
ansatte. Barnehagetilbud til så små barn er ressurskrevende. Det ventes økt driftsbudsjett. 
Utvidelsen fører til større administrasjon, mer slitasje på uteområdet, behov for utvidelse og 
forbedring av parkeringsforholdene. Den eksisterende drift vil kanskje måtte endres dersom alderen 
på nye søkere tilsier annen aldersfordeling i gruppene enn vi har per i dag. 
 
Tiltak og konsekvensutredning 
Det forutsettes at tildelt budsjettramme for 2008 økes for å realisere den utvidede drift i enheten 
med ny avdeling i Hauglegda barnehage. Med nøktern forbruk og god økonomistyring arbeider vi 
for å holde oss innenfor rammen. 
 
Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011

Tiltak som ønskes inn i rammen 
Driftsmidler for utvidet åpningstid fra kl. 07.00 i 
Haugelgda barnehage 100 000 100 000 100 000 100 000  
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13.16 Hatlelia barnehage, Barnas hus  
 
Virksomhetsbeskrivelse 
• Hatlelia barnehage: 5 avd. (3 avd med barn 1-5 år og 2 avd med barn 0-2 år)  
• Barnas Hus: 2 avd. med barn 1-5 år. Utvides med en ny småbarnsavd. i 2008. 
Barnegruppene i begge barnehagene har en stor andel av små barn . Av 118 barn i enheten er 82 
barn i alderen 1-3 år.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Hatlelia barnehage, Barnas Hus Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 2 195 800 2 452 774 1 644 000 1 644 000 1 644 000
Lønnspott 2007 256 974
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 167 000
Korrigert ramme -905 800
Fordeling effektiviseringsgevinst -13 000
Korrigering av fordeling mellom 
fagseksjon og barnehageenhetene -63 250
Priskompensasjon 6 000
Avrunding 276

Utgående 2 452 774 1 644 000 1 644 000 1 644 000 1 644 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Vanlig barnehagedrift i begge barnehagene for barn i alderen 0 – 6 år. Hatlelia barnehage drives i to 
etasjer og det er derfor behov for 0,7 % stilling mer enn det vedtatt ramme for 2008 tillater.  
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Pga. av mangel på vikarer er det stort behov for å styrke bemanningen i begge barnehagene. For å 
sikre at det er nok personale, må derfor den faste bemanningen økes slik at behovet for å ta inn 
vikarer ikke er så stort som i dag. Det er ønskelig at Molde kommune skal kunne gi brukerne et 
kveldstilbud ved en sentrumsnær barnehage. Dersom det skal kunne gis et slikt tilbud ved Barnas 
Hus, så må det bli tilført midler til dette (kostnadsberegnet til kr. 270.000,-). 
 
Utfordringer i perioden 
Hatlelia barnehage, Barnas Hus Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 

Hatlelia og Barnas Hus - redusert bemanning 200 000 200 000 200 000 200 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
utvidet åpningstid ved Barnas Hus 270 000 270 000 270 000 270 000
økning av bemanning pga mangel på vikarer 540 000 540 000 540 000 540 000
midler til vedlikehold/innkjøp av utstyr 50 000 50 000 50 000 50 000  
 
Tiltak: For å komme på rammen må dagens bemanning reduseres med 0,2 % stilling førskolelærer 
og 0,5 % stilling assistent. Det er ikke tatt med ekstra kostnad for å drive barnehage i to etasjer.  
Konsekvens: Dagens bemanningsnorm legger til grunn samarbeid mellom avdelingene. Hatlelia 
barnehage hadde tidligere 0,7 % stilling mer enn normen nettopp fordi barnehagen drives i to 
etasjer. Trapp og branndør mellom etasjene vanskeliggjør samarbeid i ytterkant av dagene når det er 
en voksen alene med mange barn.  Det er et stort behov for å videreføre tidligere ordning for at 
barna skal bli likt ivaretatt på alle avdelinger. 
 
Tiltak:  For å kunne tilby utvidet åpningstid, må midler til drift tilføres. Grunnbemanningen må 
også økes for å minske bruk av vikarer (som ikke fins) og forebygge slitasje på personalet. 
Konsekvens: På lang sikt vil nok merkostnaden med økt personale spares inn med mindre 
vikarbehov og økt nærvær i personalgruppa og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne.  
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13.17 Kvam og St. Sunniva barnehager 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
• St. Sunniva er en typisk bybarnehage 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 voksenopplæringssenteret, flyktningekontor og sentralt i forhold til buss).  

• Kvam har uteliv som et hovedfokus. Alle barn er på tur minst en gang per uke. 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. 

 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kvam, St. Sunniva barnehager Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 1 139 100 1 346 345 1 690 000 1 690 000 1 690 000
Lønnspott 2007 207 245
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 139 000
Korrigert ramme 268 900
Fordeling effektiviseringsgevinst -15 000
Korrigering av fordeling mellom fagseksjon og 
barnehageenhetene -56 650
Priskompensasjon 7 000
Avrunding 405

Utgående 1 346 345 1 690 000 1 690 000 1 690 000 1 690 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Vanlig barnehagedrift for barn i alderen 0 – 6 år. Åpen barnehage to dager per uke i Kvam 
barnehage. 
 
Utfordringer i perioden 
Kvam og St. Sunniva barnehager Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Reduksjon av ferievikar, sykevikar og ekstrahjelp 217 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Tilby flere plasser i leide lokaler 150 000 100 000 100 000 100 000  
 
Tiltak: Budsjett for ferievikar, sykevikar og ekstrahjelp blir også redusert, for å holde 
budsjettrammen.  
Konsekvens: P.g.a. stramt arbeidsmarked, er det nesten umulig å skaffe kvalifiserte vikarer. I 
barnehager er det mye sykdom, og det sliter på de som er i jobb at vi ikke får tak i vikarer som er 
brukbare. Dermed må man ofte strekke seg lengre enn godt er, noe som fører til mer sykdom. 
Derfor prøver vi å legge inn litt vikar i grunnbemanninga, for å se om vi kan øke nærværet i 
barnehagen.  
 
Tiltak:  Kvam barnehage går i dialog med vår nye nabo som bygger kirke/menighetshus sør for 
barnehagen, for å se på mulighetene for å leie lokaler til en utegruppe for de eldste barna..  
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13.18 Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Enhetene Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager er åpne for barn i alderen 0-6 år. 
• Kleive barnehage flyttet i januar 2006 inn i nytt bygg sammen med grunnskolen. De åpnet da 

to avdelinger; småbarn og storbarn. De disponerer et inneareal på ca 150 m2. I tillegg har de 
sløydsal, bibliotek, musikkrom og formingsrom i skoledelen. 

• Hjelset barnehage har rike muligheter til utfoldelse og utflukter i naturen hele året. De har 
både strand, elv, skog og mark i gangavstand fra barnehagen. Skogstua barnehage ligger i 
nærheten. 

• Skogstua barnehage 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 777 300 912 028 1 074 000 1 074 000 1 074 000
Lønnspott 2007 134 728
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 98 000
Korrigert ramme 111 700
Fordeling effektiviseringsgevinst -9 000
Korrigering av fordeling mellom fagseksjon og 
barnehageenhetene -42 350
Priskompensasjon 4 000
Avrunding -378

Utgående 912 028 1 074 000 1 074 000 1 074 000 1 074 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Vanlig barnehagedrift for barn i alderen 0 – 6 år.  
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Statstilskudd og foreldrebetaling er en del av inntekten, og denne vil variere etter antall barn. For å 
kunne holde oppe et tilbud, vil det i perioder kunne bli løpende kostnader samt liten etterspørsel. 
Ettåringer i barnehagen krever også tettere bemanning som igjen gir økte utgifter. Videre har de et 
problem med å få tak i vikarer ved sykdom. Situasjonen krever at vi må ansette faste vikarer.  
 
Utfordringer i perioden 
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Utvide åpningstiden ved barnehagene 200 000 200 000 200 000 200 000
Tettere bemannings på avdelinger med mange ettåringer 370 000 370 000 370 000 370 000
Ansette faste vikarer, 2 assistenter 600 000 600 000 600 000 600 000  
 
Tiltak: Økte midler til lønn for styrket bemanning på småbarnsavdeling kr. 370.000,-. 
Konsekvens: Tettere bemanning ved småbarnsplasser gir bedre oppfølging av hvert enkelt barn. 
 
Tiltak: Ansette vikarer fast slik at vi kan opprettholde barnehagetilbudet ved sykdom blant 
personalet. Omdisponering av vikarmidler. 
Konsekvens: Har ingen midler ved tilfeldig sykdom, men har vikarer i enheten som styrker 
personalsituasjonen ved sykdom blant personalet. 
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13.19 Kviltorp barnehage 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Kviltorp barnehage er en permanent barnehage i midlertidige lokaler i pavilliongen ved Kviltorp 
skole. Barnehagen åpnet 1. oktober 2007 og har 24 heldagsplasser. 
 
Barnehagen gir et pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven primært for barn i aldersgruppen 0-
3 år. 16 av barna er ettåringer. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kviltorp barnehage Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående Ny 0 654 000 654 000 654 000
Lønnspott 2007
Andel av 1,0 mill. kroner bevilget til full 
barnehagedekning 654 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008
Korrigert ramme
Fordeling effektiviseringsgevinst MIO
Priskompensasjon
Avrunding

Utgående 654 000 654 000 654 000 654 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Barnehagen gir et pedagogisk barnehagetilbud med åpningstid kl. 0730 – 1630. Kommunen har 
ikke tidligere erfaringer med en egen barnehage med en så stor andel småbarn. Dette stiller 
særskilte krav til personalets kompetanse og bemanningstettheten. I alle pedagogstillingene er det 
ansatte med førskolelærerkompetanse. Øvrige personale er også godt kvalifiserte. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Det er lagt opp til et stramt budsjett og det er mulig at bemanningsressursen er kalkulert noe lavt. 
Det er en stor utfordring å tilrettelegge for et barnehagetilbud der så godt som samtlige barn er 
under 3 år. Ventelistesituasjonen tilsier imidlertid at det i hovedsak er barn i denne aldersgruppen 
som søker plass. Kommunen må derfor legge tilrette for denne type drift. 
Barnehagen er en egen enhet som i h.t. barnehageloven skal ha egen styrerressurs. Dette er 
kostnadskrevende for en så liten enhet. 
Ved planlegging av permanente lokaler for denne barnehagen, legges det opp til utvidet drift med 
ca. 70 – 80 plasser. Det vil gi bedre kostnadseffektivitet. 
 
Eventuelle merutgifter for 2008 forventes dekt gjennom skjønnstilskuddet kommunen mottar. 
 
Utfordringer i perioden 
Kviltorp barnehage Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Økt bemanning pga svært små barn 150 000 150 000 150 000 150 000  
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13.20 Helsetjenesten 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
• Legetjenester, herunder fastleger, tilsynsleger og legevakt 
• Miljørettet helsevern, herunder reisevaksinasjon. 
• Fysioterapitjenester, herunder offentlige og private tjenester. 
• Ergoterapitjenester. 
• Somatisk rehabiliteringsteam. 
• Koordinator for psykisk helsearbeid, herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse og flere 

prosjekt. 
• Partnerskap for folkehelsearbeid og fysisk aktivitet. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Helsetjenesten Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 24 771 900 25 575 688 25 375 000 26 325 000 26 325 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 319 188 187 000
Revidert budsjett 07 - rådgiverstilling fysisk 
aktivitet 150 000 -150 000
Stilling finansiert fra kultur for 2007 274 600 -274 600
Ressurser til fysisk helse overført fra kultur 60 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -263 000
Drift Råkhaugen - helsedelen 1 000 000
Prisøkning pasientskadeerstatning 45 000
Stimuleringstiltak for ny fastlege på Skåla, kr. 
150.000,- gitt i 2007, reduseres så i 2008 og 
2009, med hhv. kr. 100.000,- og kr. 50.000,- -100 000 -50 000
Rammen blir redusert for å finansiere oppgave 
overført til Servicetorget -25 000
Lønnsøkning fastleger, fysioterapeuter m.v. for 
2007 og 2008, hensyntatt ved beregning av 
lønnspott 2008 251 800
Tilskudd til fastleger som følge av økning i 
innbyggertall 66 400
Priskompensasjon 61 000
Avrunding 712

Utgående 25 575 688 25 375 000 26 325 000 26 325 000 26 325 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
 
Legetjenester, herunder fastleger, tilsynsleger og legevakt 
21 fastleger og en til to turnusleger arbeider ut fra seks legekontor. Tre av disse drives av 
kommunen, Kvam, Skåla og Kleive. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid ved institusjoner, 
skoler, helsestasjoner, psykisk helse med mer, med til sammen 3 årsverk fordelt på 33 
deltidsstillinger. Et økende antall personer ønsker fastlege i Molde. I oktober 07 er det 25.800 
personer på listene til Moldes fastleger. I 2007 økte fastlegekapasiteten med ett årsverk og det må 
vurderes en videre økning også i 2008/09. Alle legene deltar også i døgnkontinuerlig legevakt. Det 
arbeides med å utrede en interkommunal legevaktordning. Kostnadene ved dette må komme som 
egen sak når utredningen er klar. 
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Miljørettet helsevern, herunder reisevaksinasjon 
Inkluderer tilsyn med skoler, barnehager, svømmebasseng, kroppspleiesalonger med mer og 
vurdering av utslippsaker og plan-/byggesaker med tanke på miljø, tilgjengelighet og helse. Etter 
planen skal alle skoler og barnehager tilses i løpet av en fire-årsperiode. 
 
Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende. Videre gjennomfører 
kontoret tuberkoloseundersøkelser av utlendinger og smitteoppsporing. Kontoret har nylig flyttet fra 
Gotfred Lies plass til Servicetorget.  
 
Fysioterapitjenester, herunder offentlige og private tjenester 
Det er rundt 15 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale med kommunen knyttet til seks 
fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Disse har ikke 
trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kommunal støtte. Innen kommunal fysioterapi er det 
2,5 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming ved Enensenteret. Antall 
henvendelser for behandling av barn er økende. Det er rundt 7 årsverk knyttet til voksne og eldre 
med baser på omsorgssentrene. Det er streng prioritering i tjenesten og ønske om å øke kapasiteten. 
Helsefremmende og forebyggende tiltak må prioriteres bort for å dekke opp nødvendig behandling. 
 
Ergoterapitjenester 
1,3 årsverk er knyttet til barn og 1,3 årsverk til voksne og eldre. Hjelp til tilrettelegging og daglig 
mestring av eget liv er hovedarbeidsområdet. Det er langt større etterspørsel enn kapasiteten tilsier. 
 
Somatisk rehabiliteringsteam 
Teamet arbeider for å øke graden av mestring og selvstendighet og har base på Bergmo 
omsorgssenter og består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Fire sengeplasser er 
øremerket rehabilitering. Det er stort behov for tjenestene og ønskelig med større kapasitet og andre 
lokaler. 
 
Koordinator for psykisk helsearbeid 
Herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse, miljøarbeidertjeneste, veiledertjeneste, 
psykologtjenester og flere prosjekt. Opptrappingsplanen for psykisk helse administreres herfra. Det 
foreligger en egen plan for området. Tverrfaglig team for psykisk helse er et tiltak rettet inn mot 
ungdom og voksne med psykiske vansker. Egne kurs i depresjonsmestring og veiledning 
administreres også herfra.  
 
Partnerskap for folkehelsearbeid og fysisk aktivitet 
Partnerskap for folkehelse/”God helse” har medført flere nye tiltak. Det største er ”Aktiv på dagtid” 
som aktiviserer/trener ca. 100 personer som mottar trygd inntil fire dager i uka. Innsatsområdene for 
folkehelsesatsningen er fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, rus og psykisk helse. Dette er en 
tverrfaglig satsning, og det er nedsatt et eget folkehelseutvalg i kommunen.  
Av andre tiltak som er startet er "Stikk ut fra barnehagen", fokus på kost i barnehagene og 
samarbeid med skolene om tilpasset fysisk aktivitet. Det er gjennomført prosjekt i samarbeid med 
Molde Vann og Avløp KF med utsetting av vannkjølere ved alle skolene, lavterskel fysisk aktivitet 
for ungdom og rusforebyggende arbeid ("Krus").  
Folkehelsekoordinatorstillingen finansieres delvis av Møre og Romsdal fylke gjennom Partnerskap 
for folkehelse. I 2007 forsøkes en utvidelse av ”Aktiv på dagtid” til også å omfatte ungdom. Dette 
er finansiert ved vakante midler andre steder i 2007, men har ingen finansiering i 2008.  
Fysisk aktivitet er et nytt satsingsområde. Det arbeides for å oppnå allsidige resultater innen idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet.  
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Pågående arbeidsoppgaver: Aktiv skolevei, friluftsaktiviteten Stikk UT!, treningsgruppe for psykisk 
utviklingshemmede, basistreningsgruppe for unge idrettsutøvere, utgivelse av idrettsguide, 
etablering av nytt nettsted for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, etablere fellesfaglige nettverk, 
fysisk aktivitet i forlengelsen av skoledagen, medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd, 
gjennomføre undersøkelse om fysisk aktivitet blant kommunens elever, trim- og treningstiltak for 
eldre, kompetanseheving blant trenere og kosthold for unge idrettsutøvere. All drift er basert på 
eksterne midler, egenandeler og overføring av vakante midler i enheten for øvrig. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Rehabilitering: 
Rehabiliteringstjenesten og rehabiliteringsteamet er presset av behovene i pleie- og 
omsorgsenhetene og har behov for bedre plass. Det er også et behov for å øke rehabiliterings-
plassene i kommunen fra fire til åtte, etablere et dagsenter for rehabiliteringsbrukere og det må 
vurderes å etablere treningsleilighet. Alt dette for å øke personers selvhjulpenhet og utsette behovet 
for hjelp, pleie og tilsyn. I den situasjonen kommunen er i med manglende omsorgssentersplasser 
og lokaler, ser vi at dette er vanskelig å få til nå. I første omgang må en utarbeide en plan for 
tjenesten med tanke på en styrking når en kan frigjøre Råkhaugen omsorgssenter. 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Utfordringer i perioden 
Helsetjenesten Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Tilbakeføre tilsynslegestilling i eldreomsorgen 80 000 80 000 80 000 80 000
Tilbakeføre 20% fysioterapistilling eldreomsorg 80 000 80 000 80 000 80 000
Videreføre Aktiv på dagtid-ung 100 000 200 000 200 000 200 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Øke fysioterapistilling til barn med 60% 250 000 250 000 250 000 250 000
Etablering av interkommunal legevakt 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
100% still ergoterapeut i eldreomsorgen 500 000 500 000 500 000 500 000
100% driftsavtale for fysioterapeut 100 000 200 000 200 000 200 000
Driftsmidler fysisk aktivitet 150 000 150 000 150 000 150 000
Tilbakeføre legevaktsformidlingsmidler 300 000 300 000 300 000 300 000
100% stilling fysisk aktivitet i psykisk helse 500 000 500 000 500 000 500 000  
 
Tiltak for å komme på ramme:  
• For å dekke de pålagte nedskjæringer må vi stille en 20 % fysioterapeutstilling i vakanse (kr. 

80.000,-) og redusere en tilsynslegestilling (kr. 80.000,-), begge innen eldreomsorgen. Det er 
ikke et ønsket tiltak og behovet for disse tjenestene er stort. Det er en beskjæring i allerede 
knappe ressurser til en pasientgruppe som absolutt trenger det. 

 
• Vi må også ta vekk tiltaket ”Aktiv på dagtid – ung”. Dette er med på å få ungdom tilbake til et 

aktivt liv og arbeidsliv.  
Tiltaket er slett ikke et ønsket tiltak. Vi får kr. 50.000,- i støtte fra Fylket og dette vil 
selvfølgelig bortfalle (kr. 100.000,-).  
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Tiltak som ønskes inn i rammen:  
De pålagte nedskjæringer ønskes ikke gjennomført og midlene ønskes tilbakeført til rammen. 
 
• Øke fysioterapistilling til barn med 60%. Det er en økende etterspørsel etter tilbudet. Antall 

funksjonshemmede barn i kommunen øker og det enkelte barn krever større innsats. I tillegg 
er vi i en situasjon nå hvor vi står i fare for å miste høyt kvalifisert personell på området. 
Vedkommende har i dag bare tilbud om en 40% stilling og må slutte hvis ikke stillingen 
utvides. Kostnad 2008 –  kr. 250.000,-. 

 
• Etablere en interkommunal legevaktordning. Etter forespørsel fra ROR er det under utredning 

et samarbeid om legevakt mellom Molde og flere av nabokommunene. Dette for å øke 
kvaliteten på tilbudet og sikre spesielt nabokommunene legetjenester. Det medfører økte 
kostnader som en forutsetning for å gjennomføre tiltaket. Antatt kostnad 2008 – 1,0 mill. 
kroner. 

 
• 100% stilling som ergoterapeut i eldreomsorgen. Behovet for hjelp til tilrettelegging av de 

eldres liv og egenmestring er stadig økende. Vårt personell klarer ikke ta unna for den 
etterspørselen som er. I tillegg vet en at de eldre ikke er noen kravstor gruppe som flagger 
sine behov høyt. Vi ønsker en større satsing ved å etablere en ny stilling for ergoterapeut. 
Kostnad 2008 – kr. 500.000,-. 

 
• 100% driftsavtale for fysioterapeut. Det er i dag vel seks måneders ventetid på ordinær 

fysioterapi i kommunen og psykomotorisk fysioterapi har nærmere et år. Dette er uakseptabelt 
og medfører forlengede og økte plager for pasientene og økte utlegg for trygdeverket ved at 
yrkesaktive holdes i sykemelding. En har mulighet til en rimelig ordning for Molde ved et 
samarbeid om finansiering med nabokommunene for spesialiserte fysioterapitjenester. 
Tiltaket ønskes iverksatt sommeren 08. Kostnad 2008 – kr. 100.000,-. 

 
• Driftsmidler fysisk aktivitet. Kommunen har valgt å satse offensivt på området fysisk aktivitet 

ved å tilsette egen rådgiver på området. Han har fått til mange gode tiltak, men er avhengig av 
at disse er eksternt finansiert. En går også glipp av mange mulige tiltak ved at en ikke har 
noen kommunal finansieringsmulighet i bunnen. Dette er ofte en forutsetning for at eksterne 
partnere skal bidra. Helsegevinsten ved økt fysisk aktivitet i befolkningen er stor. Kostnad 
2008 – kr. 150.000,-. 

 
• Tilbakeføring av ikke realiserbar gevinst ved konkurranseutsetting av legevaktformidlingen. I 

budsjettet for 2006 var det forutsatt en gevinst ved å konkurranseutsette legevaktformidlingen 
med kr. 300.000,-. Denne gevinsten viste seg å være fiktiv da det er lite å hente på å 
konkurranseutsette denne tjenesten og det er gunstigst for kommunen å beholde eksisterende 
avtale med helseforetaket. Kostnad 2008 – kr. 300.000,-. 

 
• 100% stilling fysisk aktivitet psykisk helse. Innen området psykisk helse er det stort behov for 

å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Et nylig gjennomført prosjekt på området bekrefter dette. 
Fysisk aktivitet kan medføre redusert behov for andre tjenester. 
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13.21 Barne- og familietjenesten 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Enhetens oppgaver er å yte hjelp til barn, ungdom og deres familier, samt å gi råd og veiledning til 
samarbeidspartnere. Fagpersonene er organisert i to geografiske områder – øst og vest. Områdene er 
igjen delt opp i mindre geografiske områder, slik at publikum og samarbeidspartnere skal få tilgang 
på våre samlede tjenester i form av lokalteam der hvor tjenestene leveres. Alle skoler og barnehager 
skal ha en kontaktperson i det lokalteamet de tilhører. Slik situasjonen i barnevernet er høsten 2007, 
har vi ikke lykkes med å få full utnyttelse av alle lokalteamene. 
 
Det ble gitt en ekstrabevilgning i budsjettet på 1,6 mill. kroner i 2007. Denne økningen førte til at vi 
fikk en ekstra stilling i enheten og styrking av ekstraordinære utgifter i barnevernet. 
 
I løpet av 2007 har det vært endringer i enheten. Forrige leder sluttet 1. januar og ny fast enhetsleder 
kom først på plass i september. I mellomperioden har det vært vikar i stillingen. 
 
Enheten sliter med et svært høyt sykefravær og enkelte oppgir årsaken til å være stort press i 
arbeidssituasjonen. Situasjonen er urovekkende og vi ønsker å se ekstra på dette i tiden som 
kommer. 
 
Barne- og familietjenesten har dette året hatt to store saker gående med BUF-etat. Dette dreier seg 
om to barn som er plassert i institusjon. I 2008 fyller det ene barnet 18 år og kommunen overtar 
ansvaret. I 2004 oppstod det uenighet mellom BUF-etat og Molde kommune vedrørende 
finansiering. Uenigheten knytter seg til uklarheter omkring godkjenningen av tiltaket. Selv om 
Molde kommune har fått avslag på klagebehandlingen, arbeides det fortsatt med saken. I verste fall 
kan følgen bli at kommunen ikke får refundert de utgiftene den har hatt. Rådmannen vil komme 
tilbake til dette spørsmålet i egen sak da omstendighetene fortsatt er uavklart (også omtalt fra tiltak  
funksjonshemmede). 
 
Virksomhet for PP-tjenesten 
Skal drive forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler i 
forhold til barn og unge som har vansker med utvikling, trivsel og opplæring. Samt utrede behov for 
spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Virksomheten har samarbeidsavtale om salg av 
tjenester til kommunene Aukra og Midsund, samt Møre og Romsdal fylke i forhold til tjenester i 
videregående skoler i Molde. Den har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylke, samt 
Tambartun og Møller kompetansesentre om drift av syns- og audiopedagogtjeneste i Romsdal. 
Antall personer som har mottatt hjelp: 677 personer ( 216 jenter og 461 gutter) 
 
Skoleåret 2006/07 
Betegnelse Antall Prosent 
Tale / språkvansker 50 7 % 
Annet 118 18 % 
Spesifikke lærevansker 169 25 % 
Generelle lærevansker 71 10 % 
Psykososiale vansker 161 24 % 
Oppmerksomhetssvikt /ADD 108 16 % 
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Virksomhet for forebyggende helsetiltak 
Består av svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som formål å ivareta det helhetlige 
forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge i alderen 0 - 20 år. Tjenestene har et 
hovedansvar for at alle barn får vaksiner etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. I tillegg har 
de ansvar for gjennomføring av undersøkelser som til en hver tid er anbefalt fra sentrale 
myndigheter. 
 
