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VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR MOLDE KOMMUNE 
 
Visjon: 

 
 
Overordnede mål  
”Hjerte for regionen” 

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

• Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samarbeid 
• Molde skal til enhver tid være en av norges viktigste kulturbyer 
• Molde sentrum skal framstå som en attraktiv handels- og møteplass 
• Molde kommune skal til enhver tid være en av norges viktigste kunnskapsbyer 

 
”Vekst i kvalitet” 

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

• Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 
• Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og 

innhold tilfredsstiller innbyggerens grunnleggende behov 
 
”Alle blir med” 

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

• Molde kommune skal stimulere frivillighet, spesielt ovenfor eldre, både 
hjemmeværende og i institusjon 

 
”Offensiv organisasjon” 

• Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- og sørvisorientert 
• Molde kommune skal være en organisasjon som er pådriver i samfunnsutviklingen 
• Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne 

ansatte, og samtlige sikre god rekruttering i fremtiden 
• Molde kommune skal drive aktiv informasjon 

 
I tillegg vedtatt i 2004: ”Økonomisk handlefrihet”. 

• Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte ressurser 
 

Overordnede satsingsområder 
1. Ungdom 2.   Sentrumsutvikling 

 
Kommuneplanrevisjon 
Revisjon av samfunnsdelen i kommuneplanen igangsettes i 2010. 
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1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 17. DESEMBER 2009 – 
SAK 110/09 

Budsjettet for 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013 ble behandlet av Molde 
kommunestyre i møte den 17. desember 2009 og følgende vedtak ble fattet: 

1. Molde kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2010 og 
økonomiplan for perioden 2010 – 2013 med de endringer som fremkommer av 
kommunestyrets behandling og vedtak:  

a) KIA kr 250.000,-  
Inndekning:  
Dekkes av integreringstilskudd flyktninger. 

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

3. Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger 
settes til kr. 200.000,-. 

4. 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. 

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte 
prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og 
nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig 
bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.  

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de 
kommunale foretakene blir som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 14-17. 
Budsjett for Molde Havnevesen KF for 2010 vedtas i samsvar med Molde havnestyres 
anbefaling.  

7. Molde kommune tar opp lån på kr. 199.848.000,- til finansiering av budsjetterte 
investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner.  
Lånet fordeler seg slik:  
• Morselskapet: kr. 139.848.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF)  
• Molde Utleieboliger KF: kr. 60.600.000,-  
Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å  
gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.  

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7 tar Molde kommune opp lån i Husbanken på  
kr. 10.000.000,- for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.  

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver m.v., skal kommunens avgifter,  
betalingssatser, og gebyrer for 2010 normalt indeksreguleres i forhold til forventet 
lønns- og prisvekst.  

10. Ordførerens godtgjørelse justeres med 3,1 % fra 01.05.2009, og settes til 11G fra 
01.01.2010. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50 % av ordførerens godtgjørelse. 
Godtgjørelse for øvrige politiske tillitsvalgte knyttes til godtgjørelsen for ordfører for 
2008.  
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11. Satsene for omsorgslønn i budsjettet for 2010 og økonomiplanperioden 2010 – 2013 
foreslås forhandlet på samme nivå som i 2008.  

12. Rådmannen anmodes om å gjennomføre en samlet gjennomgang av den totale 
organiseringen av Molde kommunes virksomhet med sikte på å oppnå økonomiske 
gevinster uten omfattende endringer i tjenesteproduksjonens omfang og kvalitet.  

Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å øke antall sjukeheimsplasser ved Skåla 
omsorgssenter fra 16 til 32 plasser. Samtidig bygges nye omsorgsboliger i tilknytning til 
senteret. 

Oversendelsesforslag: 
Med henvisning til kommunens målformulering 1.4: ”Molde sentrum skal framstå som en 
attraktiv handels- og møteplass”, ber kommunestyret om at ordning med gratisparkering i 
Parkeringstunnelen utredes. 



2. RÅDMANNENS KOMMENTAR 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 9 

2. RÅDMANNENS KOMMENTAR 
Kommunestyret har gjennom budsjettprosessen i år styrket sin rolle som bestiller. 
Rådmannen har tatt dette til etterretning. Beskrivelsen av enhetenes tjenesteproduksjon og 
oppgaver defineres nå som en bestilling som skal effektueres og følges opp. 
 
Etter kommuneloven skal det utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. De 
inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden skal synliggjøres og ut i fra 
dette vise at kommunen har økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte oppgaver. 
Budsjettet viser klart at kommunen har et kostnadsnivå som ikke kan betjenes av de løpende 
inntektene. Det som har skapt den årlige budsjettbalansen, er i første rekke 
momskompensasjonen på kommunens store investeringer. Momskompensasjonen har blitt 
inntektsført i driftsregnskapet og brukt til å dekke løpende driftsutgifter. I klartekst betyr dette 
at kommunen har lånefinansiert en stadig økende del av den løpende driften. Dette er et 
forhold både politikere og administrasjon har vært kjent med i flere år. 
 