Virksomhet for barnevern 
Skal sikre at barn og unge( 0-18 år ) som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge 
får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og 
samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar i å forhindre at barn får varige 
problemer, ved å avdekke situasjoner som etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Barne- og familietjenesten Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 25 919 400 28 155 428 28 772 000 28 772 000 28 772 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 436 028 274 000
Revidert budsjett 07 - rammeøkning utvidet 
behov 1 600 000
Finasiering av ny stilling 200 000 400 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -291 000

Ekstraordinær priskompensasjon fosterhjem 110 000
Statsbudsjettet - Godt samliv 46 400
Priskompensasjon 77 000
Avrunding 172

Utgående 28 155 428 28 772 000 28 772 000 28 772 000 28 772 000  
 
Beskrivelse av tjenester som utføres innenfor vedtatt ramme 
 
Virksomhet for PP-tjenesten (PPT) 
• PPT har et bredt nedslagsfelt og arbeider med ca. 670 barn og unge (skoleåret 06/07). 

Andelen av disse over 19 år er 17 % (114 stk). De tre hyppigste områdene er spesifikke 
lærevansker (25 %), psykososiale vansker (24 %) og oppmerksomhetssvikt/ADD (16 %).  I 
tillegg arbeides det med veiledning til lærere og skolemiljø for å fremme læringsmiljøer i 
klasser som har utfordringer.  

 
• Videre har vi fokus på råd, veiledning og bistand i forebyggende arbeid til foreldre, 

barnehager og skoler med barn og unge som har vansker med utvikling, trivsel og opplæring. 
Vi yter råd og veiledning ved behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 

 
• PPT yter også tjenester til Aukra, Midsund og Møre og Romsdal fylkes videregående skoler i 

kommunen, samt privatskoler. 
 
• Syns- og audiopedagogtjenester gis til alle kommunene i Romsdal. Arbeidet retter seg mot 

alle som skal ha tjenester i fht. opplæringsloven. Det er et nært faglig samarbeid med statens 
kompetansesentre for fagområdene. 
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Seksjon for forebyggende helsetiltak 
• Helsestasjonsvirksomhet inkludert svangerskapsomsorg. Årskullene i Molde har de siste 

årene variert fra 250 til 310. Helsestasjonene følger opp med tilbud i form av 
enkeltkonsultasjoner og grupper. Det første leveåret har helsestasjonen tilbud om 10 treff for 
den enkelte der også vaksinasjon inngår. Helsestasjonene følger barnet og familien opp i alder 
etter statlige bestemmelser.  

 
• Jordmortjenesten gir et tilbud til alle gravide. Jordmødrene følger opp den enkelte gravide og 

holder kurs om tema som er forberedelse til fødsel og foreldrerollen i samarbeid med 
helsesøster. Det gis særlig oppfølging for gravide med spesielle behov eller utfordringer i 
svangerskapet.  

 
• Skolehelsetjenesten ytes til alle elever mellom 1. – 10. klasse i Molde. Tjenesten følger et 

opplegg som er gitt av staten. Videre gis det tilbud til de videregående skolene i kommunen. 
Det ytes en tilleggstjeneste ved alle skolene ved å tilby åpen trefftid for elevene. Tilbudet til 1. 
klassingene med lege og helsesøsterkonsultasjon på skolene er etablert fra i høst. Når vi nå 
har innført journal på data, krever det datamaskiner til denne tjenesten. Her er det store 
mangler. 

 
• Helsestasjon for ungdom har sine lokaler i sentrum (rådhuset). Tjenesten skal i løpet av høsten 

flytte til lokaler i Hamnegata og blir samlokalisert med U9K og rehabteamet psykisk helse. 
Tjenestene har hatt en jevn økning siden tilbudet startet og brukerne tar i stor grad opp 
naturlige ungdomsspørsmål som egen og andres fysiske og psykiske helse, seksualitet, ANT 
(alkohol, narkotika og tobakk). Høsten 2007 kan vi igjen tilby psykologtjenester, noe det er 
stor etterspørsel etter, men som vi i en lengre periode ikke klarte å tilby. Åpningstiden er 42 
dager à 4 timer. 

 
• Helsestasjon for studenter er etablert i august 2007. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 

Molde kommune, Høgskolen i Molde og studentsamskipnaden. Høgskolen finansierer 
tilbudet. 

 
• Forebyggende helsetiltak innførte elektronisk journal for 1 ½ år siden. Siste året har vi 

arbeidet med kvaliteten på registreringene. Vi har enda potensiale til forbedringer her. Tallene 
viser klart at aktiviteten på ekstrakonsultasjoner og henvendelser per telefon er stort. Disse 
tallene er utenom de fast konsultasjonene i henhold til nasjonale retningslinjer. 
Samarbeidsmøter er tverrfaglige møter rundt brukerne som har behov for sammensatte 
tjenester. 

 
Samarbeidsmøter er tverrfaglige møter rundt brukere som har behov for sammensatte tjenester. 
 
Oversikt over antall kontakter per 01.10.2007 
 Svangerskapsomsrg. Helsestasjon Skolehelsetj. HFU Utenlandsvaks. 
(Faste) konsultasjoner 800 2923 1815 748 858 
Ekstra konsultasjoner 79 846 820   
Hjemmebesøk  128    
Telefonkontakter 203 242 181 7  
Samarbeidsmøter 2 56 62   
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Virksomhet for barnevern  
• Barnevernet yter tjenester til ca. 200 - 250 barn og deres familier i løpet av et år.  

 
• Utviklingen i 2006 og 2007* viser en økning i nye henvendelser (meldinger).  
 
• Arbeidet baserer seg oftest på at barnet/ungdommen og/eller dennes familie tar kontakt. 

Barnevernets utfordringer er oftest å avklare barnets hjelpebehov og finne løsninger i egen 
familie/nettverk. Ofte kan bakgrunnen for de presenterte problemer være store 
familiekonflikter, med fysisk eller psykisk vold. Det kan være rus og eller psykiske problemer 
hos foreldre eller andre som står barnet nær. Ungdom beskriver ofte problemer i forhold til 
foreldre, rus og psykiske lidelser. Loven bruker følgende ordlyd om at barnevernet skal yte 
”tjenester til barn og unge for å sikre at de som lever under forhold som kan være til skade for 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.” 

 
• Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Videre gis det 

hjelp i form av konkrete hjelpetiltak til familien. Ofte vil barnevernet ha i oppgave å sikre at 
barnet får nødvendig hjelp og bistand fra andre deler i hjelpeapparatet. 

 
• Loven sier også at barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I det 

ligger at det skal arbeides og påvirkes til eksempelvis å skape trygge oppvekstmiljø. Det er et 
arbeid barnevernet ikke har klart å avsette tilstrekkelige ressurser til. 

 
• Ettervern: Når barnet samtykker kan tiltak videreføres fram til fylte 23 år. Økning på ettervern 

skyldes at flere barn under omsorg får videre oppfølging etter fylte 18 år. 
 
• Adopsjon. Barneverntjenesten skal utarbeide sosialrapport ved søknad om adopsjon, både 

utenlandsadopsjon og stebarnsadopsjon. 
 
• Barnevernet har i samarbeid med staten startet et prosjekt i den hensikt å prøve ut løsninger 

som kan hindre ungdom i å måtte flytte på institusjon. Prosjektet har navnet U9K. Prosjektet 
har nå gjennomført to av tre år. Fra kommunens side finansieres prosjektet med 
psykiatrimidler. 

 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Barnevernet har en kostnad som er vanskelig å beregne fra år til år. Vi vet lite om hvilke 
utfordringer som venter oss. Molde kommune sitter sentralt i ROR samarbeidet om å utvikle 
samarbeidsformer for barnevernet i Romsdal. For 1. halvår 2008 forventes det at Molde kommune 
bidrar med ca. kr. 50.000,- for å kunne gjennomføre ønskede tiltak, samt at ordningen med 
kontorhold for prosjektleder videreføres. Prosjektet avsluttes i august 2008. Dersom noen av 
tiltakene skal videreføres, må dette fullfinansieres av kommunen. 
Enheten bør være med i planleggingen av tjenestetilbudet i Moldes ”nye bydel” på Årø. Vi ser 
gjerne for oss et samarbeid med barnehage og skole, slik at publikum kan oppleve å få alt på ett 
sted. Det vil trolig gjøre tjenestene både bedre, mer samkjørte og mer tilgjengelig for byens 
befolkning.  

År Nye meldinger Med hjelpetiltak Barn plassert 
utenfor hjemmet  

Lokalteam  
(tverrfaglig i 
avd.) 

Ettervern (18-23) 

2006 67 100 42 86 8 
2007* 

tom sept. 
79 101 38 80 13 
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Utfordringer i perioden 
Barne- og familietjenesten Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
1 stilling til barne- og familietjenesten 400 000 400 000 400 000 400 000
Videreføring av ROR barnevernprosjekt 200 000 200 000 200 000 200 000  
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
• 1 stilling til barne- og familietjenesten: Barnevernet ser ut til både økonomisk, men også 

produksjonsmessig å ha for få resurser sett i fht. etterspørsel. Både Fylkesmannen og 
distriktsrevisjonen har påpekt at Molde kommune har en manglende overholdelse av frister 
for undersøkelser, utarbeidelse av planer og oppfølging/tilsyn etter vedtak. Høsten 2007 har vi 
fortsatt problemer med å få undersøkt nye saker innenfor gitte frister, samt at vi også har 
problemer med å få saker forberedt til fylkesnemndsbehandling. Dersom vi får økning av våre 
ressurser har vi mulighet til å få utarbeidet planer og overholde fristene i tråd med 
barnevernloven. Per i dag oppfylles ikke dette kravet. Vi vil også kunne vektlegge 
forebyggende tverrfaglig arbeid. Vårt viktigste mål er rett hjelp til rett tid og å komme tidlig 
inn i sakene. Enhetsleder ser et klart behov for å få økt stillingsressursene i enheten med ett 
årsverk snarest. Kostnad kr. 400.000,-. 

 
• Videreføring av ROR barnevernprosjekt. Prosjektet videreføres til august 2008 og dersom det 

er ønskelig at dette skal fortsette må kommunene finansiere videre drift. Molde kommune er 
den største bidragsyteren her og dette vil for Molde kommune sitt vedkommende dreie seg om 
kr. 200.000,-. Dersom interkommunale tiltak ønskes gjennomført med Molde kommune som 
sentral aktør, må avdelingen tilføres ekstra ressurser. 

 
Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Kommunestyret ber 
administrasjonen utrede en overflytting av kommunale logopeder fra Skole- til Barne- og 
familieavdelingen. 
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13.22 Sosialtjenesten 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Sosialtjenesten 
Virksomheten gir økonomisk hjelp til de som ikke har tilstrekkelig til livsopphold, boutgifter, 
legeutgifter og andre nødvendigheter. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å få 
sosialhjelpsmottakere til å bli selvhjulpne. Sosialtjenesten innvilger økonomisk hjelp til lønn og 
utgiftsdekning til støttekontakter for vanskeligstilte og gjennomfører forebyggende tiltak og 
behandlingstiltak for rusmisbrukere. Det arbeides tett sammen med NAV arbeid for å få 
sosialhjelpsmottakere til å komme ut i arbeid eller tiltak. NAV trygd er også en nær 
samarbeidspartner i forhold til sosialhjelpsmottakere som har rett til ulike trygdeytelser. 
 
Grandfjæra arbeids- og treningssenter 
Senteret skal gi et tidsavgrenset arbeids- og aktivitetstilbud til personer med psykiske lidelser. 
Senteret har plass til åtte brukere på heltid. Brukerne er personer med alvorlige psykiske lidelser 
som stort sett har uføretrygd. Det utføres delproduksjon for Glamox A/S og utsalg fra egen 
bruktbutikk. Arbeids- og treningssenterets videreutvikling er avhengig av strukturelle endringer om 
det blir en del av det framtidige NAV eller om det blir innenfor en framtidig resultatenhet for 
psykiatrien. 
 
Smia kompetansesenter 
Smia er godkjent av NAV som et APS - tiltak (arbeidsplass i skjermet virksomhet). 
Kompetansesenteret har plass til 10 brukere, og målgruppen er nå unge sosialhjelpsmottakere som 
skal kvalifiseres for å komme ut i arbeid.  
 
Røysan 7 er en bolig for rusavhengige. Boligen har sju leiligheter. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Sosialtjenesten Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 25 260 800 25 479 117 25 382 000 25 382 000 25 382 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 218 317 130 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -262 000
Priskompensasjon 35 000
Avrunding -117

Utgående 25 479 117 25 382 000 25 382 000 25 382 000 25 382 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Sosialtjenesten  
Gir økonomisk hjelp de som ikke har tilstrekkelig til livsopphold, boutgifter, legeutgifter og andre 
nødvendigheter. 
Arbeide sammen med NAV arbeid for å de som mottar sosialhjelp i arbeid eller over i tiltak. 
Yter hjelp til støttekontakt til vanskeligstilte og gjennomføre forebyggende tiltak og 
behandlingstiltak for rusmisbrukere. 
Sosialtjenesten er delt opp i følgende avdelinger: Merkantil, mottak, tiltak , rus, Grandfjæra 
arbeidstreningssenter og Smia kompetansesenter. 
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Mottak 
Mottaket er administrativt plassert under Servicetorget, men er faglig en del av sosialtjenestens 
tiltakskjede. Det faglige ansvaret for mottaket ligger til sosialtjenesten. Målgruppen for mottak er 
alle nye brukere og brukere som ikke har mottatt stønad på minst 12 mnd. Målsettingen er at 
brukerne ikke skal motta stønad fra mottak i mer enn 3 mnd . I de tilfellene brukerne har åpenbare 
rusproblemer, skal de overføres rusgruppa så snart som mulig. De brukerne som mottak skal arbeide 
med, skal kartlegges grundig og i samarbeide med relevante samarbeidsinstanser få brukerne ut i 
arbeid eller over på  andre ytelser enn sosialhjelp. De med sammensatte problemer som trenger 
lengre tid enn 3 mnd. for å komme over i andre tilbud, skal kartlegges grundig før de sendes over til 
sosialtjenesten.  
 
Tiltak 
Registrerte klienter tiltaksgruppa arbeider med ved utgangen av september er ca. 480. Tallet på 
klienter er ikke mye redusert fra 2006, men tallet på klienter som har andre ytelser i tillegg til 
sosialhjelp har økt. Det viser nedgangen i sosialhjelpsutgifter. Ved lavere boutgifter ville flere klare 
seg uten sosialhjelp. Det arbeides nært med NAV arbeid og NAV trygd for å få flere ut i arbeid eller 
over på andre stønader. Nedgangen i sosialhjelpsutgiftene, viser at det går rette veien. Etter søknad 
er det innvilget prosjektmidler til et prosjekt for å hjelpe ressurssvake familier som mottar bistand 
fra sosialtjenesten og ungdom som mottar bistand i aldergruppen 18- 24 år. NAV arbeid er med i 
prosjektet som startet 01.09.07.  
 
Rus 
Rusgruppa behandler klienter med rusavhengighet. Til og med september er det registrert 122 
klienter som gruppa arbeider med. Av disse er 59 i tiltak (attføring, rehabilitering, poliklinisk 
behandling og/eller oppfølging av miljøarbeidertjeneste). 17 er i spesialisert tverrfaglig 
døgnbehandling, 15 er innefor ettervernstiltak , 15 er i LAR ( legemiddelassistert rehabilitering) og 
16 er uavklart. Følgende prosjekter er det etter søknad gitt midler til og som nå er i gang: 
Oppfølging av bostedsløse, oppfølging av LAR- pasienter, oppfølging av klienter med 
rusavhengighet fra de er 16 år og eget lavterskel helsetilbud for rusmisbrukere. Det er innvilget 
prosjektmidler for til sammen 2.2 mill. kroner. 
 
Grandfjæra arbeids- og treningssenter 
Arbeidstreningssenter for personer med alvorlige psykiske lidelser, finansiert av øremerkede midler 
til psykiatriformål. Det er plass til 8 klienter på heltid. Ved utgangen av september var det 15 
klienter på senteret 5 kvinner og 10 menn. Aldersgruppe 23-65 år. Det er primært et senter for å 
sysselsette klienter med alvorlige psykiske lidelser for å gi dem en bedre livskvalitet. Samordning 
av dette tiltaket med andre tiltak er viktig for å optimalisere livskvaliteten. 
 
Smia kompetansesenter 
Kompetansesenter er godkjent av NAV arbeid som et APS-tiltak (arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet) der målgruppen er unge sosialhjelpsmottakere med behov for avklaring og utvikling av 
arbeidsevnen eller behov for arbeidspraksis som skal kvalifisere dem for å komme ut i arbeid 
På grunn av den lave arbeidsledigheten, er marginalgruppene i forhold til arbeidslivet i større grad 
enn tidligere kommet ut i arbeid. Det har ført til at de som nå får plass på Smia, har en tyngre 
problematikk enn tidligere. Tidligere tilnærmingsmetodikk blir derfor utfordret og må evalueres i 
forhold til de utfordringer Smia står ovenfor. 
Spørsmålet om framtiden er ikke lengre noe tema. Den er etablert som et lavterskeltilbud til en 
målgruppe som andre eksisterende APS –tiltak ikke har noe tilfredsstillende tilbud til.  
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Fra 2. kvartal i 2009 vil det bli store endringer når sosialtjenesten sammen med NAV arbeid og 
NAV trygd, skal samarbeide i et lokalt NAV kontor. Det er videre alltid knyttet usikkerhet til de 
prosjektene som sosialtjenesten administrerer fordi det må søkes om nye prosjektmidler hvert år.  
 
Utfordringer i perioden 
Kommunestyret har vedtatt at satsene for sosialhjelp skal følge de til enhver tid gjeldende satser for 
sosialhjelp. Det er usikkert hvor mye satsene vil øke hver år, men de vil øke . Denne økningen blir 
lagt inn i rammeoverføringene til kommunene. . 
 
Sosialtjenesten har bygd ut mange tiltak basert på prosjektmidler. Det er en usikker 
finansieringsmåte fordi det må søkes om midler hvert år og tilgangen på midler er avhengig av de 
satsningsområder Stortinget velger. Samtidig er det vanskelig å holde på kvalifisert arbeidskraft når 
de ikke får faste stillinger. Om det i perioden ikke blir vedtatt en opptrappingsplan for russektoren 
med øremerkede midler, må kommunen gå inn å finansiere prosjektene for å hindre at de tiltakene 
som er satt i gang blir nedlagt. Det umiddelbare behovet, er en stilling som miljøterapeut som er 
knyttet til oppfølging av personer i egen bolig som trenger oppfølging for å kunne bo. Med 
bakgrunn i de signalene som er gitt, vil det ikke bli gitt ytterligere prosjektmidler for å finansiere 
denne stillingen. for 2008. Prosjektene innenfor rus som er satt i verk henger sammen. Svikt i et 
prosjekt vil svekke de andre. For ikke å svekke den tiltakskjeden i forhold til rusmisbrukere som er 
bygd opp, er det derfor viktig at den blir finansiert av kommunale midler i 2008.  
 
Sosialtjenesten Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Reduksjon av lønn til støttekontakter 262 000 262 000 262 000 262 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Oppretteles av miljøteraputstilling 400 000 400 000 400 000 400 000
Økning av tilskuddet til krisesenteret 90 000 90 000 90 000 90 000
Tilskudd til Frelsesarmeen 70 000 70 000 70 000 70 000  
 
Tiltak som ønskes inn i rammen:  

• Det ønskes en miljøarbeiderstilling som skal nyttes til å følge opp rusmisbrukere i bolig. 
Stillingen er der nå, men er finansiert av prosjektmidler. Det har kommet klare signaler om 
at stillingen ikke lengre vil bli finansiert av prosjektmidler. For å videreføre de gode 
resultatene som er oppnådd ved at rusavhengige som har oppfølging har klart å bo i vanlig 
bolig, er det viktig at stillingen opprettholdes. Dessuten vil bortfall av stillingen svekke de 
andre tiltakene som er opprettet overfor rusmisbrukerne. Stillingen er kostnadsberegnet til 
kr. 400.000,-. 

 
• På grunn av at man er i gang med planlegging av et nytt bygg til Krisesenteret, øker 

kommunen sin del av tilskuddet til senteret for 2008 med kr. 90.000,-. 
 

• Sosialtjenesten har inneværende år betalt et tilskudd på kr. 70.000,- til Frelsesarmeens 
varmestue. Dette er penger som ikke er budsjettert.  
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Pleie og omsorg 
 
Beskrivelse av fagområdet 
Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og lov 
om sosialtjenester. Dette omfatter hjemmebaserte tjenester, omsorgssenterdrift og 
hjelpemiddelforvaltning. 
 

Pleie og omsorg Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2008 Øko.plan 200 9 Øko.plan 2010 Øko.plan 2011

Inngående 215,687,595

Fagseksjonen 1,745,600 6,816,520 6,316,521 6,316,522 6,316,523
Glomstua omsorgssenter 52,544,100 53,922,000 53,922,000 53,922,000 53,922,000
Kirkebakken omsorgssenter 50,640,800 50,938,000 50,938,000 50,938,000 50,938,000
Råkhaugen omsorgssenter 3,837,600 6,061,000 6,061,000 14,561,000 23,061,000
Bergmo omsorgssenter 42,849,800 43,610,000 43,610,000 43,610,000 43,610,000
Røbekk omsorgssenter 16,242,600 16,965,000 16,965,000 16,965,000 16,965,000
Kleive omsorgssenter 25,570,200 26,212,000 26,212,000 26,212,000 26,212,000
Skåla omsorgssenter 15,213,900 15,804,000 15,804,000 15,804,000 15,804,000
Endring fagseksjon:
Lønnsoppgjør 2007 31,000
Lønnsoverheng 2008 18,000
Priskompensasjon 61,000
Revidert budsjett 07 - Hjemmbasert tjeneste 1,5 
mill 07 helårsvirkning 3 mill, uttrekt i 2008 for ny 
fordeling mellom distriktene)) 1,500,000 -1,500,000
Ny fordeling av 3 mill. til hjemmebasert tjeneste 
gitt i revidert budsjett 07 821,000
Midlene overføres til Råkhaugen -821,000
Effektiviseringstiltak Agenda i rammesak 07 3,000,000
2007-2010 Pleie - og omsorg -3,000,000 -2,000,000
psykiatrimidler  til distriktene 4,461,000
Kommunestyret: Innføring av multidose 
(skal fordeles til enhetene) 500,000
Endring resultatenheter:
Generell rammeøkning, K-sak 39/07 2,179,000
Overføring til Råkhaugen, K-sak 39/07 821,000
Rammeendring i vedtatt øknomiplan 1,300,000
Lønnspott 2007 5,511,995
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 3,191,000
Fordeling effektiviseringsgevinst -2,179,000
Priskompensasjon 249,000
Redusere rammen med overføring av 
psykiatrimidler  til distriktene -4,461,000
Avrunding 925

Utgående per okt. 07 215,687,595 220,328,520 220,328,5 20 217,828,521 228,328,522 236,828,523  
 
Hjemmebaserte tjenester: 
• Hjemmehjelp: Tildeles etter lov om sosiale tjenester som enkeltvedtak. Det betales for 

tjenesten etter kommunale takster. 
• Hjemmesykpleie: Tildeles etter lov om kommunale helsetjenester som enkeltvedtak og er en 

gratis tjeneste for brukeren. 
Dagsenter eldre: 

Er en tjeneste som nå er gitt tilsagn om å komme under Lov om sosiale tjenester.  
Tjenesten er et forebyggende, avlastende og sosialt tilbud. Budsjettert med 55 dagplasser per 
dag 5 dager i uken fordelt på 5 omsorgssenter. 

Dagsenter demente: 
Er et tilbud for demente hjemmeboende i hele kommunen. Deler av tilbudet gis desentralisert 
for Skåla og Kleive området. Åpent alle dager i uken med utvidet åpningstid hverdager. Fra 6 
til 12 pasienter per dag. Nytt tilbud under etablering i 2007 og med ordinær drift for 2008. 
Lagt inn med helårsvirkning for 2008. 

Dagsenter psykisk helsearbeid, Rosestua: 
Er et sosialt møtested med varierte aktiviteter. Både arbeidstreningstilbud og 
voksenopplæringstilbud skjer i tilknytning til dagsenteret. 
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Omsorgslønn: 
Tildeles etter lov om sosiale tjenester og gis som lønn for særlig tyngende omsorgsarbeid. Det 
tildeles maks 15 t/uke. 

Middagsombringing: 
Tildeles etter kommunal standard og kriterier. Pris kr. 60,- per middag inkl. dessert og frakt. 
Produseres og leveres fra 3 institusjonskjøkken. 

Bofellesskap: 
• Kvam Bofellesskap, 9 beboere (psyk.). Bemannet dag og kveld. 
• Bjønnan Bofellesskap, 3 beboere (eldre). Hj.Tjenester. 
• Råkhaugen Bofellesskap, 8 beboere (eldre). Bemannet dag og kveld. 
• Bergmo bofellesskap, 4 beboere (psyk). Bemannet dag og kveld. 
• Gotfred Liesplass 1. 3 bofellesskap med til sammen 15 beboere. Hj. Tjenester. 
• Glomstua bofellesskap, 4 beboere(psyk). Heldøgns bemannet. 
 
Sjukehjem: 

Det driftes 6 sjukehjem med til sammen 239 plasser hvor det gis tilbud om plasser for 
demente, korttidsopphold, rehabilitering og langtidsopphold. Drift er beregnet ut fra vedtatt 
bemanningsfaktor og kvalitetsstandard. Noen brukere innen institusjon med særskilt 
hjelpebehov og oppfølging. 

Hjelpemiddelforvaltning: 
Har ansvar for tilrettelegging av tekniske hjelpemidler i hele kommunen. Samhandler på tvers 
med alle driftsavdelinger samt har ansvar for kommunens lager av tekniske hjelpemidler. 