Det er en svært stram budsjettskisse rådmannen nå legger fram. Balanseringen av 
driftsbudsjettet for 2010 skjer først og fremst gjennom bruk av momskompensasjon fra 
investeringer, belastning av minimumsavdrag, reduksjon i rentenivået, økning av skatt på 
formue og inntekt ut over statsbudsjettets anslag samt økning i eiendomsskatten. Etter 
rådmannens vurdering er strikken strukket så langt som mulig hva gjelder kommunens 
inntektsforutsetninger. Rådmannen er inneforstått med at målet til det politiske flertallet i 
Molde kommune har vært å redusere eiendomsskatten fra nivået i 2004. Rådmannen har 
imidlertid sett økning i eiendomsskatt som helt nødvendig når alle andre vesentlige 
muligheter til budsjettbalanse er utnyttet til bristepunktet, og sett i forhold til konsekvensene 
av å foreslå ytterligere reduksjoner i den kommunale tjenesteproduksjonen for 2010. 
 
Budsjettet er gjennomgående meget stramt på alle driftsområder. Rådmannen har hatt som 
et overordnet mål å få til så ”riktige” rammer som mulig. Det vil likevel være områder som en 
vil oppleve at rammen ikke står i forhold til bestillingen. Rådmannen vil da i løpet av 2010 
tilpasse tjenesteproduksjonen på en slik måte at rammene samsvarer med driften. Et slikt 
budsjett krever en effektiv og aktiv økonomistyring. 
 
Molde kommune har de senere årene gjennomført en rekke større investeringsprosjekt både 
på skole og i pleie og omsorg. En av kommunens store utfordringer i tiden framover er den 
stadig voksende lånegjelden. Den er ved inngangen i planperioden på ca 1,4 milliarder 
kroner. Molde kommune ser det likevel som nødvendig å gjennomføre en del større 
investeringer også de kommende årene. Lånegjelden ved utgangen av planperioden 
forventes å bli på ca 1,5 milliarder kroner. 
 
Den økonomiske ubalansen utover i planperioden framstår som en svært krevende 
utfordring. Signaler fra sentralt hold tyder på at denne utfordringen i hovedsak må løses 
lokalt sjøl om det også blir arbeidet for å løfte dette til en nasjonal utfordring nettopp fordi 
svært mange av landets kommuner har tilsvarende økonomiske utfordringer. Rådmannen 
kan ikke utelukke at ytterligere kutt i den kommunale tjenesteproduksjonen vil bli nødvendig 
ved senere budsjettbehandlinger. 
  
Rådmannen forutsetter at arbeidet inn mot budsjettsaken for 2011 og økonomplanen for 
2011-2014 starter umiddelbart. En gjennomgang av organiseringa av Molde kommune sin 
totale virksomhet med sikte på å oppnå økonomisk gevinst uten omfattende endringer av 
omfanget og kvaliteten på tjenesteproduksjon, vil være en viktig del av dette arbeidet.  
 
 
 
Arne Sverre Dahl  
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3. SAMMENDRAG - OPPSUMMERING 

3.1 BUDSJETTPROSESSEN 
Også i 2009 startet budsjettprosessen med dialogmøter mellom politisk og administrativ 
ledelse. Dialogprosessen ble gjennomført våren 2009 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 24/09, gikk på Prioriteringer 
av tjenester. Hensikten med dette var å forsøke å avdekke/avklare kommunestyrets 
økonomiske handlingsrom for så å kunne utnytte dette rommet ved utarbeidelsen av 
rammesaken for 2010.  
Resultatet av dialogprosessen og det økonomiske handlingsrommet som ble avdekket ble i 
stor grad styrende for saken som omhandlet kommunens økonomiske rammeforutsetninger 
for 2009. Behandlingen av denne saken, som ble lagt fram i juni 2009 (k-sak 60/09), ble 
utsatt til kommunestyrets møte den 17. september (k-sak 83/09). De vedtatte politiske 
signal/føringer som ble gitt ved behandlingen av denne saken, er tillagt vesentlig vekt når 
rådmannen har laget sin skisse til budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden 2010 – 
2013.  

3.2 ØKONOMISKE RAMMEFORUTSETNINGER 
Den generelle oppfatningen av kommunesektorens samlede rammevilkår, uttrykkes i til dels 
manglende vekst. I dette ligger at det ikke er lagt inn midler i kommunenes rammer for å rette 
opp noe av den ubalansen som allerede er i kommuneøkonomien. Dette kommer klart til 
uttrykk i egne rapporter utarbeidet av KS og er mer utførlig omtalt under kapittel 7.1. 
Kommunestyret reviderte i k-sak 60/09 kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2009. 
De fleste av endringene som ble vedtatt i denne saken, er senere innarbeidet i budsjett-
rammene for 2010 og videreført i planperioden 2010 - 2013.  
Rammesaken la til grunn endringer som følge av konklusjoner fra dialogmøtene. 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 24,5 mill. kroner. Vi ser da bort ifra kostnadsveksten som følge av forventet økning i 
renteutgifter. Momskompensasjon på egne investeringer gir kommunen 17,8 mill. kroner i 
netto inntekt som i sin helhet blir brukt til driftsformål. I tillegg mottar kommunen 3,5 mill. 
kroner i momskompensasjon på drift og investeringer i de kommunale foretakene. I 
forbindelse med omleggingen av gjeldende momskompensasjonsordning, er 20,0 pst. av 
investeringsmomsen i 2010 overført til investeringsbudsjettet og benyttet til delfinansiering av 
investeringer. I planperioden vil resten av denne merinntekten forsvinne helt gjennom denne 
overgangsordningen. Det må samtidig gjøres oppmerksom på at kommunens 
investeringsnivå er betydelig redusert fra 2009 til årene etter. Dette er også hovedårsaken til 
den betydelige utfordringen kommunestyret står overfor ved inngangen til 2010. 
Kommunestyret må søke å finne langsiktige bærekraftige løsninger på dette store 
inntektsbortfallet.  
 
Renteutgifter er i revidert budsjett for 2009 regnet til gjennomsnittlig 3,0 pst. For 2010 er det 
forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 2,75 pst. Dette tilsvarer dagens pris (21. oktober 
2009) på et fastrentelån i Kommunalbanken med 1 års løpetid. Dette er noe høyere enn 
dagens nivå på flytende renter, men samtidig i tråd med den utviklingen som markedet 
forventer. Bruken av ”bufferfondet” i 2008 og 2009 til å dekke økte finansutgifter, burde ideelt 
sett blitt reversert ved styrking av det samme fondet nå når renten budsjetteres ned. Dette er 
det dessverre ikke funnet rom for i kommende planperiode med bakgrunn i kommunens 
anstrengte økonomi. 
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3.3 DRIFTSBUDSJETTET 
For å komme i økonomisk balanse, har rådmannen blant annet tilpasset driftsrammene til de 
signalene kommunestyret gav ved behandlingen av rammesaken den 17. september 2009. 
Rammesaken bygde i store trekk på resultatene fra årets dialogmøter. Selv disse 
tilpasningene er ikke tilstrekkelige til å skape budsjettbalanse. Budsjettet, slik dette nå 
fremstår, viser klart at kommunen har et kostnadsnivå som ikke kan betjenes av de løpende 
inntektene. Dette er et forhold både politikere og administrasjon har vært kjent med i flere år. 
Det som har skapt den årlige budsjettbalansen er i første rekke momskompensasjonen på 
kommunens investeringer som er blitt inntektsført i driftsregnskapet og brukt til å dekke 
løpende driftsutgifter. I klartekst betyr dette at kommunen har lånefinansiert en stadig økende 
del av den løpende driften. Dette kan illustreres ved at kommunen i 2009 har budsjettert med 
57,2 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter av egne investeringsprosjekter. I budsjettet 
for 2010 er denne inntekten redusert til 17,8 mill. kroner på grunn av at investeringsnivået er 
betydelig redusert samt omlegging av kompensasjonsordningen. Rådmannen legger nå frem 
en skisse til investeringsprosjekter som gir en momskompensasjon på hele 30,5 mill. kroner. 
Imidlertid blir momskompensasjonen av opparbeiding av byggeklar tomt på Gørvelplassen 
som tidligere forutsatt benyttet til delfinansiering av dette prosjektet samtidig som omlegging 
av kompensasjonsordningen medfører overføring av 20,0 pst. av den øvrige 
momskompensasjonen av investeringer til investeringsbudsjettet. Økningen i 
investeringsmoms som blir godskrevet driftsbudsjettet ut over det som ligger i gjeldende 
økonomiplan blir dermed 5,2 mill. kroner. Med bakgrunn i den svært vanskelige 
budsjettsituasjonen kommunen er i ser ikke rådmannen muligheten av å la være å benytte 
denne merinntekten til å dekke løpende driftsutgifter.  
I budsjettprosessen har det vært nødvendig å vurdere nedbygging av enkelte tjenestetilbud 
noe som også til dels er foreslått. Som hovedregel blir imidlertid aktivitetsnivået som er 
etablert i budsjettet for 2009 videreført. 
 