 
Sentrale måltall 
• Hjemmebaserte tjenester har per september 2007 tilgjengelig brukertid på hjemmessykepleie 

på 5.865 timer og hjemmehjelp med 2.054 timer. Tildelte vedtak utgjør 8.748 timer på 
hjemmesykepleie og 929 timer på hjemmehjelp. Selv med vridning av ressurs fra 
hjemmehjelp til hjemmesykepleie, og en kalkulert vedtaksoverskridelse på 10 % til å ivareta 
svingninger i pasientlogistikk og vedtaksmengde, mangler man ca. 1.100 timer og 10 årsverk 
for å følge de vedtatte standarder for tjenesten. Det er 605 brukere av hjemmesykepleie med 
gjennomsnittlig vedtak på 3,6 timer per uke. Hjemmehjelpsvedtak er innvilget til 306 brukere 
med gjennomsnittlig tildelt 0,75 timer per uke.  

• Årsverk på omsorgssenter per beboer 1,08. Dekningsgrad på omsorgssenter på 20 % av antall 
eldre over 80 år.  

• Omsorgslønn innvilget for 32 personer.  
• Middagsombringing leverte 47.996 middager i 2006, en økning på 5,8 %.  
 
Utvikling av antall pasienter, ansatte og omsorgssenter 
Per oktober 2007 er det 1.023 brukere i pleie og omsorg. Samme antall brukere av tjenester totalt 
som i samme periode i fjor. Noe aldersforskyvning til flere brukere i aldersgruppen 85 år og over. 
Antall ansatte er uforandret, bortsett fra at noen tiltak i 2007 blir lagt inn med helårsvirkning for 
2008. Dette gjelder 3 stillinger innen psykisk helsearbeid i kommunen og dagsenter for demente i 
Råkhaugen med 6,4 årsverk. 
I tillegg har man ved styrking av rammen i hjemmebasert tjeneste kunne videreføre bemannet drift 
dag og kveld i Råkhaugen bofellesskap.  
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Antall ansatte / årsverk: 
Distrikt 2008 
Glomstua omsorgssenter (Rådhaugen) 216 / 115,6 
Kirkebakken omsorgssenter 169 / 105,8 
Råkhaugen bofellesskap 5 / 2,6 
Bergmo omsorgssenter 150 / 90,1 
Røbekk omsorgssenter 65 / 35,2 
Kleive omsorgssenter 92 / 50,1 
Skåla omsorgssenter 48 / 30,9 
Totalt 745 / 430,3 

 
Utfordringer, strategier/tiltak og konsekvenser (prioritert) 
1. Underfinansiert helårsvirkning av oppstart Råkhaugen dagsenter. For å få full effekt av 

oppstartet dagsenter for demente må man ha åpen drift av dette gjennom hele året. For å få 
dette til må rammen styrkes med kr. 390.000,-. Viser til strategi 2.3.7. 

 
2. Det er meldt flytting for bruker til kommunen for neste år, med sannsynlig budsjettmessig 

virkning for ¾ år. Dette er en bruker som vil flytte i egen bolig og som må beregnes med 
heldøgnsbemanning i bolig. Bruttokostnader på kroner 2,5 mill. kroner på helårsbasis for 
2009 og ca. 1,9 mill. kroner for 2008 med virkning for ¾ år. Refusjon fra staten for 
ressurskrevende brukere vil komme inn i kommunens generelle ramme på kr. 935.000,- for 
2008 som gir en nettokostnad på kr. 835.000,-. For 2009 nettokostnad på ca. 1,0 mill. kroner. 
Viser til strategi 2.3.5 

 
3. For bestilling av tjenester til enhetene vet vi i dag at det er vedtak om hjelp i hjemmetjenesten 

for 10 årsverk mer enn enhetene har ramme for å kunne følge vedtatte standarder. Da er det 
allerede medberegnet  10 % overskytende vedtak for å kompensere pasientflyt mellom 
tjenestetilbud. Dette ville medføre en kostnad på 4,7 mill. kroner for 2008. Utvidelse av 
stillinger må til for å sikre den enkeltes hjelpebehov og for å få en bedre effekt av 
omsorgsboliger og redusere presset opp mot institusjonstjenester. Viser til strategi 2.3.7. 

 
4. Innføring av multidose for effektivisering av tjenesten. Dette vil medføre en ekstrakostnad på 

1,3 mill. kroner. Personellresursen vil bli brukt mer opp mot brukeren. Viser til strategi 2.3.3. 
 
Spesielt om Glomstua- og Råkhaugen omsorgssenter 
 
I investeringsbudsjettet er det ført opp 140,0 mill. kroner til renovering av Glomstua omsorgssenter 
i 2008 og 2009. Nye Glomstua omsorgssenter planlegges tatt i bruk fra september 2009. 
Omsorgssentrene vil få 56 sengeplasser. Dette er 8 plasser mindre enn det Glomstua i dag har i drift 
på Råkhagen. Disse pasientene må bli igjen på Råkhaugen. Tilbakeflyttingen av Glomstua og 
driften av en boenhet på 8 plasser på Råkhaugen forutsettes finansiert innenfor den ramme som 
Glomstua omsorgssenter har i dag. 
 
Kommunens utfordring blir etter dette å finansiere drift av 48 plasser i Råkhaugen fra september 
2009. I gjeldende økonomiplan er dette kostnadsberegnet til 25,0 mill. kroner (årskostnad). 
Det har hele tiden vært en forutsetning for å ta Råkhaugen omsorgssenter i bruk at staten i betydelig 
grad skulle bidra med øremerkede midler til driften. Disse midlene skulle komme som en del av en 
ny statlig finansieringsordning for sjukeheimer. Denne ordningen er nå på plass, men den er 
begrenset til investeringstilskudd. Staten gir med andre ord ikke tilskudd til drift av 
sjukeheimer/omsorgssenter.  
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Rådmannen ser ingen grunn til å legge skjul på at ordningen er en stor skuffelse. Det var på forhånd 
skapt forventninger om at den skulle bli et viktig stimuleringstiltak for utbyggingen av 
eldreomsorgen i kommunen. Slik det nå ser ut til å bli, begrenser den seg til å dekke bare 1/5 del av 
investeringskostnadene til sjukeheimer/omsorgssenter. Dette holder ikke. 
 
Etter rådmannens vurdering er det med dette oppstått en ny situasjon når det gjelder de økonomiske 
forutsetningene for å ta de 48 ledige plassene i Råkhaugen i bruk. Slik den økonomiske situasjonen 
for kommunen synes å bli i økonomiplanperioden, og da spesielt fra 2009 og utover, er det 
vanskelig å se at kommunen har mulighet for å kunne sette disse plassene i drift. I alle fall som et 
samtidig tiltak. 
 
Rådmannen har imidlertid merket seg de tydelige politiske føringene kommunestyret har gitt når det 
gjelder å ta Råkhaugen omsorgssenter i bruk, og ser det derfor som viktig å finne en løsning som 
ivaretar alle hensyn i saken. 
 
På denne bakgrunn vil rådmannen forslå at 48 plasser i Råkhaugen omsorgssenter tas i bruk over en 
3-årsperiode, fra 2010 til 2012. Plan- og utviklingsavdelingen arbeider nå med en handlingsplan for 
pleie- og omsorgstjenestene. Dette på bakgrunn av en gjennomgang konsulentfirmaet Agenda har 
gjort. Planen vil redegjøre nærmere for hvordan en gradvis oppstarting skal skje i praksis. Den vil 
også drøfte institusjonsbruken forøvrig og komme med forslag til eventuelle endringer for å oppnå 
bedre effektivitet av de ressursene som i dag brukes i tjenesten. Planen vil bli behandlet i 
kommunestyret våren 2008. 
 
Det er også andre gode grunner til at omsorgssentrene bør tas i bruk gradvis enn de rent 
økonomiske. Å tildele 48 plasser på samme tidspunkt kan innebære at også brukere med et 
marginalt behov for omsorgssenterplass vil få tilbud. Simpelthen for å fylle opp plassene. Ved å 
tildele plassene over en periode vil en på en bedre måte tilpasse tilbudet til det behov som er hos 
brukerne til enhver tid. Rådmannen har drøftet denne problemstillingen med fagseksjonen, som er 
enig i en slik løsning.  
 
En annen grunn til å velge en slik oppstartingsform er muligheten for å rekruttere personell. Det er i 
dag et meget stramt arbeidsmarked også i denne bransjen. Spesielt gjelder det fagutdannet 
personell. Ved å rekruttere inn over en 3 - årsperiode vil denne utfordringen bli noe enklere. 
 
Rådmannen har på denne bakgrunn ført opp 8,5 mill. kroner hver i 2010, og 2011 ( og senere også i  
2012.) Det vil representere en meget stor økonomisk utfordring for kommunen å finansiere denne 
kostnaden. Med de utfordringene kommunen står overfor i 2010 og 2011 er det etter rådmannens 
mening en forutsetning for å kunne gjennomføre prosjektet at de statlige overføringene til formålet 
blir økt vesentlig. 
 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at det vil vurdere en konkurranseutsetting av driften av 
Råkhaugen. Rådmannen ser det slik at med det opplegg som nå foreslås vil det bli vanskelig å 
konkurranseutsette denne virksomheten, og legger derfor til grunn at driften planlegges som en 
ordinær kommunal virksomhet. 
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Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Råkhaugen 
omsorgssenter settes i drift etter hvert som behovet for plasser oppstår. 
 
Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 at det skal innføres multidose for 
effektivisering av medikamenthåndteringene i hjemmetjenesten. I full drift er det beregnet at dette 
tiltaket gir en effektiviseringsgevinst tilsvarende 5 årsverk. Frigjøringen av personellressursene 
skal benyttes til økt pasientrettet arbeid, og på den måten bidra til å styrke hjemmetjenestetilbudet i 
kommunen. Kostnadsramme for 2008 er 500.000. 
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13.23 Glomstua omsorgssenter (Råkhaugen) 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Drift av omsorgssenter, bofellesskap, dagsenter, hjemmetjeneste, sentralkjøkken og vaskeri 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Glomstua omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 52 544 100 53 936 301 53 922 000 53 922 000 53 922 000
Lønnspott 2007 1 374 201

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 550 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 799 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -550 000
Endret organisering - fra Kirkebakken til 
Glomstua 18 000
Psykiatrimidler overført til enhetene -873 397
Priskompensasjon 60 000
Avrunding 96

Utgående 53 936 301 53 922 000 53 922 000 53 922 000 53 922 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Dagsenter, omsorgssenter, vaskeri, sentralkjøkken, hjemmetjeneste, bofellesskap (Bjønnan, Kvam 
og Glomstua) prosjekt med spesielt tilrettelagt tiltak i institusjon og nytt dagsenter for demente. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Sommeren i år har vært svært vanskelig med tanke på sykepleierdekningen. Vi ønsker derfor en 
vurdering av bruken av vikarbyrå. Vi vet at det er dyrt, men forskyving og overtid er heller ikke 
billig. 
 
Råkhaugen har et stort og i utgangpunktet flott uteområde. Vi har imidlertid ikke driftsmidler til å 
holde dette i orden. Behov for midler til å kunne la parkvesenet luke, fylle på bark m.m. 
Etter et vedtak om at toalettartikler ikke skal dekkes av den enkelte pasient, men av institusjonen, 
har budsjettet økt med kr. 10.000,-. Sykefraværet er høyt. Stor slitasje på de ansatte i pleien. Ofte er 
det overbelegg på grunn av presset som er i hjemmetjenesten.  
 
Tiltak for å komme på ramme 
Det er et stort behov for flere stillinger, arbeidspresset er enormt og ressurser blir flyttet fra 
hjemmehjelp til hjemmesykepleie som en form for nødhjelp. Dette i et forsøk på å kunne ta det mest 
presserende. Det er ikke lett å finne tiltak som kan hjelpe her utover det å øke rammen. 
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13.24 Kirkebakken omsorgssenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Omsorgssenteret drifter 56 sjukehjemsplasser, hjemmetjeneste og dagsenter. Psykiatrisk tjeneste 
med Rosestua, bofellesskap, nattpatrulje, frisør og fotpleier, samt hjelpemiddelforvaltning. 
Vaskeriet innbefattes også i driften. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kirkebakken omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 50 640 800 52 183 512 50 938 000 50 938 000 50 938 000
Lønnspott 2007 1 560 712

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 530 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 900 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -530 000
Endret organisering - fra Kirkebakken til 
Glomstua -18 000
Psykiatrimidler overført til enhetene -2 188 821
Priskompensasjon 43 000
Avrunding 309

Utgående 52 183 512 50 938 000 50 938 000 50 938 000 50 938 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Tjenesten dekker 56 sjukehjemsplasser, hvorav 40 langtids, derav 16 demensplasser og 16 
korttidsplasser. Tilbud til særskilt ressurskrevende bruker på institusjon. Vaskeridrift. Dagsenter for 
eldre med 18 plasser, hjemmetjenester for sentrumsområdet, hjemmetjeneste natt for hele 
kommunen, hjemmetjeneste Sekken, psykisk helsearbeid for hjemmeboende i sentrumsområdet 
samt noe oppfølging på Skåla. Personlig assistentordning for to brukere. Rosestua dagsenter som er 
et tilbud i psykisk helsearbeid til alle hjemmeboende i kommunen, tre bofellesskap med til sammen 
15 plasser, sjåførtjenester på dagsenter samt bygningsmessig drift. Administrative tjenester. 
Hjelpemiddelforvaltning for hele kommunen. Ligger som del av ramme på Råkhaugen, men hører 
til organisatorisk drift på Kirkebakken omsorgssenter. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Dagens drift er tilpasset dagens ressurser. Behovet for tjenester er økende, spesielt gjelder det 
hjemmebaserte tjenester, noe som gjenspeiles i dagens vedtakstimer. Vil også nevne 
hjelpemiddelforvaltningen som ikke har kapasitet til ytterligere utlånsvekst av hjelpemidler 
kommende år. En ser ikke at en kan klare ytterligere økning av driften uten at det tilføres ressurser, 
derfor blir konklusjonen at drift må tilpasses tildelt ramme og økte behov utover det må rapporteres 
videre. 
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13.25 Råkhaugen omsorgsenter/bofelleskap 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Råkhaugen bofelleskap er et bofelleskap for eldre med 8 beboere. 
Bofellesskapet har bemanning alle dager. Bofellesskapet er uten bemanning på natt. Nattpatruljen 
brukes ved behov. Alle har egne leiligheter og de disponerer i tilegg et fellesareal der det er felles 
bespisning og sosialt felleskap.  
Administrativt ligger Råkhaugen bofelleskap under hjemmetjenesten ved distrikt øst. 
Middag til bofelleskapet blir levert fra kjøkkenet ved Bergmo omsorgssenter.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Råkhaugen omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 3 837 600 3 889 860 6 061 000 6 061 000 14 561 000
Lønnspott 2007 52 260

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 54 000
Rammeendring i vedtatt økonomiplan 1 300 000
Opptrapping drift etter innflytting Glomstua 8 500 000 8 500 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 30 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -54 000

Ny fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebasert 
tjeneste gitt i revidert budsjett 07. Ufordelt kr. 
821.000,- fordeles i sin helhet til Råkhaugen 821 000
Priskompensasjon 20 000
Avrunding 140

Utgående 3 889 860 6 061 000 6 061 000 14 561 000 23 061 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme: 
Råkhaugen bofelleskap har beboere som i utgangspunktet er ”for friske” for omsorgssenter, men 
som ikke kan bo hjemme lenger.  
 
Beboerne ved bofellesskapet får hjelp til personlig hygiene, tilrettelegging av måltid, 
medisinhåndtering og rengjøring. I tilegg til dette får de tilsyn store deler av døgnet.  
Hjemmetjenesten har det faglige ansvaret ved bofellesskapet og de utfører også sykepleiefaglige 
oppdrager ved behov.  
Enkelte av beboerne ved bofellesskapet benytter Bergmo dagsenter på dagtid.  
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden: 
Målsettinga er at 2,6 årsverk skal være tilstrekkelig. Dersom beboerne krever døgnkontinuerlig 
tilsyn, må de flyttes til institusjon.  
 
 

Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Råkhaugen 
omsorgssenter settes i drift etter hvert som behovet for plasser oppstår. 
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13.26 Bergmo omsorgssenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Bergmo omsorgssenter omfatter Bergmo omsorgssenter med 47 plasser derav 4 
rehabilteringsplasser som dekker hele Molde kommune. Omsorgssenteret har per dags dato 265 
brukere i hjemmetjenesten. Distriktet har også 71 leiligheter som omsorgssboliger/trygdeboliger. 
Tallet på brukere har økt i raskt tempo de siste årene, noe som enheten bærer tydelig preg av i dag 
og da med spesiell tanke på sykefravær. Omsorgssenteret har kjøkken som leverer mat til Røbekk 
omsorgssenter i tilegg leveres det middag til hjemmeboende eldre i distrikt øst. Ca. 170 middager 
produseres hver dag. Omsorgssenteret har dagsenter bestående av 15 plasser, et bofelleskap med 4 
beboere samt et tiltak tilrettelagt i hjemmet til en bruker.  
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Bergmo omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 42 849 800 43 919 802 43 610 000 43 610 000 43 610 000
Lønnspott 2007 1 070 002

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 448 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 619 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -448 000
Psykiatrimidler overført til enhetene -981 844
Priskompensasjon 53 000
Avrunding 42

Utgående 43 919 802 43 610 000 43 610 000 43 610 000 43 610 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Drift av 47 sjukehjemsplasser, hvorav 38 av disse er lantidsplasser og 9 er kortids / 
rehabiliteringsplasser. 
I tilegg driftes hjemmetjenesten med 2 grupper/avd. Underlagt hjemmetjenesten er også Bergmo 
bofelleskap og Bergmo dagsenter. 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Bergmo omsorgssenter har en bruker født i -42- som må ha institusjonsplass og som krever hjelp 
utover de gitte rammer. Lønnsutgifter til denne brukeren er beregnet til kr. 820.000,- pr. år 
Ekstra midler som blir benyttet i forhold til denne brukeren belastes i dag ekstrahjelpsbudsjettet.  
 
Utfordringer i perioden 
Kutt i driftsutgifter som variabel lønn. Øke refusjon sykelønn/fødsel opp mot tall som kan være noe 
urealistisk.  
Bergmo omsorgssenter Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 

Økt ramme - midler til klient født i 1942 -2,15 årsverk 820 000 820 000 820 000  
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13.27 Røbekk omsorgssenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Røbekk omsorgssenter drifter tradisjonell omsorgssenterdrift samt vaskeridrift. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Røbekk omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 16 242 600 16 684 495 16 965 000 16 965 000 16 965 000
Lønnspott 2007 441 895

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 170 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 260 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -170 000
Priskompensasjon 20 000
Avrunding 505

Utgående 16 684 495 16 965 000 16 965 000 16 965 000 16 965 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Røbekk omsorgssenter har 32 sengeplasser fordelt på 4 boenheter med plass til 8 beboere på hver 
enhet. 8 av plassene disponeres av distrikt sentrum. De resterende 24 av distrikt øst. En av 
boenhetene er en skjermet enhet for aldersdemente. 
 
Vaskeriet yter tjenester både til Røbekk og Bergmo omsorgssenter 
 
Tiltak for å komme på ramme 
Kr. 272.588,- for lite veltet over fra lønnssystemet på fastlønn på omsorgssenteret, har ført til 
reduksjon på forbruksposter jevnt over for å komme på ramme. 
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13.28 Kleive omsorgssenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Kleive omsorgsenter inkluderer: sjukehjem, hemmetjeneste, dagsenter, psykiatri tjeneste og 
dagtilbud, fotpleier, frisør og kjøkkendrift. Videre innbefattes også vaskeritjeneste 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kleive omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 25 570 200 26 220 618 26 212 000 26 212 000 26 212 000
Lønnspott 2007 650 418

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 268 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 374 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -268 000
Psykiatrimidler overført til enhetene -417 422
Priskompensasjon 35 000
Avrunding -196

Utgående 26 220 618 26 212 000 26 212 000 26 212 000 26 212 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
Sjukehjem med 24 plasser, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykiatrisk sykepleier og miljøterapeut 
tilknyttet hjemmesykepleien. Psykiatrisk dagtilbud, kjøkkendrift som produserer mat til 
hjemmeboende og beboere på institusjon både Kleive omsorgssenter og Skåla omsorgssenter. 
Dagsenter med fem plasser tre ganger i uka og ti plasser to ganger i uka. Det er også vaskeri ved 
sjukehjemmet som i tillegg til å vaske klær tilhørende på institusjonen, tilbyr vaskeri tjenester til 
hjemmeboende. Det er også 4 årsverk knyttet spesielt til en hjemmeboende bruker. Det er frisør og 
fotpleier tilknyttet sjukehjemmet som leverer tjenester til beboere på sjukehjemmet og 
hjemmeboende i distriktet.  
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Eksisterende drift er basert på tildelte ressurser. Hvis det kommer ytterligere øking i hjelpebehovet 
blant hjemmeboende, så trenger en også tilført flere ressurser til distriktet. Dette vises på 
vedtakstimer også i dag.  
Driftsbudsjettet er nøkternt og en forventer å kunne holde seg innen de rammer en er tildelt. 
Samtidig er det viktig å påpeke at en ikke ser seg i stand til å takle uforutsette ting som kan komme 
til å dukke opp inne et driftsår.  
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13.29 Skåla omsorgssenter 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Skåla omsorgssenter drifter tradisjonell omsorgssenterdrift, hjemmetjeneste, mattilberedning og 
distribuering samt vaskeridrift. 
 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Skåla omsorgssenter Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 15 213 900 15 576 407 15 804 000 15 804 000 15 804 000
Lønnspott 2007 362 507

Fordeling av 3,0 mill. kroner til hjemmebaserte 
tjenester gitt i revidert budsjett 07 159 000
Lønnsoverheng fra 2007 til 2008 209 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -159 000
Priskompensasjon 18 000
Avrunding 593

Utgående 15 576 407 15 804 000 15 804 000 15 804 000 15 804 000  
 
Kort beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor vedtatt ramme 
 
30,86 årsverk i distriktet fordelt på: Aktivisering for eldre og funksjonshemmede  ( dagsenter + 
kjøring av brukere), PLO Hjelp i institusjon(herunder kommer også administrasjon og merkantil 
tjeneste, hår/fot pleie og vaskeri), PLO Hjelp i hjemmet og Institusjonslokaler(vaktmester). 
 
Matombringing til hjemmeboende x 3 per uke. 
 
Dagsenter for eldre, med til sammen 20 plasser fordelt på to dager i uka. 
 
Det drives omsorgssenter med korttids og langtidsplasser, til sammen 16 beboere. 
Det er knyttet 8 omsorgsboliger til omsorgssenteret som nattevaktene her server ved behov, for 
eksempel ved utrykking på alarm eller bestilte tilsyn. 
Omsorgsboligene har vannbåren oppvarming i gulv fra omsorgssenteret. 
 
Ved omsorgssenteret er det eget vaskeri, med 1 ansatt i 50 % stilling. 
 
Rammen innbefatter også avtale med Lions på bringing av mat fra hovedkjøkken på Kleive til Skåla 
omsorgssenter på helg og helligdager. ( her var rammen for liten i 2007, viser til melding i mai) 
 
Evt. kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
• Prosjekt multidose: Uforutsette utfordringer som tyngre brukere med stort hjelpebehov 
• Dagsenter for demente 
• Strøm og andre utgifter som er varierende. 
• Uforutsette behov for vedlikehold/reparasjoner av bygg, anlegg, el annet utstyr. 
 
Tiltak for å komme på ramme 
Er per september 2007 innenfor rammene på budsjettet og tar utgangspunkt i det også i 2008. 
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13.30 Tiltak funksjonshemmede 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Tiltak funksjonshemmede yter tjenester til psykisk utviklingshemmede og til funksjonshemmede 
barn under 18 år. 
 
Botjenesten 
Botjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn og voksne med psykisk 
utviklingshemming. Tjenesten ytes i den enkeltes hjem. Det gis også bistand til aktiviteter, fritid og 
helsetilbud, alt etter brukerens individuelle behov. 
 
Enen dagsenter 
Enen dagsenter er et dagtilbud til voksne utviklingshemmede. Tilbudet er variert med hovedvekt på 
tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Dagsenteret drifter et bakeri, en 
montasjeavdeling, et bokverksted, en arbeids- og treningsavdeling og kantiner på Enensenteret, 
Rådhuset og på Gotfred Liesplass. I tillegg ytes det oppfølgingstjeneste for enkelte 
utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret. 
 
Avlastningstjenesten 
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. 
Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være 
avlastning for pårørende med tyngende omsorgsbyrde. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Tiltak funksjonshemmede Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 65 998 800 69 192 020 76 771 000 79 929 000 81 429 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 1 693 220 975 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -730 000
Revidert budsjett 07 - ny ressurskrevende 
bruker 1 500 000 3 000 000
Ny bruker, utløser tilskudd med kr. 974.000,- 
bruttoutgift på tiltak funskjonshemmede 1 974 000 658 000
Nye tiltak ut over rammen i 2007 som må 
videreføres i planperioden 1 775 000
Botjenesteetablering fra juli 2008 - ny bruker 1 000 000 1 000 000

Botjenesteetablering 2 nye brukere fra juli 2009 1 500 000 1 500 000
Priskompensasjon 85 000
Rammekutt -500 000
Avrunding -20

Utgående 69 192 020 76 771 000 79 929 000 81 429 000 81 429 000  
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Botjenesten 
• Yter omsorg, pleie, opplæring og kompenserende tjenester. 
• Gir bistand i forhold til aktiviteter, helse og fritidstilbud alt etter brukerens individuelle behov. 
• Totalt 55 voksne personer mottar tjenester i eget hjem. ( bla.6 samlokaliserte boenheter). 
• 2 barneboliger driftes for barne- og familietjenesten / BUF-etat. 
• Vår største tjeneste med 196 ansatte fordelt på 114,35 årsverk.  
• Et stort antall personer med utviklingshemming venter på etablering i eget hjem. 

 
Enen dagsenter  
• Gir tilbud til 44 voksne mennesker med utviklingshemming. 
• Driver bakeri, kantiner, bokverksted, montasje og arbeids og service avdeling. 
• Yter oppfølgingstjenester for utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret.( 

kantinedrift, vaktmestertjeneste i borettslag og som hjelpemannskap i Molde Rytterklubb) 
• 19 ansatte fordelt på 15,66 årsverk, inklusive vaktmester, renholder og merkantilt personell. 
• Dagsenteret benytter all sin kapasitet. Pågangen på tilbud er stor. 
 
Avlastningstjenesten 
• Gir tilbud om opphold i avlastningsboligen for kortere eller lengre tidsrom. 
• Tiltak for utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet. 
• Disponerer 6 døgnplasser fordeles på 16 brukere. 
• 24 ansatte fordelt på 12,91 årsverk. 
 
Andre tiltak 
• Yter tiltak til hjemmeboende utviklingshemmede og funksjonshemmede barn.  
• Støttekontakt - 65 personer. 
• Privat avlastning - 16 personer. 
• Omsorgslønn- 26 personer. 
• Brukerstyrt personlig assistent med assistansegaranti – 1 tiltak. 
• Privat drevet tiltak – 1 tiltak. 
 
Fritid 
• Arrangerer ulike kultur og fritidsarrangement for utviklingshemmede og andre 

funksjonshemmede. 
• 1,6 årsverk. 
• Ukentlige / månedlige faste aktiviteter. 
• Klubbvirksomhet for unge brukere med psykiske lidelser. 
• Fritidsassistenter. 
• Samarbeider med nabokommunene ift. fritid. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Tiltak funksjonshemmede drifter i dag 2 barnevernstiltak for barne- og familietjenesten i Molde 
kommune. I 2008 fyller det ene barnet 18 år og blir kommunens ansvar. Det er derfor budsjettert 
med kun 3,5 mill. kroner i refusjoner fra Statens BUF-etat for tiltakene. I 2004 oppstod det uenighet 
mellom BUF-etat og Molde kommune vedrørende finansiering. Uenigheten knytter seg til 
uklarheter omkring godkjenningen av tiltaket. Selv om Molde kommune har fått avslag på 
klagebehandlingen, arbeides det fortsatt med saken. I verste fall kan følgen bli at kommunen får 
ikke får refundert de utgiftene de har hatt. Dette spørsmålet er fortsatt uavklart. 
 
Utfordringer i perioden 
Tiltak funksjonshemmede Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
1) Økt timesats omsorgslønn/ statens sats 302 000 302 000 302 000 302 000
2) Økt timesats støttekontakt 100 000 100 000 100 000 100 000
3) Kompetansestyrking 100 000 100 000 100 000 100 000  
 
God dekning på plasser i omsorgssenter, omsorgsboliger, dagsenter og hjemmetjenester.  
Strategi 2.3.7 
Tiltak: Etableringer 
Avdelingen har et stort press på etableringer av voksne utviklingshemmede. Enkelte av disse har 
søkt / ventet i flere år. I inneværende budsjettperiode har avdelingen hatt betydelige utfordringer 
knyttet til etableringer av nye brukere, prisvekst i privatdrevne tiltak, etablering av nye BPA-tiltak, 
samt problemer knyttet til brukere i tjenesten med stor grad av utaggerende atferd, som har krevd 
økt ressurstilgang. Disse behovene har samlet sett medført et behov for styrking av rammen 
tilsvarende 1,77 mill. kroner. I tillegg vet vi at det må etableres botiltak for 1 mindreårig barn. Vi 
har skjøvet denne til siste halvår 2008. Tiltaket utløser ytterligere behov for styrking av rammen 
tilsvarende 1,0 mill. kroner - helårsvikning i 2009. 
Dersom nye tiltak ikke inkluderes i budsjettet / økonomiplanperioden, kan resultatet bli at pårørende 
selv kjøper boliger til sine voksne barn og så ber kommunen ta over ansvaret. I andre tilfeller kan 
ulike kriser utløse en ikke planlagt etablering. 
Det er ikke tatt høyde for nye etableringer av voksne utviklingshemmede før i siste halvår 2009. 
 
Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold 
tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov. Strategi 2.3 
Tiltak: Økte satser på omsorgslønn og støttekontakt. 
Statens anbefalte satser ligger vesentlig høyere enn det avdelingen tilbyr. Også internt i kommunen 
opereres det med ulike satser, spesielt ift. støttekontakt. I den anledning ligger tiltak 
funksjonshemmede lavere enn de øvrige avdelingene som yter samme tjeneste. Det er behov for en 
opprydding ift. disse ulikhetene. Tiltakene er kostnadsberegnet til kr. 402.000,-. 
 
Ha kompetente og deltagende medarbeidere som tar og får ansvar. Strategi 4.3.5 
Tiltak: Kompetanseheving. 
Avdelingen ønsker å heve kompetansen blant ansatte. Det er en sterk motivasjonsfaktor for ansatte 
å få delta på kurs og kvaliteten på tjenestene avhenger av god og riktig kompetanse. Enhetsleder 
ønsker å heve gjennomsnittsbeløpet per ansatt. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 100.000,-. 
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13.31 Brann- og redningstjenesten 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Brannvesenets oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert i Lov av 14. juni 2002 om vern 
mot brann, og eksplosjon m.v (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11. 
 
Brannvesenets oppgaver 
• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 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 beredskapsmessige 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 sårbarhetsanalyse 
• Etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den 

norske territorialgrensen 
• Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
Beredskapsseksjonens oppgaver og ansvarsområder 
Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av Fræna. I tillegg regnes Molde som mulig 
støttestyrke for Eide og Midsund. Seksjonen utfører bl.a. oppgaver i forbindelse med brann, trafikk-
/ arbeidsulykker og uhell på sjø. Brannvesenet er også vertskommune/brannvesen ved akutt 
forurensing. Seksjonen innbefatter også alarmsentralen som har Molde som ansvarsområde. 
 
Forebyggende seksjons oppgaver og ansvarsområder 
Ansvarsområde: Molde, Eide og Midsund samt delvis Nesset og Fræna. Hovedoppgaven er tilsyn i 
særskilte brannobjekt, samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen innbefatter også 
feiervesenet som har ansvar for Midsund og Molde – ca 9.750 piper. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Brann- og redningstjenesten Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 13 520 900 13 877 707 14 072 000 14 072 000 14 252 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 356 807 204 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -140 000
Dekning merforbruk 2006 - oppheves i 2010 -180 000 180 000
Personssøkere - ny framforhandlet avtale 260 000
Priskompensasjon 50 000
Avrunding 293

Utgående 13 877 707 14 072 000 14 072 000 14 252 000 14 252 000
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor brannvesenets vedtatte ramme 
 
Brannvesenet har ansvaret for utføring av følgende tjenester i 2008 (Jfr. Brann- og 
eksplosjonsvernloven): 
• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 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. 
• Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige 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 sårbarhetsanalyse  
• Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
Videre utfører brannvesenet følgende tilleggsoppgaver: 
• Restverdiredningstjeneste (RVR) etter branner, vannskader og andre ulykker for alle 

kommunene i Romsdal og Nordmøre etter inngått avtale med forsikringsselskapene.  
• Oppfølging av samarbeidsavtaler med Eide, Midsund, Aukra, Nesset og Fræna. 
• Alarmsentral for Molde kommune med følgende tjenester:  

o Trygghetsalarmtjeneste 
o overvåking av parkeringshuset 
o utleie av rådhuset 
o mottak og formidling av trygghetsalarmer, brann- og andre tekniske alarmer, samt 

boligalarmanlegg 
• Diverse salgs- og servicetjenester (trykkprøving og fylling av pressluftflasker, 

kontroll/fylling/salg av brannslokningsapparater, service på brannslanger, kontroll/service på 
nøkkelsafer, utleie av redningsvester, stigebiloppdrag, spyleoppdrag, flagging, service på 
trygghetsalarmer, mottak av spesialavfall, bord/stol oppsett ved utleie av rådhuset, etc.). 

• Molde kommune er også vertskommune for Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt 
forurensing (RIUA). I denne sammenheng har brannvesenet spesielt ansvar for blant annet 
olje- og kjemikalievern, samt andre mindre forurensinger og utslipp.  

• Brannvesenet tilbyr også kurs og øvelser både ekstern og internt. Brann- og redningstjenesten 
gjennomfører blant annet kurs i regi av Norges brannskole. 

• Brannvesenet har også ansvaret for drift og vedlikehold av egne bygninger, uteområder (bla 
eget øvingsanlegg i Årødalen), biler, pumper og annet materiell. Videre utfører brannvesenet 
kontroll og service på en del av Sivilforsvarets beredskapsmateriell. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
I de siste årene har sentrale myndigheter stadig skjerpet kravene til brannvesenet. Lengden på 
pålagte kurs har økt, krav til fysikk og helse har økt, kompetansebevis for utrykningskjøring kreves 
etc. Dette vil i fremtiden utgjøre en større del av kostnadene til brannvesenet. Spesielt dyrt er det å 
utdanne nye mannskaper på Kleive og Skåla(deltid), pga at det for deltidsmannskapene også ofte 
kreves frikjøp fra hovedarbeidsgiver. 
 
Etter hvert som det investeres i mannskapenes kompetanse vil det også bli en utfordring å beholde 
denne kompetansen.  
 
Utfordringer i perioden 
Brann- og redningstjenesten Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Økte inntekter - ekstern kursing, utleie av øvingsbil etc 
(gjelder inndekning av merforbruk i 2006). 180 000 180 000
Andre økte inntekter (fast) - bla boligalarmanlegg, og 
generell prisøkning på diverse tjenester. 100 000 100 000 100 000 100 000
Reduserte utgifter 40 000 40 000 40 000 40 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Lovpålagt stilling til forebyggende tjenester 500 000 500 000 500 000 500 000  
 
Tiltak for å komme på ramme:  
Brannvesenet vil ved å budsjettere med fortsatt økte eksterne inntekter, og reduserte utgifter, kunne 
levere de lovpålagte tjenestene innenfor vedtatt ramme. Dette forutsetter kontinuitet i bemanningen, 
og er derfor sårbart for bla langvarig sykdom og lignende. Rammen er fortsatt ikke tilstrekkelig til å 
kunne levere forebyggende tjenester iht forskriftsfestede krav om bemanning (se ”tiltak som ønskes 
inn i rammen”).  
 
Tiltak som ønskes inn i rammen:  
Vakant stilling: Forebyggende seksjon har en stilling mindre enn hva ”Forskift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen” krever. For å kunne lukke avvik gitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), må det tilsettes en person mer på forebyggende seksjon. 
Dette er også nødvendig for å kunne utføre alle lovpålagte tjenester i kommunen. Etablering av en 
slik stilling medfører en årlig merkostnad på kr. 500.000,-. 
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13.32 Eiendom 
 
 
Virksomhetsbeskrivelse: 
Eiendom er kommunens fagenhet innen forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. 
Enheten har driftsansvaret for administrasjonsbygg, grunnskoler, barnehager og noen få utleiebygg. 
For administrasjonsbyggene gjelder dette også renhold. Enheten har rollen som tiltakshaver for 
prosjekt på kommunale bygg, som i noen tilfeller også innebærer prosjekt- og byggeledelse. 
Enheten har et spesielt ansvar for kommunens verdiforsikringer. Egen sak om etablering av 
kommunalt eiendomsselskap skal nå til behandling i kommunestyret og vil, dersom den blir vedtatt, 
få store organisatoriske konsekvenser for enheten. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Eiendom Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 21 664 300 21 800 715 23 442 000 23 207 000 23 207 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 136 415 79 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -224 000
Enøk tiltak jfr. investeringsprosjekt -192 000 -235 000
Prosjektstilling renhold ferdig (opprettet i 2006 
for 2 år) -400 000
Husleie Torget 2 260 000
Arealøkninger og spesiell prisvekst 580 000
Forsikringspoliser 510 000
Økning energi utgifter 250 000
Overføring av oppgaver til Servicetorget -75 000
Dekning merforbruk 2005 - oppheves i 2008 530 000
Priskompensasjon 324 000
Avrunding -715

Utgående 21 800 715 23 442 000 23 207 000 23 207 000 23 207 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor enhetens vedtatte ramme 
 
Administrasjon, eiendomsforvaltning og prosjektvirksomhet 
Administrasjonen har 5 stillinger. Administrative oppgaver er avdelingsadministrasjon, 
eiendomsforvaltning og prosjektvirksomhet. 52 % av administrasjonens utgiftsramme belastes 
investeringsprosjekt etter timelister. Øvrig utgiftsramme belastes ulike ansvarsområder 
(vedlikehold, forsikring, drift osv.) etter budsjettert fordeling. 
 
Forsikring 
Forsikringspoliser (eiendomsforsikringer, ansvar m.m.), forsikringsmegler og egenandeler ligger i 
budsjettet til Eiendom. Det er en del saksbehandling knyttet til administrasjon av skader. 
 
Vedlikehold av bygg 
Vedlikeholdsbudsjettet brukes i hovedsak på skoler, barnehager og administrasjonsbygg.  
 
Drift av bygg 
Driften omfatter administrasjonsbygg, skoler, barnehager, utleiebygg (næring) og diverse bygg ute 
av bruk. Store utgiftsposter er energi, husleie, kommunale avgifter, snørydding, serviceavtaler, 
kalkulatoriske utgifter, drift svømmebasseng og vaktmester. 
 
Brukertjenester 
Brukertjenester som vaktmesterkorpset leverer til administrasjonsbygg, skoler og barnehager 
budsjetteres på Eiendom. 
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Renhold 
Enheten har ansvar for renhold av administrasjonsbygg, og selger renholdstjenester til 
brannstasjonen, Molde parkering og helsestasjon for ungdom. Renhold har 4,3 stillinger. 
 
Vaktmesterkorps 
Vaktmesterkorpset var ved inngangen til 2006 på 14,4 stillinger (17 personer). Etter naturlig avgang 
er bemanningen høsten 2007 redusert til 10,5 stillinger (13 personer). Korpset er organisert i to 
team, et teknisk driftsteam og et vedlikeholdsteam. Vaktmesterkorpsets budsjett ligger på det 
enkelte delansvar (vedlikehold, forsikring, drift osv.) og delvis også på investeringer. 
Vaktmestrenes utgifter (lønn, arbeidstøy, verktøy, kjøretøy, husleie Lager Berg osv.) fordeles på 
ansvar/bygg og prosjekt etter timelister. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Eiendom har fått korrigert rammen skjønnsmessig for volumpåslag pga kjente arealøkninger til og 
med 2008. 
 
Utfordringer i perioden 
Eiendom Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Teknisk drift 500 000 500 000 500 000 500 000
Vedlikehold 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000  
 
Tiltak for å komme på ramme:  
Eiendom har saldert diverse småposter for å komme inn på rammen. Andelen av 
vedlikeholdsbudsjettet til eksterne utgifter (kjøpt vedlikehold, materialer etc.) spises gradvis opp. 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen:  
• Økte driftsressurser: I følge KOSTRA bruker Molde kommune svært lite til eiendomsdrift 

sammenlignet med andre kommuner, jfr. årsmelding 2006 side 92. Driftsressursene bør økes 
noe, men størst er behovet for å øke vedlikeholdsrammen. 

 
• Økte vedlikeholdsressurser: Budsjettet tillater ikke at det drives aktivt forebyggende 

vedlikehold på driften. Det som budsjetteres blir i stor grad brukt til ”brannslokkingstiltak”. 
Vedlikeholdsbudsjettet er i 2007 på 1,6 mill. kroner (12 -13 kr/m2) og blir på samme nivå i 
2008. Dette er svært lavt, bare ca 10 % av anbefalt nivå på 100 - 120 kr/m2. Lav ramme til 
vedlikehold innebærer fare for budsjettoverskridelser (fordi tiltak ikke kan utsettes) samt at en 
i for stor grad bruker investeringsmidler. 
 
Rammen til vedlikehold i driftsbudsjettet bør økes med 3,0 mill. kroner. 
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13.33 Byggesak og geodata  
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Enheten er delt i to virksomheter, som forvalter hvert sitt lovverk. 
 

Byggesak 
• Kundemottak og rettledning i byggesaker. 
• Byggesaksbehandling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt forberedelse av saker til 

politisk behandling. 
• Eiendomsdeling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt forberedelse av saker til politisk 

behandling. 
• Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak. 
• Ajourføring av GAB/Matrikkel, bygningsdelen (B). 
• Koordinator for nettverksprosjekt i Romsdalsregionen i regi av Norsk Kommunalteknisk 

Forening (NKF). 
Geodata 
• Kundemottak og rettledning om kart og eiendommer. 
• Behandling av seksjoneringssaker med delegert avgjørelsesmyndighet. 
• Behandling av saker om offisiell adressering med delegert avgjørelsesmyndighet. 
• Kart- og delingsforretninger m/målebrev. 
• Ajourføring av GAB/Matrikkel, grunneiendoms- og adressedelen (G og A). 
• Ajourføring og vedlikehold av kart. 
• Meglerpakken - opplysningstjeneste til eiendomsmeglere. 
• Kartproduksjon. 
• Drift av datasystemer (kartbaser, GISLine, mv.). 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Byggesak og geodata Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 2 945 400 3 001 801 2 612 000 2 612 000 2 612 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 56 401 32 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -32 000
Bortfall inntekter fra Aukra kommune 160 000
Dekning merforbruk 2005 - oppheves i 2008 18 000
Overføring av arbeidsoppgaver til Servicetorget -75 000
Priskompensasjon 8 000
Kommunestyret: Rammereduksjon -500 000
Avrunding -801

Utgående 3 001 801 2 612 000 2 612 000 2 612 000 2 612 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor enhetens vedtatte ramme 
 

Byggesak:  
Behandler rundt 500 søknadspliktige tiltak (byggesøknader og delingssøknader) gjennom året. I 
tillegg behandles også dispensasjonssøknader, meldepliktige tiltak, korrigerte søknader, korrigerte 
tegninger og klager. Byggesak deltar i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og 
sentrumsplanen, og gir i tillegg uttale til reguleringsplaner under arbeid. Det er generelt høy kvalitet 
på arbeidet som utføres ved virksomheten. Aktiviteten i markedet er for tiden stor, og hverdagen til 
medarbeiderne bærer naturlig nok preg av dette. Byggesak skal fra 2008 selge tjenester til 
Servicetorget tilsvarende 40 % stilling. Fra 2008 skal det årlig overføres et beløp på kr. 75.000,- til 
Servicetorget (rammejustering) som følge av økningen i henvendelsene til Servicetorget som 
gjelder byggesaker.  
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Geodata: 
Geodata gjennomfører i underkant av 100 kartforretninger i løpet av året. I tillegg kommer 
saksbehandling vedr. seksjonering og adressering. Virksomheten utfører oppdatering og 
videreutvikling av kommunens kartverk, fører matrikkel, skriver ut ca 100 målebrev/matrikkelbrev 
pr. år og tinglyser disse. Det selges Meglerpakker for rundt  
Kr. 300.000,- per år. Geodata utfører også oppmålingsarbeid for Molde Vann og Avløp KF, 
Kommunalteknikk og Plan- og utviklingsavdelingen. I budsjett og økonomiplan er det bevilget egen 
investeringsramme for større prosjekt innenfor kartarbeidet (nykartlegging, ulike flyfotograferinger 
mv.). Dette gjør at kommunen faktisk har et ”levende” kartverk. Medarbeiderne med høg 
kompetanse har vært stabil over mange år, noe som gir høg kvalitet på våre tjenester. For å styrke 
arbeidet med kartproduksjonen, ble det i budsjettet for 2007 lagt inn en stilling ny GIS-ingeniør 
innenfor eksisterende rammer. 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
Byggesak og geodata Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Byggesaksbehandler 40 %, Byggesak 182 000 182 000 182 000 182 000
Sekretærstilling 75 %, Byggesak 292 000 292 000 292 000 292 000
Endring byggesaksgebyrene -474 000 -474 000 -474 000 -474 000  
 
Tiltak for å komme på rammen  
Det er lagt inn kostnader til en ingeniørstilling (40 %) og en merkantil stilling (75 %) ved Byggesak 
som følge av høy aktivitet i markedet. Kostnadene knyttet til stillingene dekkes innenfor egne 
rammer.  
 
Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 en rammereduksjon på byggesak og geodata 
på kr. 500.000,- for å finansiere innføring av multidose under pleie og omsorg. 
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13.34 Kommunalteknikk  
 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Området omfatter drift- og investeringsoppgaver innen veg/trafikk, parkering og verksteddrift. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kommunalteknikk Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 12 360 100 12 542 397 12 920 000 13 020 000 13 020 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 182 297 105 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -128 000

Årlig vedlikehold veier Årølia, helårsvirkning fra 
2009 100 000 100 000
Priskompensasjon 301 000
Avrunding -397

Utgående 12 542 397 12 920 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000  
 
Beskrivelse av tjenester og oppgaver som utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Administrasjon kommunalteknikk 
Ledelse av avdeling kommunalteknikk. I tillegg sekretærstilling med arbeidsoppgaver som i 
hovedsak er knyttet til økonomi med fakturering og regnskap, personalstøtte og post /arkiv. 
 
Parkeringstjenesten har ansvaret for 
• Drift av offentlig avgiftsbelagt parkering i kommunen. 
• Parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivning og gjeldende forskrifter. 
• Utleie av diverse gategrunn og torgplasser. 
• Drift av Molde parkeringshus. 
• Drift og håndheving av parkering ved Molde sykehus og parkeringsplass ved Hotell Molde. 
 
Administrasjon veger og gater 
Her inngår både leder og avdelingsingeniør (oppsynsmann) for veg- og trafikkseksjonen. I tillegg er 
det opprettet en stilling som avdelingsingeniør med arbeidsfelt trafikksikkerhet m.v. ved seksjonen. 
Denne funksjonen har tidligere delvis vært utført av leder for parkeringsseksjonen. Leder for 
parkering lønnes nå fullt ut over parkeringskapitlet. Det mangler ca. kr. 50.000,- i lønnsmidler til 
oppdekking av stillingen. 
 
Drift og vedlikehold av veger 
Arbeidene omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet, samt torg og 
plasser. I tillegg vedlikeholdes 2,1 km riksveg og 22,5 km fylkesveg etter refusjon fra 
stat og fylkeskommune. Kommunevegnettet utgjør 204,9 km per 30.12.07 og det er samme 
veglengde som i 2006. Vegnettet vil øke i 2008 (Årølia). 
Videre utføres trafikksikkerhetsarbeid og skilt/skiltplaner samt byggesaker/dispensasjoner og 
forvaltningsoppgaver etter vegloven. 
 
Veg- og gatelys 
Virksomheten er tillagt arbeidet med vedlikehold og drift av kommunens veglysanlegg samt 
disponering av investeringsmidler og saksbehandling i tilknytning til veglysanlegg.  
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Verksted 
Verkstedet utfører i hovedsak vedlikehold og reparasjon av bil- og maskinparken til veg- og 
trafikkseksjonen og Molde Vann og Avløp KF. I tillegg utføres vedlikehold og reparasjon av utstyr 
og materiell for andre kommunale enheter samt i noen grad også for private. 
 
Parkering – økning parkeringsavgift i 2008 
Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av ca 1.500 parkeringsplasser på gate-/ mark-
parkering og 620 parkeringsplasser i fjell. 
Det ble innført ny parkeringsordning i 2007. Parkeringssatser ble økt med ca 10 %, og dette vil gi 
en merinntekt på ca 1,0 mill. kroner. Den nye parkeringsordningen skal evalueres og om nødvendig 
justeres for å nå angitte mål for ordningen. 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
Kommunalteknikk Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Redusert administrasjon 25 000 25 000 25 000 25 000
Periodevis slukking av gatelys 100 000 100 000 100 000 100 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Reasfaltering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Vegvedlikehold 600 000 600 000 600 000 600 000
Trafikkingeniør 50 000 50 000 50 000 50 000  
 
Tiltak for å komme på rammen 
• Administrasjon: Det forutsettes at stillingen som trafikkingeniør besettes i første del av 2008. 

Arbeidsområdet er løpende arbeid som tilligger veg- og trafikkseksjonen med hovedvekt på 
trafikkarbeid med oppfølging av ”Handlingsplan for trafikksikkerhet”. Det mangler ca.  
kr. 50.000,- i lønnsmidler. Dersom vi ikke får besatt stillingen med kvalifisert personell, vil 
arbeidet med oppfølging av ”Handlingsplan for trafikksikkerhet” stoppe opp. 
 
For øvrig er det forutsatt en reduksjon på kr. 25.000,- innenfor administrasjon 
kommunalteknikk (effektiviseringsgevinst). Konsekvensen for dette tiltaket er redusert tid til 
ledelse og utredningsarbeid uten finansiering. 

 
• Kommunale veger: I budsjettet er det lagt inn midler til drift av 79 km grusveg og 126 km 

asfaltveg (økning med 2 km i 2006). Målet for 2008 er å holde oppe kvaliteten på eksisterende 
veier, men dette forutsetter at aktiviteten med reasfaltering øker.  
 
Virksomheten har greid å holde brøytebudsjettet de senere årene som følge av forholdsvis 
milde vintre. Ved normale snøvintre vil rammen erfaringsmessig være for liten.  

 
• Gatelys: Rammen er ikke økt i forhold til 2007. Dette betyr at vi også i 2008 vil styre inn- og 

utkobling av veglysanleggene slik at gatelysene utkobles på hverdagene fra kl 01:00 til 05:00. 
Natt til lørdag og søndag er det forutsatt at lysene skal være innkoblet hele natten. 
 
Med disse grepene forventer avdelingen å dekke inn ca. kr. 128.000,- som utgjør 
effektiviseringsgevinsten/innsparingskravet. 
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Tiltak som ønskes inn i rammen: 
• Vegvedlikehold: Vi ser at midlene til vegvedlikehold ikke er tilstrekkelige til å opprettholde 

kvaliteten på vegnettet.  
 
Pga tidligere års manglende kompensasjon for prisstigning, har de reelle bevilgningene til 
vegvedlikehold gått ned de siste årene. I 2006 ble alle kontrakter for innleie vintervedlikehold 
utlyst på nytt. Innkomne tilbud viste at prisen på vintervedlikehold i snitt økte med 10 %. Slik 
det ser ut nå, vil prisene justeres med ytterligere 3-5 % for 2008. 

 
• Reasfaltring: Knappe driftsbudsjett for drift kommunale veger har ellers resultert i at 

asfaltdekkene er nedslitt som følge av manglende reasfaltering.  
 
For å opprettholde standarden på kommunens veger med asfaltdekke, er det nødvendig å øke 
rammen for drift kommunale veger. Reasfaltring regnes som drift, og det må avsettes ekstra 
midler for å opprettholde standarden på asfaltdekkene. Med bakgrunn i dette foreslår 
kommunalteknikk av bevilgningene til veivedlikehold økes med 2,0 mill. kroner (tilsvarer ca 
kr. 10.000,-/km veg) slik at det kan foretas reasfaltering. Avdelingen vil ellers stå bedre rustet 
for å møte en ”tung” snøvinter. 
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13.35 Kulturtjenesten 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
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 og Utsmykkingsutvalget. 
 
Biblioteket 
• Hovedbiblioteket i sentrum 
• Bibliotekfilialer Røvik og Hjelset 
 
Park og idrett 
• Drift av anlegg for idrett og friluftsliv: Molde idrettspark, Reknesbanen, Kunstgressbanen, 

Idrettens Hus, Fuglsethallen, badeplassene Retiro og Kringstadbukta), stiene og lysløypa i 
Moldemarka, Kulturhuset, lekeplasser, parker og grøntanlegg samt kirkegårdene. 

• Oppfølging av ordningen med spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kulturtjenesten Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 28 558 700 28 514 619 29 201 000 29 201 000 29 201 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 290 519 168 000
Ressurser til rådgiverstilling fysisk helse overført 
til helseavdelingen for 07 -274 600 274 600
Driftstilskudd Lubbenes jfr. vedtak i 
formannskapet 100 000
Tilskudd Jazzfestival jfr. avtale som regeuleres 
med tilskuddet fra staten 63 000
Tilskudd Teateret Vårt jfr. avtale som reguleres 
med tilskuddet fra staten 133 500
Fordeling effektiviseringsgevinst -295 000
Ressurser som følger rådgiverstilling fysisk 
aktivitet -60 000
Priskompensasjon 117 000
Kommunestyret: Tilskudd til Tomrommet 
fritidsklubb 125 000
Avrunding 281

Utgående 28 514 619 29 201 000 29 201 000 29 201 000 29 201 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor enhetens vedtatte ramme 
 
Kulturkontoret 
Kulturkontoret dekker kommunens tjenesteinnsats i forhold til et bredt spekter av kulturaktivitet og 
gir blant annet informasjon, service og rådgivning overfor lokalt kulturliv og næringsliv. Seksjonen 
yter tjenester innefor kulturminnevern og tilbud til ungdom. Ansvar for fordeling av tilskudd til 
frivillige lag/foreninger og til kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner, profilering av Molde 
som kulturby, samt sekretærfunksjoner for ulike komiteer og utvalg. Overordnet ansvar for drift av 
virksomhetene Eldres kultursenter, Hjelset servicesenter, Frivillighetssentralen, Bjørset 
aktivitetshus, Huset ungdomsklubb og Tomrommet ungdomsklubb. 
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Tomrommet ungdomsklubb  
Ungdomsklubben holder til i kjelleren på gamle Vikamyra skole og har åpent på onsdager og noen 
fredager. Et populært rusfritt tilbud til ungdom i denne delen av kommunen.  
 
Bjørset aktivitetshus 
Lokalene til gamle Kvam skole huser og gir rom for flere ulike brukergrupper og aktiviteter; 
rockeverksted, tamilsk forening, atelier for kunstnere, barneteater og ulike idrettsaktiviteter i 
gymsal. Huset ungdomsklubb er den største brukeren.  
 
Huset ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har åpent 6 dager i uka og har et variert fritidstilbud. Er et samlingspunkt for 
skatere. Ny skatehall er oppført og det prosjekteres en rehabilitering av den utendørs skateparken. 
Klubben har ca.150 medlemmer i alderen 10-20 år.  
 
Ungdommens kulturmønstring 
UKM stimulerer til kreativitet og skaperevne blant ungdom innenfor kulturfeltet. Kulturkontoret er 
hvert år lokal arrangør av mønstringa av kreativ ungdom som er hjemmehørende i Molde 
kommune.  
 
Byfest Molde  
Kulturkontoret har i 3 år stått i spissen for Byfest Molde på arrangørsiden. I 2007 ble Byfesten 
gjennomført med en lokal profil. Begrenset økonomi bidro til at den lokale profilen ble et 
nødvendig grep. Manglende ressurser har gjort det vanskelig å tilby et program som byens 
innbyggere forventer. På denne bakgrunn, og med de budsjettmessige krav som stilles i 
økonomiplanperioden, er det ikke mulig å gjennomføre Byfest Molde med Kulturkontoret som 
arrangør fra og med 2008. For å føre Byfest Molde videre vil arrangementet bli forsøkt overdratt 
vederlagsfritt til private næringsinteresser. 
 
Molde kulturforum 
En møteplass som er etablert med sikte på å stimulere til samarbeid og dialog mellom de 
profesjonelle kulturinstitusjonene i Molde. Kulturkontoret er sekretariat for Molde kulturforum. 
 
Kulturprisen 
Molde kommunes kulturpris utdeles årlig etter at kulturlivet og publikum for øvrig har hatt 
anledning til å fremme forslag på kandidater.  
 
Kulturminnevern 
Kulturkontoret bidrar til å formidle kunnskap om lokalhistorie, først og fremst gjennom 
informasjonstiltak. 
 
Tilskudd til kulturformål 
Tildeling av Molde kommunes kulturmidler skjer årlig med ordinær søknadsfrist 1. mars. I 2007 ble 
det fordelt kr. 1.085.000,- til frivillige lag og foreninger. 
 
Eldres kultursenter 
Senteret er åpent 5 dager i uka og gir et tilbud til ca 40 eldre hver dag. Senteret har en fast 
brukergruppe på ca 250 personer. Det serveres lunsj og middag. I tillegg har senteret et fast 
årsprogram med tilrettelagte aktiviteter for målgruppen. 
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Hjelset servicesenter 
Er et møtested for eldre der det serveres mat og et varmt måltid/middag hver dag. Åpent 6 dager i 
uka. 
 
Frivillighetssentralen 
Sentralen formidler kontakt mellom frivillige og folk som treng hjelp. Ca. 160 brukere mottar en-til-
en tjeneste, dette håndteres av ca 50 frivillige. Sentralen er sekretariat for Natteravnene i Molde og 
på Skåla. I Molde er det 200 og på Skåla ca 30 natteravner. Sekretariat for 17. mai-komitéen og 
involvert hver høst med innsamlingsaksjonen/TV- aksjonen. Drifter internettcafé for seniorer 2 
ganger pr. uke i vinterhalvåret. 
 
Den kulturrelle spaserstokken 
Molde kommune er tildelt prosjektmidler for å tilby kulturopplevelser til eldre mennesker som 
ellers har store utfordringer med å ta del i slike opplevelser. Samarbeid om gjennomføringen 
mellom Frivillighetssentralen og Pleie- og omsorg. Prøveprosjekt i 2008 
 
Molde bibliotek 
Molde bibliotek er kommunens folkebibliotek etter Lov om folkebibliotek av 20.12.1985, nr. 108 
(Bibliotekloven). Biblioteket skal ” fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet 
gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon 
for alle …” I løpet av et år har biblioteket og de to filialene et besøkstall på ca 120.000 og et totalt 
utlån på 107.000.  
 
Park og idrett 
Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens idrettsbygg og idrettsanlegg, 
saksbehandler søknader om spillemidler samt kontroll og oppfølging av prosjekter som har fått 
tildelt midler. Her utføres også plan og prosjektarbeid. Tilrettelegging for friluftsliv gjennom 
opparbeiding og vedlikehold av turstiene i Moldemarka, skjøtsel og renovasjon ved Retiro badepark 
og Kringstadbukta friluftsområde, Julneset, samt Moldeholmene med Hjertøya og andre mindre 
friområder. Seksjonen drifter også Kulturhuset. 
 
Parker, grøntområder og lekeplasser opparbeides og vedlikeholdes av kommunegartnerens stab. 
Plandokumentet "Roser i Rosenes by" ligger til grunn for en satsning på roseplanting i sentrum. 
Seksjonen leverer tjenester eksternt i forbindelse med skjøtsel av grøntanlegg. Kirkegårdsdriften i 
kommunen utføres også av seksjonen. Dette inkluderer også stell av graver. Samlet areal som 
forvaltes er ca 105 da. Tjenestene utføres i stor grad ved bruk av sesongrelatert arbeidskraft 
(ekstrahjelp).  
 
Samlet driftes 2 idrettshaller, 1 svømmehall, 4 fotballbaner, 1 kunstgressbane, 1 friidrettsbane, 3 
badeplasser, 2 tennisbaner, 20 lekeplasser, og 8 gravlunder. 
 



13. Budsjettrammer til resultatenhetene  Side 130 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

Utfordringer i perioden 
Kulturtjenesten Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 Kostnad 2011
Tiltak for å komme ned på rammen 
Overdra arrangøransvaret for Byfest Molde 100 000 100 000 100 000 100 000
Økte purregebyrer, Molde bibiliotek 40 000 40 000 40 000 40 000
Redusere innkjøp av media, Molde bibliotek 35 000 35 000 35 000 35 000
Redusere innleid vedlikehold, Park- og idrett 65 000 65 000 65 000 65 000
Reduserer kontorutgifter, Park- og Idrett 15 000 15 000 15 000 15 000
Økte innteker fra festeavgifter, Kirkegårdene 40 000 40 000 40 000 40 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Vertskap for  Nordisk ungdomsutveksling 395 000
Økte tilskudd til frivillige lag- og foreninger 250 000 250 000 250 000 250 000
Ekstrahjelp park, driftskonsekvenser Roseplan 200 000 200 000 200 000 200 000  
 
Tiltak for å komme på rammen 
Kulturtjenesten har i budsjettet for 2008 en utfordring på kr. 295.000,- i effektiviseringstiltak: 
 
• Byfest Molde: Med en driftspost på kr. 100.000,- har det vist seg svært vanskelig å produsere 

en Byfest som har den kvalitet og det omfang som byens innbyggere og næringsliv forventer. 
Kulturtjenesten vil forsøke å overdra tiltaket kostnadsfritt til private interessenter, slik at 
Byfest Molde kan ”leve videre” uten kommunal medvirkning. 
 

• Molde bibliotek: En reduksjon i mediebudsjettet vil medføre at det kan innkjøpes årlig ca 2-
300 færre bøker eller 4-500 færre CD’er. Økningen av purregebyr er moderat. 
 

• Park og idrett: Innsparingene vil ikke ha konsekvenser for kvaliteten på de tjenestene som 
leveres.  

 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
• Nordisk ungdomsutveksling 2008: Nordisk ungdomsutveksling er et utspring av det nordiske 

vennskapsbysamarbeidet mellom Molde, Mikkeli, Vejle og Borås. Arrangøransvaret går på 
rundgang mellom byene og Molde kommune er vertskap i 2008. 60-80 ungdommer gjester 
byen 1 uke i august. Samtidig markeres 50-års jubileet for det nordiske 
vennskapsbysamarbeidet. Kulturtjenesten er arrangør for ungdomsutvekslingen, men har ikke 
budsjettmessig dekning for å gjennomføre arrangementet. Estimert kostnad er kr. 395.000,-. 
 

• Økte tilskudd til frivillige lag og foreninger: For å stimulere til økt frivillig arbeid bør den 
generelle potten til fordeling styrkes med kr. 250.000,-. Beløpet sees i sammenheng med 
opprettelsen av øremerkede poster i 2007 til Café SubUrban og Huset ungdomsklubb med  
kr. 125.000,- til hver. Disse faste postene videreføres.  
 

• Roser i rosenes by: Det har oppstått driftsmessige konsekvenser av satsningen på utplanting 
av roser i sentrum jfr. K-sak 79/04. Behov for styrking av ekstrahjelp til stell og vedlikehold 
av byens roser med kr. 200.000,-. 

 
Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2007 å styrke kulturtjenestens ramme gjennom tilskudd 
til Tomrommet fritidsklubb på  kr. 125.000,-. Rammeøkningen dekkes gjennom økt skatteanslag. 
 
 



13. Budsjettrammer til resultatenhetene  Side 131 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

13.36 Kulturskolen 
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Molde kulturskole: 
Skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom 
opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: musikk, teater og bilde. Målgruppen er 
alle, men med hovedfokus på barn og unge. 
 
Molde vg skole – musikk dans og drama: 
Innbefatter all undervisning innen utøvende disipliner ved MDD-linja v/ Molde vg skole. Tjenesten 
er definert gjennom samarbeidsavtalen datert 09.06.2004, mellom partene Molde kommune og 
Møre og Romsdal Fylkeskommune. 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2008 - 2011 

Kulturskolen Budsjett 2007 Budsjett 2008 Øko.plan 2009 Øko.plan 201 0 Øko.plan 2011

Inngående 8 362 500 8 401 904 8 965 000 8 965 000 8 965 000
Lønnsoppgjør 2007, lønnsoverheng 2008 39 404 124 000
Rammeendring vedtatt i øk.plan 479 000
Fordeling effektiviseringsgevinst -90 000
Priskompensasjon 50 000
Avrunding 96

Utgående 8 401 904 8 965 000 8 965 000 8 965 000 8 965 000  
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
• Ansatte /årsverk:  37 lærere på 27 årsverk 
• Antall elever:  810 (740 kulturskolen og 70 Molde vg – MDD) 
• Venteliste:  305 søkere der ca 1/3 har ventet i 3 – 5 år 
• Fag: 

o Musikk: musikk i livets begynnelse, musikkleik, kulturkarusell, strykeinstrument, 
blåseinstrument (messing og treblås), vokal, tangent (piano, el.piano, keyboard), 
slagverk/trommer, gitar, el-bass, trekkspill 

o Bilde: grupper à ca 10 elever 
o Teater: 4 grupper à ca 10 elever 
o Dans: kun tilbud 1. år MDD v/ Molde vg skole 

• Organisering: undervisning enkeltvis og i grupper samt egne kursbolker for voksne. 
• Konserter/arrangement: Kulturskolen produserer rundt 20 konserter, utstillinger eller 

forestillinger gjennom året. 
• Samhandling:  

o Dirigenttjenester til frivillig musikkliv (kor og korps)  
o Koordinerer Kultursekken for grunnskolene i kommunen 
o Utfører/selger utøvende musikertjenester til større lokale og regionale produksjoner. 

(eks. Operaen i Kr.sund, Molde domkirke, Teatret Vårt osv.) 
o Samarbeid i regionen om f.eks: Romsdalsorkesteret, talentutviklingsprogram, kurs, 

seminarer etc. 
o Opptredener/arrangement for næringsliv, konferanser, større møter o.l 
o Nystarta samarbeidsprosjekt med Røbekk omsorgssenter: ”Musikk som opplevelse 

og terapi”. 
o Storyville og Molde int jazzfestival om jazzopplæring i jazzbyen Molde 
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• Lokaliteter: Romsdalsgata 5/Øvre veg 10 - Leier lokaler av Gjestestova. Sentral og god 
plassering i forhold til samarbeid med vg skole, men nedslitte og lite funksjonelle lokaliteter. 
Noe desentralisert undervisning lagt til grunnskoler i kommunen. 

 
Kostnader ved eksisterende drift som kan endre seg utover i perioden 
Nedgang i timetall/elever i vg skole ( vil ha som konsekvens økt kulturskolevirksomhet, som har 
lavere inntektsside enn salg til vg) = lavere inntekt  
 
Utfordringer i perioden 
Kulturskolen er i dag en viktig bidragsyter i det lokale og regionale kulturliv, og er på veg til å bli 
det ressurs- og kompetansesenteret som t.eks Kunnskapsdepartementet forventer i Strategiplan av 
juni-2007 ”Skapende læring”. 
 
Kulturskolens viktigste utfordring de nærmeste 4 år er å gi tilbud til flere samt utvikle og etablere 
rytmisk sjanger/”jazz”. Videre ønsker vi å rekruttere og utvikle korps/orkester. Våre lokaliteter bør 
forbedres og fokus må rettes på å drive kostnadseffektivt med politisk ønsket regional kulturprofil 
som overtone. Sist men ikke minst fortløpende vedlikehold og oppdatering av lyd, lys og 
instrumenter. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som kan endre seg utover i perioden 
 
Nedgang i timetall/elever i vg skole ( vil ha som konsekvens økt kulturskolevirksomhet, som har 
lavere inntektsside enn salg til vg) = lavere inntekt  
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14. Investeringer 
 
14.1 Investeringsbehov for alle avdelinger og resultatenheter 2008-2011 
 
Oversikten viser samlet behov for investeringer for alle enheter i kommunen. Alle selvkostprosjekt 
er summert og vist i egen linje. 
Tiltakene viser et svært høyt investeringsnivå også de neste årene. Politiske signaler gitt ved 
rådmannens presentasjon for formannskapet er klare når det gjelder behovet for gjennomføring av 
større skoleprosjekt, omsorgssenter og andre kommunale bygg. 
 

Investeringer i planperioden 2008 - 2011

Investeringsprosjekt - samlet oversikt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Fellesområdet 10,000 10,000
Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. 
rådmannen 21,050 12,750 3,000 3,000 1,300 1,000
Plan- og utviklingsavdelingen 118,800 47,500 23,700 16,200 18,200 13,200
Kirkelig fellesråd 11,850 2,800 4,550 500 3,500 500
Servicetorget 200 100 100
Skole 530,800 296,828 96,800 121,272 15,900
Barnehage 64,600 19,600 18,000 26,000 1,000
Pleie og omsorg 150,825 50,700 27,725 72,200 200
Tiltak funksjonshemmede 2,500 0 500 1,500 500
Brann- og redningstjenesten 3,900 500 2,800 200 200 200
Eiendom 12,000 0 2,000 3,000 3,000 3,000
Byggesak og geodata 5,340 3,040 800 800 350 350
Kommunalteknikk 81,080 26,300 11,250 18,910 10,910 13,710
Kulturtjenesten 37,925 16,710 10,915 2,400 6,200 1,700
Kulturskolen 800 200 200 200 200

Sum Molde kommune samlet 1,051,670 476,828 212,340 266,182 61,460 33,860

Prosjekt til selvkost - kommunalteknikk -6,000 -2,600 -3,400
Prosjekt selvkost PUA -74,600 -34,200 -15,100 -5,100 -10,100 -10,100
Statstilskudd barnehager -4,900 -4,900
Tippemidler/statsstøtte idrettsanlegg -500 -500
Statstilskudd bygging av sykehjem -28,800 -28,800

Netto investering 936,870 440,028 192,340 228,382 51,360 23,760

Selvkostprosjekt som lånefinansieres 3,400
Momskompensasjon til reduksjon av 
låneopptak -51,040 -10,900 -5,600

Låneopptak 192,340 180,742 40,460 18,160

Brutto investeringer 212,340 266,182 61,460 33,860
Ikke mva-berettiget (anslag) -25,340 -10,982 -6,960 -5,860

Grunnlag for momskompensasjon 187,000 255,200 54,500 28,000

Momskompensasjon av investeringer 37,400 51,040 10,900 5,600
Barnehage, statstilskudd dekker renter og 
avdrag -64,600 -19,600 -18,000 -26,000 -1,000
Netto investering med innvirkning på 
driftsbudsjettet 872,270 420,428 174,340 202,382 50,360 23,760  

 
Driftsutgifter nye investeringer 
Det er i det vesentlige ikke foreslått endringer i driftsutgifter som følge av nye investeringer. Nye 
rente- og avdragsutgifter kommer derimot som økte driftsutgifter og må dekkes av kommunens 
totale driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter. Det bestilte investeringsomfanget er i perioden 
større enn hva driften av kommunen klarer å dekke. Nettogjelden øker da også hvert år i 
planperioden med 48,2 mill. kroner. 
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Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Kommunestyret ber 
administrasjonen for ettertiden å anmode om midler til utredning av prosjekt. Prosjektet forelegges 
kommunestyret før det legges inn i økonomiplanen. 
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14.2 Fellesområdet  
 
 

Fellesområdet Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

RV 662 - Haukebøen 10 000 10 000

Sum fellesområdet 10 000 10 000  
 
RV 662 – Haukebøen 
I kommunestyremøte 30.06.05 ble det vedtatt å bidra med 10,0 mill. kroner til parsellen gjennom 
Haukebøen. Bidraget fra Molde kommune er gjort avhengig av ulike andre forutsetninger som nå er 
på plass, og bidraget utbetales i 2007. Bidraget skal dekke eksisterende veg i området som blir 
kommunal vei straks prosjektet er ferdigstilt. Bidraget/investeringen skal lånefinansieres. 
 
Startlån for videreutlån 
Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken for videreutlån til egne innbyggere til finansiering av 
boliger. I 2008 og hvert år i planperioden blir det tatt opp lån på 10,0 mill. kroner til formålet. Det 
forutsettes at opplånte midler blir videreutlånt. Dette vil derfor ikke ha noen resultateffekt for 
kommunen og holdes derfor utenfor foreliggende investeringsbudsjett. Tilsvarende gjelder for 
avdrag vi betaler til husbanken og avdrag vi får inn fra våre låntakere. Budsjettering av låneopptak, 
videreutlån, avdragsutgifter og avdragsinntekter foretas i detaljbudsjettet for 2008. 
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14.3 Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen 
 
 

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
inkl. rådmannen Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere

Budsjett 
2008

Øk.plan 
2009

Øk.plan 
2010

Øk.plan 
2011

IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023 9 300 5 300 1 000 1 000 1 000 1 000
IP-telefoni 1024 1 150 950 100 100
Intranett/internett-digitale tjenester 1013 5 800 4 900 300 300 300
Fornying av kontorstøttesystem 4 800 1 600 1 600 1 600
forvaltningsavdelingen inkl. 
rådmannen 21 050 12 750 3 000 3 000 1 300 1 000  

 
IKT-utvikling programvare/maskinvare  
Vårt datanett består i dag av ca 1200 PC-er, 60 servere og 80 større nettverkssvitsjer i nettet. Dette 
er et stort nettverk som krever både utvikling og vedlikehold. Ivaretakelse av datasikkerheten er 
viktig og står sentralt i det videre arbeid. Maskinparken er til dels gammel og kapasiteten på 
maskinene er liten i forhold til det som kreves for de ulike programmene. Det foreslås avsatt  
1 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden. 
 
Innføring av IP-telefoni 
Utvikling av IP-telefoni er godt i gang. Noe er gjort men mye gjenstår. IP-telefoni har potensiale for 
betydelige innsparinger for kommunen som helhet. Prosjektet videreføres med kr. 100.000,- i 2009, 
og vil da sluttføres. 
 
Intranett/internett – digitale tjenester 
Departementet har i juni 2005 offentliggjort en strategiplan ”eNorge 2009- det digitale spranget”. I 
dette dokumentet er det formulert en rekke konkrete mål som direkte eller indirekte angår 
kommunesektoren. Dette gjelder bl.a målsettinger om digital kompetanse, digitale tjenester, 
verdiskapning på grunnlag av offentlige data, elektronisk handel, digital samhandling i offentlig 
sektor, bruk av åpne standarder, gevinstrealisering, med mer. KS har utarbeidet et dokument 
”eKommune 2009” som er ment å være en støtte for kommunene og fylkeskommunene i 
utviklingen av målsettinger og strategier for bruk av IKT i tiden framover. Dokumentet er knyttet 
opp til eNorge-planen og understøtter en rekke av målsettingene og tiltakene beskrevet i denne 
planen. 
Molde kommune har et samarbeid med flere av de ledende og store aktørene i Norge innen 
utvikling av dataprogram for offentlig sektor. Vi er derfor langt fremme hva gjelder hjemmeside, 
digitalt servicetorg og bruk av dialogbaserte skjema på Internett. Med sikte på å kunne nå de 
oppsatte målsettinger, er prosjektet videreført i økonomiplanen med forslag om en årlig bevilgning 
på kr. 300.000,- fram til 2010. Det forutsettes deretter at prosjektet går over i en ren driftsfase. 
 
Fornying av kontorstøttesystem 
Kommunen bruker i dag Microsoft Office 97 som standard kontorstøttesystem på det administrative 
nettet. Bl.a. ny versjon av saksbehandlingssystemet ePhorte og innføring av balansert målstyring 
gjør det nødvendig med en oppdatering. En ny avtale for oppgradering (Microsoft Enterprise 
Agreement) vil medføre en investeringskostnad på ca 1,6 mill. kroner per år over 3 år. 
Et alternativ kan være å innføre OpenOffice som kontorstøttesystem. Det vil innebære et større 
innførings- og utviklingsprosjekt med usikkerhetsmomenter med hensyn til kostnader, varighet, 
bruk av personalressurser og teknisk gjennomførbarhet. I tillegg vil for eksempel dagens system for 
balansert målstyring måtte utgå eller nyutvikles. Dette kan etter rådmannens oppfatning ikke tilrås. 
På dette grunnlag foreslås bevilget 1.6 mill. kroner per år over 3 år i økonomiplanperioden. 
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14.4 Plan- og utviklingsavdelingen 
 
 

Plan- og utviklingsavdelingen Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Div. erverv og tiltak 4004 4 000 1 100 1 100 600 600 600
Sentrumstiltak 4005 23 000 9 000 5 000 5 000 2 000 2 000
Opparbeiding av strandområder 4014 5 200 3 200 500 500 500 500
Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001 70 000 30 000 15 000 5 000 10 000 10 000
Diverse tiltak boligfelt 4002 600 200 100 100 100 100
Opparbeiding av tomtefelt til næring 4003 6 000 4 000 2 000
Gørvelplassen - kom. andel fellesutgifter 10 000 5 000 5 000

Sum plan- og utviklingsavdelingen 118 800 47 500 23 700 16 200 18 200 13 200  
 
Diverse erverv og tiltak 
I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og 
budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet 
av budsjettårene og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet lages. 
 
Sentrumstiltak 
Det arbeides med reguleringsplan for Molde sentrum, der arkitektkonkurransen om sjøfronten har 
gitt viktige føringer. Det legges inn midler til å opparbeide sjøfronten fra Storkaia til torget i 
samarbeid med gårdeiere og evt. andre.  
 
Opparbeidelse av strandområder 
Opparbeidelse av nytt strandområde ved Nøisomhed - rundt renseanlegget - ble oppstartet i 2005. 
Det legges inn midler til ferdigstillelse, samt midler til mindre arbeid på andre kommunale 
strandområder. 
 
Tiltak som tidligere var knyttet til kommunalteknikk er i forbindelse med opprettelsen av VA-
foretaket, overført i sin helhet til plan- og utviklingsavdelingen. Dette gjelder følgende: 
 
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 
I planperioden skal det bygges ut tomter i området Årø-Røbekk (Årølia). Startkostnadene for dette 
feltet vil bli store. Kryss med Riksveg 64 i Årødalen er ferdigstilt. I perioden vil det bli nødvendig å 
forlenge vegen inn i området og i de enkelte tomtefeltene. I tillegg må det påregnes en utvidelse av 
tomtefeltet Åsan. Det er uklart når utbygging av feltet Kringstad - Djupdalen kan ta til. 
 
Diverse tiltak boligfelt 
Det settes av kr. 100.000,- hvert år til mindre tiltak, som sluttarbeid og miljøskapende tiltak i 
kommunale boligfelt. 
 
Opparbeiding av tomtefelt til næring 
Det vil være nødvendig å utvide industriområdet i Årødalen. Ut over dette bør kommuneplanen for 
Molde kommune evalueres snarest og kommuneplanlegging for distriktene igangsettes for å få 
avklart arealer for nye industriområder. For å kunne ha tilstrekkelig med tomter foreslås 
bevilgningen økt med 2,0 mill. kroner i 2008. 
 
Gørvellplassen 
For å bidra til utviklingen av Gørvellplassen, er det viktig at kommunen tar sin del av 
felleskostnadene når det gjelder grunnforhold og tilrettelegging for mulig bebyggelse av plassen. 
Det avsettes samlet 10,0 mill. kroner fordelt på årene 2009 og 2010. 
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14.5 Kirkelig fellesråd 
 
 

Kirkelig fellesråd Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Diverse prosjekt 5009 4 500 2 500 500 500 500 500
"Kirkens hus" - kontorlokaler Domkirken 1 300 300 1 000
Kirkekjeller Domkirken, vannbåren varme 350 350
Oppgradering orgler i Bolsøy 2 600 2 600
Menighetslokale Kleive-prosjektering 100 100
Veg og parkeringsplass til nytt menighetshus 
på Røbekk 3 000 3 000

Sum Kirkelig fellesråd 11 850 2 800 4 550 500 3 500 500  
 
”Pott” til mindre prosjekt 
I arbeidet med forvaltningen av kirkene er det mange oppgaver og tiltak som må løses. Dette dreier 
seg om mindre ombygginger, oppgraderinger og tiltak som er pålagt fra eksterne myndigheter 
(brannvesen, arb.tilsyn, mv.), f.eks. brannsikringsanlegg, rullestoltilkomst, sanitærforhold, edb-
anlegg, innkjøp av salmebøker etc. Det settes av kr. 500.000,- hvert år i planperioden. 
 
Kirkekjeller domkirken 
Ombygging og oppgradering av Kirkekjelleren er avsluttet, mens det står igjen arbeid med å få til 
vannbåren varme i rommene. Samtidig forberedes kirken for tilkobling av vannbåren varme. I 
tillegg til egne midler trengs kr. 350.000,- i 2008 for å utføre dette. 
 
Oppgradering av orgelparken i Bolsøy menighet 
I løpet av perioden må det startes arbeid for å oppgradere orgelparken i Bolsøy menighet. Dette vil 
skje etter prioritering gjort av en arbeidsgruppe som ble nedsatt våren 1999. Det er satt av 2,6 mill. 
kroner i 2008 til tiltak i Røvik kirke der det er størst behov. 
 
Menighetslokale Kleive 
Et tjenlig menighetslokale på Kleive har vært et stort behov lenge. Tidligere planer har vært nær 
ved å realiseres, men har strandet av forskjellige årsaker. Midler til prosjektering med kr. 100.000,- 
er ført opp i 2008. 
 
Menighetshus Røbekk, vei og parkeringsplass 
Menighetshus på Røbekk er nå ferdig prosjektert på skissenivå og arbeidet med innsamling av 
midler er i gang. I første omgang foreslås det å bygge menighetslokaler med mulig utvidelse med 
kontorer i senere byggetrinn. Hoveddelen av investeringen vil ligge til lokalmenigheten, og det 
foreslås derfor i første omgang at kommunen dekker grunnkostnader til opparbeidelse av ny 
tilkomstveg og parkeringsplass for kirken/menighetshuset. Når huset er ferdig vil det innebære at 
den nye bydelen i Molde øst får et forsamlingslokale/møteplass som kan benyttes av flere enn 
kirken. 3,0 mill. kroner er oppført til prosjektet i 2010. 
 
Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 følgende: Det avsettes 1,0 mill kr til 
prosjektering og rehabilitering av det gamle fengselet/Rådstua med sikte på å utvikle hele eller 
deler av bygningsmassen til ”Kirkens Hus”. Inndekking skjer over Eiendomsavdelingens ramme for 
prosjektnummer 4201. 
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14.6 Servicetorget 
 
 

Servicetorget Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Diverse tilpasninger/utstyr info-tjenester 200 100 100

Sum Servicetorget 200 100 100  
 
Div. tilpasning/utstyr infotjenester 
I forbindelse med Servicetorgets brukerbehandling er det behov for en del justeringer og 
tilpasninger, samt anskaffelse av en del utstyr i lokalene for å imøtekomme kravene om universell 
utforming. Videre er det behov for anskaffelse av utstyr og hjelpemidler i forbindelse med 
informasjonstiltak. 
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14.7 Skole 
 
 

Skole Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Bergmo ungdomsskole 2055 79 000 72 000 7 000
Kviltorp skole 2001/2003 89 000 83 000 6 000
Bolsøya skole og kapell 2063 9 000 7 200 1 800
Bekkevol ungdomsskole 2056 165 000 75 728 35 000 54 272
Skjevik barne- og ungdomsskole 2061 90 000 12 000 15 000 63 000
Kvam skole 2064 10 000 1 000 9 000
IKT - til undervisning 2002 8 500 7 000 500 500 500
IKT - til lærere 2011 4 000 2 500 500 500 500
Langmyra skole (Storskolen) 2054 30 000 16 000 14 000
Sellanrå skole  (fase 1) + fase 2 33 500 19 500 14 000
Nordbyen skole 4 000 4 000
Vågsetra skole 1-10. 3 000 1 000 2 000
Ny skole Årølia - prosjektering 900 900
Uteområde skoler 2009 2 900 1 400 500 500 500
Inventar skoler 2 000 500 500 500 500

Sum skole 530 800 296 828 96 800 121 272 15 900  
 
Miljørettet rehabilitering 
Kommunen har under gjennomføring et større rehabiliteringsprogram på flere skoler. Prosjektene 
omfatter rehabilitering, tilpasninger og etablering av grupperom og arbeidsplasser for lærere (egne 
prosjektmidler for grupperom og arbeidsplasser). Arbeidet er i gang ved Bergmo, Kviltorp og 
Sellanrå skoler. 
 
Videre er det behov for oppfølging ved Kvam, Nordbyen, Vågsetra og Langmyra skoler, 
Det er ennå en del usikkerhet når det gjelder kostnadsberegninger ved deler av disse prosjektene.  
Prosjektene med kalkyler vil bli fremmet enkeltvis for plan og utviklingsstyret.  
 
Retningslinjer for skolebygg i Molde kommune er nå vedtatt og brukes som veileder i utformingen 
av skolebyggene. 
 
Bolsøya skole og kapell 
For Bolsøya skole foreligger det skisser av et kombinert skole- og kirkebygg øst for skolen. I 
kommunestyresak 72/06 ble det enstemmig vedtatt en utbygging av skolen der skole/kirkebygg blir 
samlokalisert innen en kostnadsramme på 8,0 mill. kroner. Kirkebyggfondet på ca. 2,25 mill kroner. 
inngår som delfinansiering av prosjektet.  
 
Bekkevoll ungdomsskole 
Prosjektet er flere ganger tidligere presentert for politiske fora, og gjennomføringen av prosjektet er 
nå igangsatt. I hht. PS sak 24/07 utvides økonomisk ramme til totalt 165,0 mill. kroner ved en 
utvidelse med 30,0 mill. kroner i 2009.  
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Skjevik barne- og ungdomsskole 
Det var utarbeidet et idé-/skisseprosjekt som viste hvordan Vikamyra skole og Skjevik 
ungdomsskole kunne bindes sammen til én skole og samtidig gi plass for elevene ved Hjelset skole. 
Planen viste et kombinert administrasjons- og undervisningsbygg i en paviljong mellom skolene. 
Begge skolene har et stort rehabiliteringsbehov. En vesentlig del av kostnadene knyttes også til 
tiltak som ikke direkte er relatert til sammenslåingen av de tre skolene.  
I tilknytning til budsjettet for 2005 ble det vedtatt å flytte Hjelset skole over til Vikamyra. Dette for 
å spare driftsutgifter, anslått til kr. 500.000,-. Denne endringen nødvendiggjorde bygningsmessige 
tilpasninger på Vikamyra skole. Disse var kostnadsmessig beregnet til 5,0 mill. kroner. 
Den skissen som forelå i 2005 for investeringer på Vikamyra og Skjevik skoler, hadde en kostnad 
som lå betydelig over dette. Den administrative samordningen er gjennomført fra 01.08.06. Det 
haster med å komme i gang med videre avklaringer for utbygging av skolen. Ungdomsskolefløyen 
krever vesentlig ombygging og renovering. Skoleanlegget for tidligere Vikamyra skole har en 
alvorlig takskade samt varmeproblemer. 
Forprosjektet er ferdig og det arbeides nå med detaljprosjektet. I hht. PS 61/07 utvides økonomisk 
ramme til 90,0 mill. kroner ved en utvidelse på 63,0 mill. kroner i 2009. 
 
Kvam skole 
Grupperom og arbeidsplasser for lærere krever tilbygg. Foreliggende plan viser nye klasserom mot 
øst, og ombygging av eksisterende klasserom til grupperom og arbeidsplasser. Planen viser også 
nye garderober. Prosjektet er tenkt gjennomført i 2010, men grunnet helt nødvendige arbeider i 
forbindelse med søppelrom og rom for kjøling av frukt og grønt, foreslås 1,0 mill. kroner av 
bevilgning flyttet til 2008. 
 
IKT – undervisning 
Plan for IKT i opplæringen i Molde kommune har vært til behandling i politiske organ og viser et 
investeringsbehov på 8,0-10,0 mill. kroner. Investeringen videreføres med kr. 500.000,- per år til 
2010. En forutsetter da overgang til ren driftsfase. 
 
IKT- lærere 
Den nye arbeidstidsavtalen forutsetter lengre tilstedeværelse på skolen. Dette innebærer at lærerne 
må ha tilfredsstillende arbeidsforhold og tilgang til dataverktøy.  
Alle lærere i full stilling i moldeskolen har per dato en bærbar pc med tilgang til trådløst nettverk. 
Datautstyr har en avskrivingstid på 3-5 år og det er derfor viktig å videreføre en investeringsramme 
på dette feltet med kr. 500.000,- per år til 2010. En forutsetter da overgang til ren driftsfase. 
 
Langmyra skole 
Ny ventilasjon er satt i drift og yttervegger er renovert i storskolebygget. Innvendige oppussings-
arbeider og heiser gjenstår. 
Dersom resterende arbeid skal gjennomføres til samme standard som rehabiliteringen av skolens 
øvrige areal, er det behov for vesentlig utvidet økonomisk ramme. Beregninger gjort av 
eiendomssjefen viser at resterende areal på ca. 2.200 m2 krever en utvidet ramme med 14,0 mill. 
kroner. Beløpet foreslås satt opp i 2008. Det framlegges egen sak til politisk behandling om oppstart 
og endelig økonomisk ramme. 
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Sellanrå skole 
Skolen har fått nytt ventilasjonsanlegg. Tilbygg med arbeidsplasser for lærere og grupperom er 
planlagt med ferdigstilling i desember 2006. Fase 2 omfatter rehabilitering av klasseromsfløyene. 
Beregninger gjort av eiendomssjefen basert på behov framsatt av skolens ledelse krever en vesentlig 
utvidelse av økonomisk ramme for prosjektet. Resterende arbeider er beregnet å kreve en 
tilleggsbevilgning på ca. 14,0 mill. kroner. Beløpet legges inn i 2008. Det legges fram egen sak til 
politisk behandling om oppstart og endelig økonomisk ramme. 
 
Nordbyen skole 
Nødvendige avklaringer av behov for tilpasninger og utbedringer er forutsatt foretatt i løpet av 
2007. Bevilgningen opprettholdes med 4,0 mill. kroner i 2010. 
 
Vågsetra barne- og ungdomsskole 
Nødvendige avklaringer av behov for tilpasninger og utbedringer er forutsatt foretatt i løpet av 
2007. Nødvendige arbeider med blant annet utskifting av vinduer og takreparasjoner krever at 1,0 
mill. kroner av foreliggende bevilgning flyttes fram til 2008. 
 
Ny skole Årølia 
Planleggingsmidler til ny skole i Årølia (Røbekk) er videreført fra gjeldende økonomiplan, men 
flyttet til 2010. En ny 1-10 skole vil koste i størrelsesorden 100,0-150,0 mill. kroner. 
 
Uteområdet ved skolene 
Uteområdene ved skolene får en stadig viktigere funksjon knyttet til differensiert og tilpasset 
opplæring. Flere skoler har opparbeidet gode områder, men mange skoler har ennå ikke fullført 
dette arbeidet. For å legge til rette for videre satsing på feltet, bør det avsettes kr. 500.000,- per år i 
planperioden fram til 2010. Det forventes da at de skolene som ikke har fått opprustet sine 
uteområder som følge av nybygg eller renovering, er ivaretatt. Skoler som er under renovering eller 
i nybyggfase, vil få oppgradert sitt uteområde som en del av det enkelte prosjekt. 
 
Inventar og utstyr 
Skoler som ikke er inne i større utbyggings-/rehabiliteringsprosjekter, mangler nødvendige ressurser 
for utskifting og fornying av inventar og utstyr. En vil foreslå at det avsettes kr. 500.000,- per år i 
planperioden fram til 2010, og forventer da at alle skolene har fått supplert og oppdatert nødvendig 
inventar og utstyr. 
 
Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Kommunestyret 
vedtok i sak PS 72/06 at driften ved Bolsøya skole skal videreføres. Det er vedtatt en 
investeringsramme for prosjektet på 7,2 mill kroner, og innstillingen fra formannskapet er på nye 
1,8 mill for 2008. Kommunestyret ber om at det fremlegges en ny sak snarest slik at omfanget og 
kostnadene ved tiltaket kan fastlegges, og med sikte på snarlig oppstart og gjennomføring. 
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14.8 Barnehage 
 

 
 
Full barnehagedekning 
Sentrale myndigheter har varslet stor satsing på full barnehagedekning i løpet av 2007. Et av 
hovedmålene i kommuneplanen beskriver at Molde kommune, ved effektiv ressursbruk, skal tilby 
tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov. Strategien som 
er utledet fra dette målet forventer et mangfold og valgfrihet i tjenestetilbudet. Barnehagene har 
beskrevet dette i sine tiltaksplaner, med en klar målsetting om å opprette flere småbarnsplasser og 
sørge for full barnehagedekning. Det er nå gjennomført og igangsatt tiltak som gir 50 nye plasser, 
og det er nå full barnehagedekning i kommunen. Da behovet allerede viser endring, og at 
barnehagedekningen hele tiden er i bevegelse, kreves ytterligere tiltak, deriblant bygging av ny 
barnehage med 50-80 plasser. Investeringene til formålet vil kunne gjennomføres uten direkte 
innvirkning på kommunens ordinære driftsmidler, da kapitalkostnadene kan dekkes ved bruk at økte 
statlige tilskudd til barnehagedrift. 
 
Uteområder 
Uteområdene ved eksisterende barnehager er mangelfulle, og har et stort behov for oppgradering 
blant annet for å ivareta forskrifter om sikkerhet. Det legges inn kr. 500.000,- per år i perioden fram 
til 2010. 
 
Rehabilitering/tilpasninger 
De fleste av kommunens barnehager er bygd og innredet i tider da alderssammensetningen av barn 
var en helt annen enn i dag. Behovet for å ivareta situasjonen for stadig yngre barn helt ned til 6-7 
mnd., gjør at det er behov for tilpasninger og ombyggninger av barnehagene. Ved flere barnehager 
er det også et stort rehabiliteringsbehov. Bevilgningene foreslås videreført med årlig kr. 500.000,- i 
perioden fram til 2010. 
 

Barnehage Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Barnas Hus, rehabilitering  + 12 nye plasser     13 500 2 500 11 000

Hauglegda barnehage - 12 nye plasser    8 500 2 500 6 000

Ny barnehage - 50 nye plasser 37 900 12 900 25 000
Uteområde barnehager                2 200 700 500 500 500
Rehabilitering/tilpasninger barnehager 2 500 1 000 500 500 500

Sum barnehage 64 600 19 600 18 000 26 000 1 000
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14.9 Pleie og omsorg 
 
 

 
 
Glomstua omsorgssenter 
Det har vært en klar forutsetning for igangsetting av prosjektet at det fra statlig hold blir bevilget 
nye tilskudd til finansiering og drift av omsorgssenteret. Ny tilskuddsordning med ikrafttredelse i 
2008 vil kunne gi maksimalt 28,8 mill. kroner til prosjektet. Med dette som bakgrunn og i hht. PS 
46/07, utvides økonomisk ramme for prosjektet til 140,0 mill. kroner, ved en utvidelse på 72,0 mill. 
kroner i 2009. Prosjektet går nå inn i detaljplanleggingen og byggestart vil kunne skje i løpet av 
våren 2008 med ferdigstillelse høsten 2009. 
 
Kirkebakken omsorgssenter 
Ved renoveringen av Kirkebakken omsorgssenter og omsorgssenter ble det ikke bevilget midler til 
renovering av bygget i Kirkebakken 4. Det er foretatt en teknisk vurdering av bygget og gjort en 
kostnadssammenstilling på bakgrunn av dette. Analysen er foretatt av Hammerø & Storvik Prosjekt 
AS på vegne av kommunen, og gir grunnlag for å opprettholde gjeldende investeringsbeløp med til 
sammen 9,0 mill. kroner. Slik bygget i dag fremstår trenger det renovering. 
 
Kjøretøy 
Behov for utskifting av eksisterende ”vaskeri-bil” og ”matbil” krever investeringsmidler i 2008. 
 
Supplering av senger og teknisk utstyr 
Utskifting av diverse utstyr ved både omsorgssenter og hjemmetjenester kreves avsetning av 
nødvendige investeringsmidler i perioden. Det foreslås kr. 450.000,- i 2008, og deretter videreføring 
med kr. 200.000,- årlig. 
 
 
Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2007 følgende verbalforslag: Kommunestyret ber om at 
det gjøres et prøveprosjekt med el-biler i hjemmetjenesten (sentrum). Dette ved utbytting av 
bilparken. 

Pleie og omsorg Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Glomstua omsorgssenter og sjukeheim (PS 
46/07) 3013 140 000 46 700 21 300 72 000
Kirkebakken 4 9 000 4 000 5 000
Bil vaskeri 350 350
Bil matkjøring, framflytting 400 400
Bil matkjøring, utvidelse 225 225
Suplering/utskifting senger, teknisk utstyr 850 450 200 200

Sum pleie og omsorg 150 825 50 700 27 725 72 200 200
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14.10 Tiltak funksjonshemmede 
 
 

 
 
Utbedring av ventilasjon, vinduer og gulvbelegg 
Enensenteret har behov for oppgradering av ventilasjonsanlegg, samt utskifting av en del vinduer og 
gulvbelegg. Det avsettes kr. 500.000,- årlig i tre år fra 2008. 
 
Ny buss på Enen dagsenter 
Bussen bærer preg av hard bruk gjennom 12 år og det er behov for utskifting. Dette er lagt inn i 
2009 med en kostnad på 1,0 mill. kroner. 
 

Tiltak funksjonshemmede Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Enensenteret - ventilasjon, vindu og 
gulvbelegg 1 500 500 500 500
Enen dagsenter - ny buss 1 000 1 000

Sum tiltak funksjonshemmede 2 500 500 1 500 500
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14.11 Brann- og redningstjenesten 
 
 

Brann- og redningstjenesten Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Diverse brannutstyr 4117 1 300 500 200 200 200 200
Tankbil hovedstasjonen 2 600 2 600

Sum brann- og redningstjenesten 3 900 500 2 800 200 200 200  
 
Diverse brannutstyr 
Røykdykkerutstyr må skiftes på grunn av elde. Det er regler (CE-norm) for utskifting av slikt utstyr. 
Det må også foretas utskifting og supplering av slanger og armaturer. Det er ført opp kr. 200.000,- 
årlig til formålet. 
 
Tankbil hovedstasjonen 
Dagens tankbil er en 1986-modell som var kjøpt ombygd på 90-tallet. Den må byttes ut pga 
forventning om store vedlikeholdskostnader. Det planlegges innkjøpt en tankbil som er noe mindre 
enn dagens bil. Investeringen ble første gang foreslått i 2003 med 1,25 mill. kroner.  
Det er utarbeidet spesifikasjoner og innhentet pristilbud og på denne bakgrunn er det lagt inn 
2,6 mill. kroner i 2008.  
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14.12 Eiendom  
 
 

Eiendom Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Rehabilitering av kommunale bygg 12 000 0 2 000 3 000 3 000 3 000

Sum eiendom 12 000 0 2 000 3 000 3 000 3 000   
 
Midler fra mange forskjellige prosjektnummer er de siste årene brukt til renovering og ombygging 
av kommunale bygg. Dette har etter hvert vist seg å være arbeid av til dels omfattende karakter, og 
bevilgningene for det enkelte år har ofte ikke strukket til for å ferdigstille nødvendig arbeid. 
Administrasjonsbyggene, herunder rådhuset, har vist seg å være eksempel på dette. Situasjonen har 
vært noe uoversiktlig og en har også forskuttert bruk av midler for kommende år. Revisjonen har 
tidligere gitt sine merknader til dette.  
For å ordne opp i denne situasjonen foreslår derfor rådmannen at en før regnskapsslutt 2007 
avregner og foretar endelig avslutning av de fleste pågående prosjektene. En sluttfører alt påbegynt 
arbeid i administrasjonsbyggene og foretar nødvendig tilleggsbevilgning for 2007. Bevilgede midler 
for perioden 2007-2010 inngår i denne avregningen, og utelates derfor i kommende periode. 
Prosjekt for installering av heis i rådhuset videreføres inn i 2008 og avsluttes når arbeidet er fullført. 
 
Rehabilitering kommunale bygg 
Mange kommunale bygg har et stort vedlikeholdsmessig etterslep og må rehabiliteres. Det er derfor 
viktig å ha midler i budsjett og økonomiplan til rehabilitering. Det avsettes derfor et årlig beløp på 
3,0 mill. kroner til formålet. Dette skal dekke alle kommunale bygg. 
 
Kommunestyret vedtok i møte den 13. desember 2007 følgende: Det avsettes 1,0 mill kr til 
prosjektering og rehabilitering av det gamle fengselet/Rådstua med sikte på å utvikle hele eller 
deler av bygningsmassen til ”Kirkens Hus”. Inndekking skjer over Eiendomsavdelingens ramme for 
prosjektnummer 4201. 
 
 
 
 
 



14. Investeringer  Side 148 av 176 

 

 
 

Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2008-2011 

 

14.13 Byggesak og geodata  
 
 

Byggesak og geodata Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Kartverk og grunnlagsmål 4015 3 540 2 140 350 350 350 350
Etablering av elektronisk arkiv 1 800 900 450 450

Sum byggesak og geodata 5 340 3 040 800 800 350 350   
 
Kartverk og grunnlagsmål 
Nyfotografering av deler eller hele kommunen for produksjon av ulike kart, ortofoto, skråfoto m.v. 
Kartene benyttes av hele kommuneorganisasjonen, og er viktige bl.a for saksbehandling og 
utarbeidelse av kommunale arealplaner. Posten for dette har ikke vært prisjustert på mange år, og 
det foreslås derfor en prisjustering med kr. 50 000,- årlig i perioden. 
 
Etablering av elektronisk arkiv (byggesaker, eiendommer, seksjoneringer) 
Forprosjektet er utarbeidet og danner grunnlag for videre arbeid og samlet investering. Kommunen 
kjøper tjenestene av et firma som står for rydding og skanning av papirarkivene. Tett oppfølging av 
firmaet fra intern prosjektgruppe er nødvendig. 
Driftskostnader som følge av investeringene innarbeides i budsjettet fra 2009. 
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14.14 Kommunalteknikk  
 
 

Kommunalteknikk Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Glomstuvegens forlengelse (refunderes) 4475 6 000 2 600 3 400
Utskifting av maskiner 4016 4 200 1 400 700 700 700 700
Kommunale veger 4011 40 900 12 900 7 000 7 000 7 000 7 000
Glomstuvegens forlengelse (egenandel) 4475 8 000 3 400 4 600
Veg- og gatelys 4013 3 600 1 200 600 600 600 600
Trafikksikring 4012 3 300 1 100 550 550 550 550
Trafikksikkerhetstiltak /Statens Vegvesen 4010 11 700 3 700 2 000 2 000 2 000 2 000
Oppgradering Hatlelitunellen 2 800 2 800
Asfaltering i P-huset 180 60 60 60
Ny P-plass sør for Idrettens hus 400 400

Sum kommunalteknikk 81 080 26 300 11 250 18 910 10 910 13 710  
 
Alle poster som tidligere tilhørte vann- og avløpsseksjonen er tatt ut av investeringsbudsjettet som 
følge av opprettelse av VA foretaket. 
 
Glomstuvegens forlengelse 
Glomstuvegens forlengelse er kostnadsberegnet til totalt. 20,0 mill. kroner. Refusjon fra Møre og 
Romsdal fylke vil utgjøre 6,0 mill. kroner. Restbeløpet på 14,0 mill. kroner utgjør kommunens 
andel av prosjektet. Fullfinansiering av prosjektet skjer senere. 
Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til tidsmessig gjennomføring av prosjektet. 
 
Utskifting av maskiner 
Det har i mange år vært et fast program for utskifting av biler og maskiner ved kommunalteknikk. 
Dette har bidratt til at en har en maskinpark som i best mulig grad er konkurransedyktig. Lånene 
nedbetales over drifta. Investeringsrammen settes til kr. 700.000,- hvert år i perioden.  
 
Trafikksikkerhetstiltak/fellestiltak med Statens vegvesen 
Det er foreslått 1,7 mill. kroner årlig i egenandel til trafikksikkerhetstiltak og til fellestiltak med 
Statens vegvesen. Trafikksikkerhetstiltakene utføres ihht. gjeldende planer. 
 
Kommuneveger 
Det er foreslått 1,5 mill. kroner årlig i perioden til bygging av fortau/gangveger og utbedring av 
trafikkfarlige punkt i samsvar med prioriteringer i "Handlingsplan for trafikksikkerhet" og andre 
vegplaner. Midlene nyttes også som egenandel til trafikksikkerhetstiltak (tidl. "Aksjon skoleveg"). 
Aktuelle prosjekt som i perioden er foreslått i trafikksikkerhetsplanen vil være gang- og sykkelveg 
Enenvegen - Nøisomhedsvegen, utbedring kryss Fjellbruvegen/Langmyrvegen og fortau langs 
Birger Hatlebakksveg, Mekvegen og Sollivegen. Foreslått bevilgningsomfang vil ikke dekke hele 
investeringsbehovet for disse tiltakene.  
 
I 2005 og 2006 ble det tilleggsbevilget 2,0 mill. kroner hovedsakelig til asfaltering av grusveger. 
Tiltaket vil være i samsvar med vedtatte strategier for perioden 2007 - 2010. Det er ønskelig å 
fortsette med satsingen der det årlig avsettes 3,0 mill. kroner til asfaltering. 
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Hatlelitunnelen 
Tunnelen er preget av vannlekkasjer som fører til issvuller og store istapper og trenger snarlig 
utbedring. Tiltaket er så stort at det ikke kan gjennomføres innenfor de begrensede 
investeringsmidlene til kommunale veger. Det er avsatt 2,8 mill. kroner i 2011 til prosjektet. 
Endelig kostnadsramme vil kunne fremmes ved neste års rullering av budsjettet. 
 
Trafikksikring 
Det oppførte beløpet på kr. 550.000,- i hvert av årene i planperioden, vil bli benyttet til tiltak i 
samsvar med "Handlingsplan for trafikksikkerhet" og eventuelt andre supplerende tiltak.  
 
Veg- og gatelys 
Det er generelt foreslått satt opp kr. 600.000,- hvert år til bygging av nyanlegg og utskifting av 
armaturer. Dette har både en trafikksikkerhets- og vedlikeholdsmessig effekt.  
 
Parkeringsseksjonen 
 
Avgiftsbelagt parkering ved parkeringsplass sør for Idrettens hus: 
Molde kommune har en uregulert parkeringsplass som ligger på søndre side av Idrettsvegen ved 
Molde Idrettspark/Idrettens hus. Denne plassen blir i stor grad benyttet til langtidsparkering, noe 
som medfører både estetiske problemer og problemer med drift/vedlikehold. Plassen er ikke 
opparbeidet, og grusdekket utgjør en plage for beboere når det er tørrvær og vind.  
Park og idrett ser det som en fordel at plassen blir opparbeidet og avgiftsbelagt og det er enighet om 
at kommunalteknikk overtar arealet ved at det settes i stand med nødvendig avløp, kantstein, 
asfaltering, belysning og innføring av avgiftsparkering. Arbeidet kan gjennomføres i 2008, og 
kostnadene antas å bli ca. kr. 400.000,-. 
Det er vanskelig å anslå hvor mye inntekter denne parkeringsplassen vil innbringe, men en antar at 
den kan gi ca. kr. 50.000,- per år. 
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14.15 Kulturtjenesten 
 
 

Kulturtjenesten Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Idretts-/nærmiljøanlegg 5528 7 800 3 800 1 000 1 000 1 000 1 000
Idrettens hus - rehabilitering-diverse tiltak 8 125 3 825 4 300
Byggene 5515 2 150 950 300 300 300 300
Moldemarka (Markaplanen) 5523 1 800 1 500 300
Maskinelt utstyr 5522 3 000 1 600 400 400 400 200
Friluftsformål Veøy kirkested 300 200 100
Fuglsethallen 100 100
Roseplanen 5530 2 400 1 635 365 200 100 100
Parker og grøntanlegg 5524 1 400 1 000 100 100 100 100
Molde Bibliotek-utvikling IKT 5303 2 400 1 600 400 400
Tøndergård gravlund - lager 5606 650 500 150
Hjertøya - utbedring kai/stupetårn/basseng 200 100 100
Reknesbanen - kunstgress 5 900 5 900
Kunstgressbane v/Skålahallen  (PS 22/07) 5540 1 600 1 600
Utskifting av strømtavler KGB 100 100

Sum kulturtjenesten 37 925 16 710 10 915 2 400 6 200 1 700   
 
Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
I forbindelse med nyetableringer av mindre anlegg i nærmiljøene, er det behov både for kommunale 
investeringer og en delvis deltakelse fra kommunens side i organisasjonsseide anlegg. Det foreslås å 
bevilge 1,0 mill. kroner årlig i planperioden. Siden denne type bevilgning ble igangsatt, har den 
bidratt til at mange nye anlegg er blitt bygget i regi av lag og organisasjoners og nye er planlagt. I 
tillegg genererer kommunens bevilgning statlige spillemidler til prosjektene. Det er utarbeidet en 
tiltaksplan som viser utbetaling av kommunalt anleggstilskudd i samsvar med kommunestyrets 
vedtak om medvirkning. For øvrig vises det til gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
pkt. 6.0 hvor det blant annet er anført hovedreglene for kommunal medfinansiering. 
 
Idrettens Hus - rehabilitering - diverse tiltak 
Det er nødvendig å oppgradere ventilasjonsanlegget i kontorfløy, samt oppgradering og tilpasninger 
av garderober herunder tilrettelegging for tilkomst for funksjonshemmede. Gulvet i idrettshallen er 
slitt etter 35 år og må byttes. Utskifting av parketten inklusive oppmerking, utføres sommeren 2010. 
Ny fyrkjele og oppgardering av fyringsanlegg er også nødvendig. 
 
Byggene 
Ved idrettsbygg og idrettsanlegg er det behov for oppgraderinger for å gjøre fasilitetene mer 
funksjonelle etter dagens standard og krav. Beløpet under ”byggene” dekker primært utvendig 
vedlikehold, utskifting av vinduer samt opprustning av garderober, utskifting av gulvbelegg m.m. 
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Folkebad 
Prosjektet har utviklet seg fra et utbyggingsprosjekt ved Idrettens hus i retning av å være et 
opplevelses- og aktivitetstilbud lokalisert på Reknes. Molde Folkebad henvender seg til flere 
potensielle brukergrupper enn en klassisk svømmehall. I folkebadet er dette tatt hensyn til og det er 
lagt til rette for trening, konkurranser, helse/terapi og sosialt samvær, herunder lek/spenning og 
rekreasjon. På dagtid vil skolene kunne benytte anlegget i samtidighet med utleie av terapi/ 
varmtvannsbasseng. Dette gir driftsfordeler og bedre driftsøkonomi.  
 
Turistene utgjør en interessant gruppe med tilnærmet samme behov som øvrig publikum. 
Samarbeide med byens hoteller og reiseliv vil være en viktig faktor mht. markedsføring overfor 
denne gruppen av besøkende. Det er opprettet kommunalt foretak (Molde Folkebad KF) med et 
styre og det er tilsatt daglig leder. Netto kommunale investeringsmidler i prosjektet er 120,0 mill. 
kroner og anlegget forventes ferdigstilt på nyåret 2010, jfr. PS 45/07. Molde Folkebad realiseres 
som en del av Byggfellesskapet Parkgården, der Seilet Hotell Eiendom AS utvikler hotell og 
konferanseavdeling og Parkgården utvikler en næringsdel i det samme bygget.  
Investeringsprosjektet og finansieringen av dette skjer i Molde Folkebad KF og er derfor ikke en del 
av Molde kommunes budsjett. 
 
Markaplanen, Moldemarka 
Det er vedtatt en satsing på Moldemarka gjennom tiltakene som er skissert i Markaplanen. I 
Moldemarka ønskes primært mosjonsidrett og konkurranseformer som er naturtilpasset og i liten 
konflikt med andre brukerinteresser. Arbeidet med utbedring av den eldre delen av lysløypa pågår. 
Det er videre bygget nye broer og utført grusing/drenering, samt at nye stier/turveier er anlagt. For 
ytterligere å bedre tilbudet i form av tilrettelegging med stier og turveier samt bedre 
skilting/infotavler, foreslås en investering på kr. 300.000,- i 2008. Molde kommune har et meget 
godt samarbeid med Moldemarkas Venner mht. å gjøre Moldemarka bedre tilgjengelig som 
rekreasjonsområde for byens befolkning. 
 
Maskinelt utstyr til park- og idrettsseksjonen 
Det er sterkt behov for en planmessig utskifting av maskiner og transportmidler. Personellressurser 
vil bli bedre utnyttet dersom maskinparken oppgraderes og nødvendige effektive hjelpemidler kan 
anskaffes. Park- og idrettsseksjonen har nå kommet godt i gang med utskifting av utstyr (jfr. 
tidligere bevilgninger) Det er viktig å få til en kontinuitet og forutsigbarhet mht utskifting av utstyr. 
Tiltaket videreføres derfor i hele planperioden. 
 
Friluftsformål Veøy kirkested 
Molde kommune og Romsdalsmuseet har i samarbeid oppført nytt kaianlegg (flytebrygge) på Veøy 
i 2007. Molde kommune står formelt som byggherre og kommunens økonomiske andel er lagt inn i 
økonomiplanen. Den gamle trekaia var i sin utforming ikke tilpasset til å kunne ta i mot dagens 
rutebåter (hurtigbåter) og andre fartøy som benyttes til transport av skoleklasser, lokalbefolkning og 
andre gjester. Kaia var også i en forfatning som gjorde den farlig i bruk ved at den var ustabil og 
svært glatt ved fjære sjø. Alle involverte parter i forvaltningen av Veøy (Veøyutvalget) ønsker at 
publikum skal ha god og trygg tilgang til de natur- og kulturopplevelsene Veøy byr på. 
 
Fuglsethallen 
Det er tidligere foretatt utbedringer ved Fuglsethallen i årene 2003-2005. Dette har primært vært 
garderober og trimrom. I 2008 vil man måtte skifte ut skillevegger i sal, samt utføre noe ytre 
vedlikehold.  
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Roseplanen 
Tiltaksplanen "Roser i Rosenes by" legger opp til årlige beløp i planperioden for gjennomføring av 
tiltak nedfelt i planen. Visjonen i planen er å holde Moldes tilnavn som Rosenes by i hevd. I første 
rekke materialisert gjennom utplanting av roser og annen flora i Molde sentrum. Både sesongen 
2006 og 2007 viser hvor viktig det er å avsette midler til forskjønnelse av byen. Dette resulterte i at 
Molde i 2007 tok en sterk 5. plass i konkurransen om å være Norges mest "blomstrende by". I 
tillegg til positiv presseomtale var det mange positive tilbakemeldinger både fra fastboende og 
tilreisende siste år. Investeringene videreføres i hele planperioden. 
 
Parker, grøntanlegg og lekeplasser 
Kommunens lekeplasser må oppgraderes etter gjeldende forskrifter i form av støtdempingsunderlag 
og lekeplassutstyr som er godkjent. Noen av de eksisterende lekeplassene er fjernet p.g.a. 
manglende sikkerhet og omdisponering av areal. I noen grad er disse nå blitt erstattet. I krysset 
Sandvegen/Julsundvegen er det opparbeidet 1,5 mål med park og lekeplass. Videre er flere parker 
oppgradert gjennom tidligere bevilgninger og dette gjelder blant annet Alexandraparken, Gotfred 
Lies park og Reknesparken. Oppgradering av grøntanlegg fortsettes ut planperioden. 
 
Molde Bibliotek, utvikling IKT 
Utvikling av bibliotekets IKT-løsninger videreføres i 2008 og 2009. Dette for at biblioteket skal 
kunne framstå som et moderne bibliotek med oppdaterte og brukertilpassede elektroniske løsninger 
for publikum og ansatte. Det foretas betydelige oppgraderinger av maskinpark for nett-tilbud i 
lokalene og bedret infrastruktur med trådløst bredbånd. Det innføres elektronisk varsling om at 
bøker er ankommet, samt automatisk purring (e-post og SMS). Oppgradering til 
radiomerking/alarmsystem på bøker vurderes nærmere. Det er ønskelig å implementere enkle 
visuelle datasystemer i lokalene for å heve servicenivået ytterligere. 
 
Tøndergård gravlund – lagerplass 
Tøndergård gravlund har en ny og meget funksjonell driftsbygning, men nødvendig lagerplass har 
manglet. Lagerplass er viktig for å beskytte kostbare maskiner og utstyr mot hærverk og ”vær og 
vind”. Lageret blir tilpasset nytt seremonibygg som er under planlegging ifm. med ferdigstillelse av 
gravstedet (Byggherre for seremonibygg er Molde Kirkelig Fellesråd). Lageret vil romme biler, 
utstyr og annet materiell. 
 
Hjertøya utbedring kai/stupetårn/basseng 
Det er nødvendig med rehabilitering av kai og stupetårn. Bassenget er utbedret gjennom 
oppmudring og ny forbindelse mellom sjø og basseng med en kanal. Det er gangbru over denne 
kanalen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hjertøyas Venner, bassengprosjektet og Molde 
kommune og ferdigstilles i 2008. 
 
Reknesbanen – kunstgress 
Behovet for fotballbaner med internasjonale mål på spilleflaten (min. 100 x 64 meter) er stort i 
Molde. Videre er spilleunderlag i rivende utvikling og over tid vil nok de fleste fotballkamper i 
Norge bli spilt på kunstgress. Dagens kunstgress bidrar til betydelig lavere driftskostnader enn 
spilleunderlag med naturgress eller grus. Reknesbanen ligger godt til rette for legging av kunstgress. 
Grunnarbeidene vil bli minimale, men lysanlegget ved banen må flyttes litt og oppgraderes og 
anlegget ferdigstilles sommeren 2008. 
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Kunstgressbane v/Skålahallen 
Skåla IL har i lang tid hatt planer om å anlegge en kunstgressbane ved Skålahallen/Vågsetra skole 
og har signalisert prosjektet ved at det er lagt inn i det prioriterte handlingsprogrammet i 
”Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 2006- 2009". Prosjektet er så viktig for Skålahalvøyas 
innbyggere, barne- og ungdomsskolen og Skåla IL at anlegget bygges og finansieres av Molde 
kommune, jfr. vedtak i kommunestyret i sak PS 22/07. Prosjektet er berettiget spillemidler og 
ferdigstilles sommeren 2008. 
 
Utskifting av strømtavler/lysarmaturer KGB 
Det er nødvendig med utskifting av samtlige strømtavler/styreskap på lysanlegget ved KGB, da 
dette utstyret er i så dårlig forfatning at det kan utgjøre en fare for publikum. I tillegg bør de eldste 
lysarmaturene byttes da reflektorer er betydelig svekket. Sistnevnte gjelder banens nordside 
(sørsiden ble byttet etter orkanen i 1992) og ferdigstilles i 2008. 
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14.16 Kulturskolen 
 
 

 
Vedlikehold og supplering av utstyr 
Vedlikehold og supplering av utstyr er en absolutt nødvendighet for å drive en tilfredsstillende 
undervisning. Utstyret det her er snakk om benyttes også av det frivillige musikk- og kulturlivet.  

Kulturskolen Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere
Budsjett 

2008
Øk.plan 

2009
Øk.plan 

2010
Øk.plan 

2011

Supplering/oppdatering og vedlikehold av 
utstyr/instrumenter 800  200 200 200 200

Sum kulturskolen 800 200 200 200 200
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15. Fond 
 
I samsvar med de kommunale regnskapsforskriftene, er Molde kommunes fondsavsetninger delt 
opp i fire kategorier; bundne driftsfond, bundne investeringsfond, ubundne investeringsfond og 
disposisjonsfond. 
 
Avsetninger til bundet driftsfond og bundet investeringsfond gjøres i de tilfeller hvor kommunen 
ikke fritt kan bestemme bruken av midlene, mens avsetninger på ubundet investeringsfond og 
disposisjonsfond gjelder kommunens egne frie inntekter hvor den selv bestemmer bruken. 
 
Spesifisert oppgave over avsatte fondsmidler går fram av sist avlagte regnskap for året 2006 og 
viser følgende utvikling de senere år: 
 
Endring i fondskapital i perioden 2003 - 2007

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett
Fondsmidler 2003 2004 2005 2006 2007

Disposisjonsfond 27 938            24 401 362     20 139 362     17 120 055     61 671 758     
Bundet driftsfond 28 703 805     46 221 544     52 171 020     43 840 184     17 370 255     
Ubundne investeringsfond 92 982 366     64 531 822     61 970 980     49 894 943     84 556 943     
Bundne investeringsfond 1 333 805       2 332 410       2 287 724       1 628 715       1 628 715       

Sum fondskapital 123 047 914   137 487 138   136 569 086   112 483 897   165 227 671    
Økningen i fondskapital skjer i første rekke i 2007 og skyldes salg av aksjer i Istad AS til 
Moldekraft AS. 
 
Endring i fondskapital i budsjett og økonomiplan 20 08 - 2011

Saldo ved Saldo ved
utgangen av Bruk/avsetn. Bruk/avsetn. Bruk/avsetn. Bruk/avsetn. utgangen av

Fondsmidler 2007 2008 2009 2010 2011 2011

Disposisjonsfond 61 671 758     147 000          147 000          -1 533 000      60 432 758     
Bundne driftsfond 17 370 255     17 370 255     
Ubundne investeringsfond 84 556 943     100 000 000   184 556 943   
Bundne investeringsfond 1 628 715       1 628 715       

Sum 165 227 671   100 147 000   147 000          -1 533 000      -                  263 988 671    
Den store endringen i planperioden er forventet å komme i 2008 ved salget av kommunale rådhus til 
Molde kommunale pensjonskasse. Dette er forventet å gi en netto inntekt på 100,0 mill. kroner som 
avsettes til kommunens ubundne investeringsfond. 
 
Det er en målsetting å opprettholde et disposisjonsfond som bufferfond. Dette skal blant annet sikre 
kommunen i forhold til uforutsette endringer i rentene. Fondet kan også brukes til å håndtere andre 
uforutsette utgifter, svikt i inntekter og svingninger i statlige tilskudd. Eventuelle felles 
merinntekter/sparte driftsutgifter bør overføres til dette bufferfondet.  
 
Kommunens fond representerer den handlefrihet kommunen har blant annet til å ta finansiell risiko.  
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Budsjettet for 2008 ble vedtatt i kommunestyret  den 13. desember 2007. I punkt 6 i vedtaket lyder 
det følgende:  
” Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette 
innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles 
lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre 
fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, 
endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en 
politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kommune til en 
annen.” 
 
I detaljbudsjettett har rådmannen funnet det hensiktsmessig å benytte seg av denne fullmakten. 
I tabellen nedenfor vises de endringer som er gjennomført. Endringene er innarbeidet i alle 
hovedoversikter som følger på de neste kapitlene i dokumentet (kapitel 17-22). 
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16.1 Rammer etter endring 

Resultatenheter
K-vedtak 
14.12.07

Lokale 
forhandlinger 

2007
Endring 

Kalkulatariske
Ny ramme 
1.01.2008

Rådmannen 2 989 000 153 000 3 142 000
Plan- og utviklingsavd. 38 832 000 472 000 -3 714 000 35 590 000
Drift og forvaltningsavd. 24 156 000 362 000 24 518 000
Personal og org.avd. 19 918 000 35 000 19 953 000
Økonomiavd. 9 826 000 53 000 9 879 000
Kirkelig fellesråd 8 052 000 8 052 000
Servicetorget 13 406 000 28 000 13 434 000

0
Kvam skole 12 635 000 12 635 000
Sellanrå skole 16 975 000 16 975 000
Langmyra skole 21 488 000 21 488 000
Nordbyen skole 16 232 000 16 232 000
Kviltorp skole 16 957 000 16 957 000
Kleive skole 5 339 000 5 339 000
Bolsøya skole 3 888 000 3 888 000
Vågsetra b&u.skole 15 246 000 15 246 000
Sekken oppv.senter 3 556 000 3 556 000
Bekkevoll u.skole inkl. Cap 
Clara 25 193 000 25 193 000
Bergmo u.skole 17 952 000 17 952 000
Skjevik/Vikamyra 14 307 000 14 307 000
Molde voksenoppl.senter 6 426 000 6 426 000

0
Barneh. Haugl.Berg,Ø.B. 1 988 000 25 000 2 013 000
Barneh.Hatlelia, Barn hus 1 644 000 25 000 1 669 000
Barneh.Kvam, St.Sunniva 1 690 000 25 000 1 715 000
Barneh.Kleive, Hjelset, 
Skogstua 1 074 000 1 074 000
Barneh. Kviltorp 654 000 654 000

0
Helsetjenesten 25 375 000 111 000 25 486 000
Barn- og familietjenesten 28 772 000 28 772 000
Sosialtjenesten 25 382 000 47 000 25 429 000

0
Glomstua oms.senter 53 922 000 36 000 53 958 000
Kirkebakken oms.senter 50 938 000 36 000 50 974 000
Råkhaugen 6 061 000 6 061 000
Bergmo oms.senter 43 610 000 41 000 43 651 000
Røbekk oms.senter 16 965 000 35 000 17 000 000
Kleive oms.senter 26 212 000 26 212 000
Skåla oms.senter 15 804 000 37 000 15 841 000

0
Tiltak funksjonshemmde 76 771 000 39 000 76 810 000
Brann og redningstj. 14 072 000 105 000 14 177 000
Eiendomstjenesten 23 442 000 55 000 3 427 000 26 924 000
Byggesak og Geodata 2 612 000 349 000 2 961 000
Kommunalteknikk 12 920 000 114 000 287 000 13 321 000
Kulturtjenesten 29 201 000 123 000 29 324 000
Kulturskolen 8 965 000 8 965 000
Rammer 761 447 000 2 306 000 0 763 753 000  
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Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008

Skatt på inntekt og formue 491 915 473 482 666 000 516 863 000
Ordinært rammetilskudd 160 321 629 184 813 000 199 706 000
Skatt på eiendom 30 226 889 26 000 000 26 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter 24 328 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 71 630 817 60 860 400 102 101 956
Sum frie disponible inntekter 754 119 136 754 359 400 844 690 956

Renteinntekter og utbytte 27 855 095 37 906 000 50 460 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 35 402 592 54 924 000 65 317 958
Avdrag på lån 47 431 288 51 668 000 51 565 000
Netto finansinnt./utg. -54 978 785 -68 686 000 -66 422 958

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 4 817 623 0 0
Til ubundne avsetninger 3 597 776 30 307 800 22 756 000
Til bundne avsetninger 8 849 061 258 100 632 786
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 6 617 084 3 429 000 3 218 000
Bruk av bundne avsetninger 17 134 300 16 613 200 1 388 212
Netto avsetninger 6 486 923 -10 523 700 -18 782 574

Overført til investeringsbudsjettet 2 128 572 0 0
Til fordeling drift 703 498 703 675 149 700 759 485 424
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 688 483 000 675 149 700 759 485 424
Mer/mindreforbruk 15 015 703 0 0



18. Hovedoversikt driftsbudsjett  Side 160 av 176 

 

 

18. Hovedoversikt driftsbudsjett 
 
 

 

Økonomisk oversikt - drift   Regnskap 2006   Budsjett 2007   Budsjett 2008

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 50 070 785 51 126 900 55 661 831
Andre salgs- og leieinntekter 89 503 234 84 222 700 52 556 494
Overføringer med krav til motytelse 165 279 099 178 951 100 190 885 021
Rammetilskudd 160 321 629 184 813 000 199 706 000
Andre statlige overføringer 71 630 817 60 860 400 102 101 956
Andre overføringer 1 338 568 200 000 200 000
Skatt på inntekt og formue 491 915 473 482 666 000 516 863 000
Eiendomsskatt 30 226 889 26 000 000 26 000 000
Andre direkte og indirekte skatter 24 328 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 1 060 310 822 1 068 860 100 1 143 994 302

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 571 221 312 578 357 700 613 287 326
Sosiale utgifter 148 420 113 162 884 200 173 279 090
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 155 554 682 142 422 200 141 266 432
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 53 427 534 54 114 700 44 290 853
Overføringer 102 848 194 86 384 700 108 323 718
Avskrivninger 34 889 275 0 0
Fordelte utgifter -37 150 517 -34 763 100 -21 758 649
Sum driftsutgifter 1 029 210 593 989 400 400 1 058 688 770

Brutto driftsresultat 31 100 229 79 459 700 85 305 532

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 27 855 095 37 906 000 50 460 000
Mottatte avdrag på utlån 348 816 400 000 350 000
Sum eksterne finansinntekter 28 203 911 38 306 000 50 810 000

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 35 402 592 54 924 000 65 317 958
Avdragsutgifter 47 431 288 51 668 000 51 565 000
Utlån 702 184 650 000 450 000
Sum eksterne finansutgifter 83 536 063 107 242 000 117 332 958

Resultat eksterne finanstransaksjoner -55 332 152 -68 936 000 -66 522 958

Motpost avskrivninger 34 889 275 0 0
Netto driftsresultat 10 657 352 10 523 700 18 782 574
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  Regnskap 2006   Budsjett 2007   Budsjett 2008

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 6 617 084 3 429 000 3 218 000
Bruk av bundne fond 17 134 300 16 613 200 1 388 212
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 23 751 383 20 042 200 4 606 212

Overført til investeringsregnskapet 2 128 572 0 0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 4 817 623 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 3 597 776 30 307 800 22 756 000
Avsetninger til bundne fond 8 849 061 258 100 632 786
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0
Sum avsetninger 19 393 032 30 565 900 23 388 786

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 15 015 703 0 0
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Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008

Investeringer i anleggsmidler 207 411 464 242 012 000 212 340 000
Utlån og forskutteringer 31 134 596 21 054 000 10 000 000
Avdrag på lån 6 630 969 0 0
Avsetninger 17 591 559 0 0
Årets finansieringsbehov 262 768 588 263 066 000 222 340 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 147 229 202 222 612 000 202 340 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 27 490 041 22 100 000 15 100 000
Tilskudd til investeringer 20 000 0 0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 14 642 988 4 300 000 4 900 000
Andre inntekter 2 232 790 0 0
Sum ekstern finansiering 191 615 021 249 012 000 222 340 000

Overført fra driftsbudsjettet 2 128 572 0 0
Bruk av avsetninger 15 008 823 14 054 000 0
Sum finansiering 208 752 416 263 066 000 222 340 000

Udekket/udisponert -54 016 172 0 0
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 12 047 046 22 100 000 15 100 000
Andre salgsinntekter 2 232 790 0 0
Overføringer med krav til motytelse 8 012 019 4 300 000 4 900 000
Statlige overføringer 0 0 0
Andre overføringer 20 000 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0
Sum inntekter 22 311 855 26 400 000 20 000 000

Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 186 881 944 241 012 000 208 790 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 000 000 0 0
Overføringer 18 428 670 1 000 000 3 550 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 1 100 850 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0
Sum utgifter 207 411 464 242 012 000 212 340 000

Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter 6 630 969 0 0
Utlån 6 427 000 7 000 000 10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 24 707 596 14 054 000 0
Dekning av tidligere års udekket 15 591 559 0 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 2 000 000 0 0
Avsetninger til bundne fond 0 0 0
Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 55 357 124 21 054 000 10 000 000

Finansieringsbehov 240 456 733 236 666 000 202 340 000

Dekket slik:
Bruk av lån 147 229 202 222 612 000 202 340 000
Mottatte avdrag på utlån 6 630 969 0 0
Salg av aksjer og andeler 15 442 995 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 228 179 0 0
Overføringer fra driftsregnskapet 2 128 572 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 14 054 000 0
Bruk av ubundne investeringsfond 14 076 037 0 0
Bruk av bundne fond 704 607 0 0
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

Sum finansiering 186 440 561 236 666 000 202 340 000

Udekket/udisponert -54 016 172 0 0
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Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 060 310 822 1 068 860 100 1 143 994 302
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 22 311 855 26 400 000 20 000 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 197 507 077 260 918 000 253 150 000
Sum anskaffelse av midler 1 280 129 754 1 356 178 100 1 417 144 302

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 994 321 318 989 400 400 1 058 688 770
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 206 310 614 242 012 000 212 340 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 122 402 478 128 296 000 127 332 958
Sum anvendelse av midler 1 323 034 410 1 359 708 400 1 398 361 728

Anskaffelse - anvendelse av midler -42 904 656 -3 530 300 18 782 574
Endring i ubrukte lånemidler 0 0 0
Endring i arbeidskapital -42 904 656 -3 530 300 18 782 574

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 51 768 019 30 565 900 23 388 786
Bruk av avsetninger 38 760 206 34 096 200 4 606 212
Til avsetning senere år 55 912 469 0 0
Netto avsetninger -42 904 656 -3 530 300 18 782 574

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 87 636 405 46 281 600 27 337 822
Interne utgifter mv 87 636 405 46 281 600 27 337 822
Netto interne overføringer 0 0 0
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GARANTIANSVAR
PERSON, FIRMA, ORGANISASJON PR. 31.12.06

Den Norske Stats Husbank
Molde Barnehager A/L 15 514 688       
Indremisjonens barnehage 128 884            
Skålahallen A/L 1 291 650         
Molde og omegns pensjonistboliger 1 082 444         18 017 666                  

Sparebank 1 Romsdals Fellesbank
Molde Menighetspleie 477 712            
Sportsklubben Rival -                   
Sportsklubben Træff 2 295 719         2 773 431                    

Sparebanken Møre
Molde Husmorlag (Barnehage Banehaugvn) 881 800            
Høgnakken velforening 300 000            
Skålahallen A/L 900 000            2 081 800                    

Opplysningsvesenets fond
Bolsøy Sokneråd, menighetshus Nordbyen 78 333                         

Kommunal Landspensjonskasse
Garantier vedr. boliglån 6 288                           

Kommunalbanken A/S
  
Gotfred Lies plass 1 A/S  13 622 500                  

Nordea Bank Norge ASA:
Molde hestesportklubb 950 000                       

Kommunekreditt Norge A/S:
Tøndergård skole 1 966 000         
Molde kino AS 18 000 000       
Træffhallen AS 30 400 000       
Akerhallen AS 5 000 000         
RIR 17 763 045       73 129 045                  

-                    
Sum per 31.12.06 110 659 063                

Molde kommune har garantert å dekke eventuelt underskudd ved 
markering av at Molde domkirke er 50 år i 2007.Garantien utgjør kr. 200.000,-.

NOTE 15 - KOMMUNENS GARANTIANSVAR
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Vedtak 
 

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2008 og 
økonomiplan 2008 – 2011 med følgende endringer: 

 
Drift  

 
Kultur   
Økt ramme: Tomrommet fritidsklubb   kr    125.000 
Inndekking: Økt skatteanslag    kr    125.000 
 
Pleie- og omsorg 
Økt ramme       kr 500.000 
Inndekking: Rammereduksjon Byggesak og Geodata kr 500.000 
 
Det skal innføres multidose for effektivisering av medikamenthåndteringene i 
hjemmetjenesten. I full drift er det beregnet at dette tiltaket gir en effektiviseringsgevinst 
tilsvarende 5 årsverk. Frigjøringen av personellressursene skal benyttes til økt pasientrettet 
arbeid, og på den måten bidra til å styrke hjemmetjenestetilbudet i kommunen. 
Kostnadsramme for 2008 er 500.000. 
 
Investering 
 
Kirkens Hus 
Det avsettes 1,0 mill kr til prosjektering og rehabilitering av det gamle fengselet/Rådstua 
med sikte på å utvikle hele eller deler av bygningsmassen til ”Kirkens Hus”. 
Inndekking skjer over Eiendomsavdelingens ramme for prosjektnummer 4201. 

 
2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/resultatenhet og Kirkelig fellesråd 

 
3. Molde kommune viderefører satsingen innen psykisk helsearbeid innenfor en 

tilskuddsramme på 14,2 mill. kroner. Bruken av økningen i tilskuddet for 2008 vil 
kommunestyret behandle når tilskuddsbeløpet for Molde kommune er kjent. 
Kommunestyret vil samtidig gjøre en helhetlig drøfting av innsatsen innen det psykiske 
helsearbeid. 

 
4. Eiendomsskatten for 2008 og for økonomiplanperioden skrives ut med 2,0 promille av 

takst. 
 

5. Det innføres et bunnfradrag for boliger i 2008 på kr. 200.000,-. 
 

6. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 
Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på 
felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, 
fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved 
utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge 
av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud 
fra en enhet i Molde kommune til en annen. 
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7. Molde kommune tar opp lån på kr. 192.340.000,- til finansiering av budsjetterte 
investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner.  

 
• Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid.  
• Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere 

lånevilkårene. 
 

8. Molde kommune tar opp lån i Husbanken på kr. 10.000.000,- for videreutlån. Vilkår følger 
av Husbankens regler for slike lån. 

 
9. Ordførerens godtgjørelse skal være lik rådmannens grunnlønn. Godtgjørelse til 

varaordfører settes til 75 % av ordførerens godtgjørelse.  
 

10. Med mindre annet følger av statlige direktiver m.v. skal kommunens avgifter, 
betalingssatser og gebyrer for 2008 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- 
og prisvekst. 
 

Verbalforslag: 
 
1. Økt satsing på skole. 

 
2. Råkhaugen omsorgssenter settes i drift etter hvert som behovet for plasser oppstår. 

 
3. Kommunestyret ber administrasjonen utrede en overflytting av kommunale logopeder 

fra Skole- til Barne- og familieavdelingen 
 

4. Kommunestyret ber administrasjonen for ettertiden å anmode om midler til utredning av 
prosjekt. Prosjektet forelegges kommunestyret før det legges inn i økonomiplanen. 
 

5. Kommunestyret ber om at det gjøres et prøveprosjekt med el-biler i hjemmetjenesten 
(sentrum). Dette ved utbytting av bilparken. 
 

6. Kommunestyret vedtok i sak PS 72/06 at driften ved Bolsøya skole skal videreføres. Det 
er vedtatt en investeringsramme for prosjektet på 7,2 mill kroner, og innstillingen fra 
formannskapet er på nye 1,8 mill for 2008. 
Kommunestyret ber om at det fremlegges en ny sak snarest slik at omfanget og 
kostnadene ved tiltaket kan fastlegges, og med sikte på snarlig oppstart og 
gjennomføring. 
 

7. Kommunestyret ber rådmannen budsjettere i balanse for 2009 
 

Behandling 
Følgende dokumenter ble fremlagt i møtet: 
 

- Saksprotokoll fra eldrerådet vedrørende budsjett og økonomiplan for perioden 2008-2011 
- Saksprotokoll fra rådet for funksjonshemmede vedrørende budsjett og økonomiplan for 

perioden 2008-2011 
- Tabell samsvarende formannskapets innstilling til budsjettet og er formannskapets forslag til 

drift (se under) 
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    Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 
    2008 2009 2010 2011 

a) Skole         
  Rammetimetall og skolemateriell 2 500  2 500  2 500  2 500  

b) Drifts- og forvaltningsavdelingen        
  Tilskudd Studentsamskipnaden -300  -300  -300  -300  
  Omdømmemarkedsføring -250  -250  -250  -250  
  Innkjøpssamarbeid  -150  -150  -150  -150  
  Effektiviseringskrav 1 % -250  -250  -250  -250  

c) Plan- og utviklingsavdelingen        
  Effektiviseringskrav 1 % -250  -250  -250  -250  

d) Personal- og organisasjonsavdelingen        
  Effektiviseringskrav 1 % -150  -150  -150  -150  

e) Servicetorget         
  Rammekutt og effektivisering -300  -300  -300  -300  

f) Helsetjenesten         
  Rådgiver fysisk aktivitet -600  -600  -600  -600  

g) Tiltak funksjonshemmede         
  Rammekutt   -500  -500  -500  -500  

  Eiendomsskatt         
  Redusert til 2,0 promille 2 600  13 000  13 000  13 000  

  Renter         
  Netto renteutgifter -1 301  -2 888  -3 250  -3 111  

  Avdrag         
  Netto avdragsutgifter   -1 542  -2 013  -2 106  

  Merverdiavgift av investeringer         
  Kompensasjon for mva av reduksjon investeringer 9 640        

  
Momskomp. investeringer - forskyvning fra 2006 og 
2007 -12 329       

  Inntektsforutsetninger "Sørheimutvalget"        
  Sørheimutvalget - korr av årsfeil og endret totaleffekt 1 498  1 086  -1 449  -1 449  
          
  Kirkelig fellesråd         
  Endring i avtale jfr. egen k-sak 142  142  142  142  

  Balansering         
  Økt kommunesatsing   -9 548  -6 180  -6 226  

  Sum 0  0  0  0  
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Innledningsvis viste ordføreren til den fremlagte tabellen og opplyste at 2. setning pkt 4 i 
innstillingen og verbalforslagene 3 og 4 i innstillingen også er innarbeidet. Avstemmingen vil da bli 
slik at en tar standpunkt til formannskapets forslag ved at det blir stemt over eventuelle endringer. 
Kommunestyret gav sin tilslutning til at votering over forannevnte punkter derved utgår og at 
prosedyren blir som beskrevet av ordføreren. 
 
Formannskapets forslag til endringer av investeringsplan er følgende: 
Investeringer

Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl
Plan- og utvikling; Sentrumstiltak 10 000 -5 000 5 000 10 000 -5 000 5 000
Kirkelig fellesråd; Kirkens hus 4 700 -4 700 0 5 000 -5 000 0 10 000 -10 000 0
Skole, Langmyra 24 000 -10 000 14 000
Skole, Sellanrå 24 000 -10 000 14 000
Skole, Bolsøya 6 000 -6 000 0
Voksenopplæringsenter 7 500 -7 500 0
Kommunalteknikk;
Oppgr. Hatlelitunellen 2 800 -2 800 0 0 2 800 2 800
 P-huset, tak & telleanl. 3 400 -3 400 0 4 000 -4 000 0
Kultur, Idrettens Hus           4 300 -4 300 0 4 300 4 300
Kunstgressb. garderober 500 -500 0
Sum 81 200 -48 200 33 000 25 000 -20 000 5 000 10 000 -5 700 4 300 0 2 800 2 800

2008 2009 2010 2011

 
 
Ordføreren orienterte om følgende regler for budsjettdebatten: 
 
Gruppelederne får tildelt 7 minutter taletid i sine hovedinnlegg. 
De øvrige representantene får tildelt 3 minutter taletid under debatten. 
 
Kåre Ellingsgård (AP) fremmet følgende forslag: 
 
De øvrige representantene får tildelt 5 minutter taletid under debatten. 
 
Det ble votert over Kåre Ellingsgårds (AP) fremsatte forslag som falt med 43 mot 4 stemmer. 
 
Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag: 
 
Endring investeringsplan 
 
Kirkens Hus 
Det avsettes 1,0 mill kr til prosjektering og rehabilitering av det gamle fengselet/Rådstua med sikte 
på å utvikle hele eller deler av bygningsmassen til ”Kirkens Hus”. 
Inndekking skjer over Eiendomsavdelingens ramme for prosjektnummer 4201. 
 
KRF trakk sitt forslag til investeringer pkt a) og sluttet seg til H’s fremsatte investeringsforslag. 
 
Verbalforslag: 
 
Fellesforslag H/V/FRP 
 
Kommunestyret vedtok i sak PS 72/06 at driften ved Bolsøya skole skal videreføres. Det er vedtatt 
en investeringsramme for prosjektet på 7,2 mill kroner, og innstillingen fra formannskapet er på nye 
1,8 mill for 2008. 
Kommunestyret ber om at det fremlegges en ny sak snarest slik at omfanget og kostnadene ved 
tiltaket kan fastlegges, og med sikte på snarlig oppstart og gjennomføring. 
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Thorbjørn Myhre (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Forslag til endring til innstillingens pkt 1: 
 
Økte utgifter/styrking av rammer 
 
a) Skole      kr 1.000.000 
- rammetimetall 
- læremidler 
 
b) Drift- og forvaltningsavdelingen  kr    950.000 
 
c) Plan- og utviklingsavdelingen   kr    250.000 
 
d) Personal- og organisasjonsavdelingen  kr    150.000 
 
e) Servicetorget     kr    300.000 
 
f) Barn- og familie     kr    700.000 

- fjerne krav om effektivisering 
- ny stilling i barnevernet 

 
g) Pleie- og omsorg     kr 5.000.000 

- fjerne kravet om effektivisering 
- 6 nye årsverk i hjemmebasert omsorg 

 
h) Tiltak funksjonshemmede   kr 1.000.000 

- fjerne kravet til effektivisering 
- økt timesats omsorgslønn og støttekontakt 

 
i) Kultur       kr    125.000 

-  Tomrommet fritidsklubb 
 
j) Sosialtjenesten     kr    470.000 

-  tilskudd til Frelsesarmeen 
- miljøarbeider  

 
Til sammen      kr 9.945.000 
 
Økte inntekter/reduserte utgifter 
 
Eiendomsskatt utskrives med kr 32.000.000 (2,5 promille). 
 
- merinntekt i forhold til innstilling   kr 6.000.000 
- varaordfører redusert godtgjørelse   kr    235.000 
- økt skatteanslag      kr 3.710.000 
 
Til sammen      kr 9.945.000 
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Investeringer 
 
Tar opp rådmannens forslag til investeringsplaner. 
 
Fellesforslag AP/KRF/SP/V: 
 
Investeringer 
 
Kommunestyret ber administrasjonen for ettertiden å anmode om midler til utredning av prosjekt. 
Prosjektet forelegges kommunestyret før det legges inn i økonomiplanen. 
 
Per Gunnar Kroknes (FRP) fremmet følgende forslag: 
 

1. Eiendomsskatten utvides ikke i forhold til grensene som er i 2007. 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen budsjettere i balanse for 2009. 
 
Jan-Egil Korseberg (KRF) fremmet følgende forslag: 
 
Økte kostnader: 
 
1. Drift- og forvaltning: 
- Tilskudd studentsamskipnaden      300’ 
 
2. Plan- og utvikling  
- Miljøsertifisering        400’ 
 
3. Barn- og familie        700’ 
 
4. Pleie- og omsorg     5.000’ 
 
5. Tiltak funksjonshemmede    1.000’ 
 
6. Kultur: 
- Frivillige lag og organisasjoner     500’ 
 
Totalt       7.900’ 
 
Økte inntekter: 
 
Varaordførers godtgjørelse       235’ 
Eiendomsskatt som i forrige forslag   5.400’ 
Økt skatteanslag     2.300’ 
 
Totalt       7.935’ 
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Investeringer    2008   2009 
 
a) Kirkens Hus   1.000’   
b) Bolsøya skole      6.000’ 
 
Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg til pkt 1 
 
Formannskapets forslag følges med disse endringene: 
 
Utgifter/styrking av ramme 
 
a) Skole (rammetimetall og skolemateriell)   1.000.000 
b) Pleie- og omsorg 
- hjemmebasert omsorg (5 stillinger)    2.000.000 
- fjerne krav til effektivisering    2.179.000 
c) Kultur: frivillige lag og organisasjoner      300.000 
d) Barn- og familie: Ekstra stilling       400.000 
e) Tiltak funksjonshemmede 
- lønn støttekontakt         200.000 
- rammeøkning         500.000 
f) Kommunalteknikk 
- Tiltak i samsvar med ”Handlingsplan for trafikksikkerhet”  300.000 
g) Plan- og utviklingsavdelingen: trafikkingeniør       50.000 
h) Kommunalteknikk: Nye skogbruksplaner      100.000 
i) Drift- og forvaltningsavdelingen 
- Tilskudd studentsamskipnaden       300.000 
 
Til sammen       7.329.000 
 
Inndekking/inntekter 
 
Drift- og forvaltning: 25 % varaordførerstilling     235.000 
Kultur: Vennskapsbyutvikling       500.000 
Eiendomsskatt: utskrives med 31,2 millioner (2,4 promille). 
Økt inntekt ift budsjettdokumentet    5.200.000 
Økt skatteanslag      1.394.000 
 
Til sammen       7.329.000 
 
Nytt pkt 4 
 
Molde kommune skriver ut eiendomsskatten med en økning på 5,2 millioner. 
 
Nytt pkt 9 
 
Ordførerens godtgjørelse skal være lik rådmannens grunnlønn. Godtgjørelse til varaordfører settes 
til 50 % av ordførerens godtgjørelse. 
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Verbalforslag: 
 
Kommunestyret ber om at det gjøres et prøveprosjekt med el-biler i hjemmetjenesten (sentrum). 
Dette ved utbytting av bilparken. 
 
Tore Andestad (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Til punkt 1 
 
a) Skole 
Kompensering av nedskjæring rammetimetall fra 2005  + 7 mill 
 
b) Pleie- og omsorg 
Styrket hjemmebaserte tjenester og avlastning   +  5 mill 
 
c) Barne- og familietjenesten 
Ny stilling og videreføring av ROR-samarbeid barnevern  +  0,6 mill 
 
d) Sosialtjenesten 
Miljøarbeider rus og tilskudd til nytt Krisesenter   +  0,5 mill 
 
e) Plan- og utviklingsavdelingen     -  0,4 mill 
 

• Avvikling av bestiller-utfører  -  1,2 mill 
• Ny stilling miljøvernleder   + 0,4 mill 
• Oppstart miljøsertifisering 2009  + 0,4 mill  

 
f) Eiendom        + 2 mill 
 
Økt vedlikehold av bygg   + 1,5 mill 
Plan for rimelige sentrumsnære ung.boliger + 0,5 mill 
 
g) Kultur 
Tilskudd til Suburban, Huset og frivillige org. for barn og unge + 0,5 mill 
 
h) Personal- og organisasjonsavdelingen 
Økt satsning på lærlinger      + 0,5 mill 
 
i) Tiltak funksjonshemmede      + 0,5 mill 
 
j) Drift- og forvaltningsavdelingen: Ut vennskapsbysamarbeid -  0,5 mill 
 
Punkt 9 
 
Varaordfører lønn: 50 % av ordførers godtgjørelse   - 0,235 mill 
 
Total endring        + 15.465 mill 
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Endring investeringsplan (i mill)   
 
 2008 2009 2010 
1.Sentrumstiltak +   5,0 + 5,0  
2.Kirkens Hus +   4,7 + 5,0 + 10,0 
3.Langmyra + 10,0   
4.Sellanrå + 10,0   
5.Voksenopplæringssenteret +   7,5   
6.Idrettens Hus +   4,3   
7.Gang- og sykkelveger 
- sammenhengende nett med skilting 

+   2,5 +  2,5  

8.Oljefyr i kommunale bygg fases ut +   3,0   
9.Enøk i formålsbygg +   2,0   
10.Trafikksikkerhetstiltak, busskur m.m. +   3,0   
11.Reknes kunstgress -   5,9   
12.Tursti  
Julsundet-Moldemarka-Skaret-Hjelset 

+   2,5   

 
Til punkt 4 
 
Eiendomsskatten økes med 15.465 mill (3,4 promille). 
 
Verbalforslag 
 
Kommunestyret ber administrasjonen utrede en overflytting av kommunale logopeder fra Skole- til 
Barne- og familieavdelingen 
 
Frøydis Austigard (V) fremmet følgende fellesforslag fra V/H: 
 
Pleie- og omsorg 
 
Økt ramme       kr 500.000 
Inndekking: Rammereduksjon Byggesak og Geodata kr 500.000 
 
Det skal innføres multidose for effektivisering av medikamenthåndteringene i hjemmetjenesten. I 
full drift er det beregnet at dette tiltaket gir en effektiviseringsgevinst tilsvarende 5 årsverk. 
Frigjøringen av personellressursene skal benyttes til økt pasientrettet arbeid, og på den måten bidra 
til å styrke hjemmetjenestetilbudet i kommunen. Kostnadsramme for 2008 er 500.000. 
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Votering: 
 
Tallforslag: 
 
Drift  
 
SV’s fremsatte tilleggsforslag pkt a) til innstillingen pkt 1 falt med 43 mot 4 stemmer. 
AP’s fremsatte tilleggsforslag pkt a) til innstillingen pkt 1 falt med 28 mot 19 stemmer. 
Votering over SP’s fremsatte tilleggsforslag pkt a) til innstillingen pkt 1 bortfalt derved. 
SV’s fremsatte tilleggsforslag pkt b) til innstillingens pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
Votering over AP’s  fremsatte forslag pkt g) og KRF’s fremsatte forslag pkt 4 til innstillingen pkt 1 
bortfalt derved. 
SP’s fremsatte tilleggsforslag pkt b) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
AP’s fremsatte tilleggsforslag pkt f) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
Votering over KRF’s fremsatte tileggsforslag pkt 4 til innstillingen pkt 1 bortfalt derved. 
SV’s fremsatte tilleggsforslag pkt c) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt d) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
SV’s fremsatte tileggsforslag pkt d) til innstillingen pkt 1 falt med 34 mot 13 stemmer. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt j) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
SV’s fremsatte tilleggsforslag pkt e) første kulepunkt til innstillingen pkt 1 falt med 43 mot 4 
stemmer.  
SV’s fremsatte tilleggsforslag pkt e) andre kulepunkt til innstillingen pkt 1 falt med 38 mot 9 
stemmer. 
SV’s fremsatte tilleggsforslag pkt e) tredje kulepunkt til innstillingen pkt 1 falt med 38 mot 9 
stemmer. 
Votering over KRF’s fremsatte tilleggsforslag pkt 2 til innstillingen pkt 1 bortfalt derved. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt c) til innstillingen pkt 1 falt med 25 mot 22 stemmer. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt g) til innstillingen pkt 1 falt med 33 mot 14 stemmer. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt f) til innstillingen pkt 1 falt med 34 mot 13 stemmer. 
SV’s fremsatte tileggsforslag pkt g) til innstillingen pkt 1 falt med 34 mot 13 stemmer. 
Votering over KRF’s fremsatte tileggsforslag pkt 6 til innstillingen pkt 1 bortfalt derved. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt c) til innstillingen pkt 1 falt med 34 mot 13 stemmer. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt i) til innstillingen pkt 1 ble vedtatt med 31 mot 16 stemmer. 
SV’s fremsatte tileggsforslag pkt h) til innstillingen pkt 1 falt med 34 mot 13 stemmer. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt d) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt h) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
Votering over KRF’s fremsatte tileggsforslag pkt 5 til innstillingen pkt 1 bortfalt derved. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt e) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
SV’s fremsatte tileggsforslag pkt i) til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt b) til innstillingen pkt 1 falt med 35 mot 12 stemmer. 
KRF’s fremsatte tileggsforslag pkt 1 til innstillingen pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. 
Votering over SPs fremsatte tileggsforslag pkt i) til innstillingens pkt 1 bortfalt derved. 
SV’s fremsatte tileggsforslag pkt j) til innstillingens pkt 1 falt med 44 mot 3 stemmer. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt f) til innstillingen pkt 1 falt med 33 mot 14 stemmer. 
AP’s fremsatte tileggsforslag pkt e) til innstillingen pkt 1 falt med 36 mot 11 stemmer. 
SP’s fremsatte tileggsforslag pkt h) til innstillingens pkt 1 falt med 36 mot 11 stemmer.  
 
V/H’s fremsatte fellesforslag til innstilling pkt 1 ble vedtatt med 29 mot 17 stemmer. 
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Investeringer 
 
SV’s fremsatte forslag pkt 1 falt med 42 mot 5 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 2 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 3 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 4 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 5 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 6 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 7 falt med 41 mot 6 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 8 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 9 falt med 42 mot 5 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 10 falt med 38 mot 9 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 11 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag pkt 12 falt med 39 mot 8 stemmer. 
H/KRF’s fremsatte fellesforslag ble vedtatt med 38 mot 9 stemmer. 
KRF’s fremsatte forslag pkt b) falt med 34 mot 23 stemmer. 
AP’s fremsatte forslag falt med 28 mot 19 stemmer. 
 
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
SV’s fremsatte forslag til nytt pkt 4 falt med 43 mot 4 stemmer. 
SP og KRF trakk sine forslag til nytt pkt 4. 
AP’s fremsatte forslag til nytt pkt 4 falt med 34 mot 13 stemmer. 
Innstillingens pkt 4 ble vedtatt med 43 mot 4 stemmer. 
Innstillingens pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 9 første setning ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 9 andre setning ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. 
Innstillingens pkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
 
Verbalforslag 
 
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
SV’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP/KRF/SP/SV’s fremsatte fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
SP’s fremsatte forslag ble vedtatt med 34 mot 13 stemmer. 
H/V/FRP’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
FRP’s fremsatte forslag 1 falt med 39 mot 8 stemmer. 
FRP’s fremsatte forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 