Balanseringen av driftsbudsjettet for 2010 skjer først og fremst gjennom bruk av 
momskompensasjon fra investeringer, belastning av minimumsavdrag, reduksjon i 
rentenivået, økning av skatt på formue og inntekt ut over statsbudsjettets anslag samt økning 
i eiendomsskatten. Det har ikke vært mulig å foreta nødvendige avsetninger til bufferfond 
med tanke på fremtidige svingninger i kommunens netto finansutgifter, noe som burde vært 
en selvfølge med det lave rentenivået som er lagt inn som budsjettforutsetning. 
 
Det er gjennomgående et meget stramt budsjett på alle driftsområder. Et slikt budsjett krever 
en effektiv og aktiv økonomistyring. Kommunen har i løpet av 2009 ytterligere forsterket 
bruken av balansert målstyring. I tillegg til økonomiske parameter, vil systemet nå bestå av 
sykefravær, medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet. Det knytter seg fortsatt store 
forventninger til systemets nytteverdi. Det kan også nevnes at rådmannen, som et ledd i 
styrkingen av den økonomiske styringen og kontrollen, har lagt den økonomiske 
controllerfunksjonen til økonomiavdelingen og samtidig lagt inn noe økning i ressursene til 
avdelingen for at de skal kunne ivareta denne oppgaven. 

3.4 INVESTERINGSBUDSJETTET 
En av kommunens store utfordringer i tiden fremover er den stadig voksende lånegjelden. 
Den er ved inngangen til planperioden på ca. 1,4 mrd. kroner. Dette beløpet inkluderer 
gjelden som er knyttet til formålsbyggene med videre som Molde Eiendom KF har ansvaret 
for. 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. Det er forventet at rentenivået i Norge skal opp de kommende 
årene noe som også gjenspeiles i dagens vilkår på fastrente. 
Molde kommune ser det allikevel som nødvendig å gjennomføre en del større investeringer 
også de kommende årene. I planperioden er den samlede netto investeringsrammen som i 
sin helhet skal lånefinansieres på hele 310,9 mill. kroner. Av større investeringsprosjekt kan 



MOLDE KOMMUNE   3. SAMMENDRAG - OPPSUMMERING 
 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 12 

nevnes byggeklar tomt til TeaterJazzhus, utbedringer ved Langmyra, Sellanrå og Vågsetra 
skoler, nye barnehageplasser og sluttføring av rehabiliteringsprosjektet ved Glomstua 
omsorgssenter og sjukeheim. Ut over dette videreføres de fleste investeringsprosjektene 
som er oppført i gjeldende reviderte økonomiplan. Lånegjelden ved utgangen av 
planperioden forventes å bli på 1,5 mrd. kroner. Dette innebærer en årlig økning i 
lånegjelden på gjennomsnittlig 25,4 mill. kroner. Det er bare det siste året i planperioden at 
investeringene er lavere enn budsjetterte avdrag og at kommunens lånegjeld dermed 
reduseres. En ser da bort ifra gjelden i de kommunale foretakene som også er en del av 
kommunens ansvar med unntak av Molde Eiendom KF. KS har beregnet et 
vedlikeholdsetterslep på ca. 94,0 mrd. kroner for kommunene. Selv om Molde kommune 
gjennom betydelige investeringer de senere årene har tatt mye av kommunens 
vedlikeholdsetterslep på sin bygningsmasse, gjenstår ennå en del bygg og anlegg som må 
løftes opp til en akseptabel standard. Det forutsettes i budsjettet at løpende vedlikehold over 
tid blir styrket slik at kommunens store investeringer blir ivaretatt på en god og økonomisk 
sett forsvarlig måte.  

3.5 PLANPERIODENS ØKONOMISKE UTFORDRINGER 
Som det fremgår av det foreliggende dokumentet, har det vært svært utfordrende og 
krevende å skape balanse i kommunens budsjett og økonomiplan. Andre får vurdere 
dramatikken i dette, men i forhold til at kommunens brutto driftsutgifter nå er om lag 1,3 mrd. 
kroner kan de tilpasninger som er gjort synes å være bagatellmessige. Det som imidlertid 
fremstår som en formidabel oppgave, som politikere og administrasjon umiddelbart må ta inn 
over seg alvoret i, er den økonomiske ubalansen utover i planperioden. Denne fremkommer i 
budsjettdokumentet som en sjablongmessig reduksjon av enhetenes rammer med totalt 24,9 
mill. kroner i 2011, 38,7 mill. kroner i 2012 og 58,8 mill. kroner i 2013. Hovedårsaken til dette 
ligger i reduksjonen i momskompensasjon på investeringer. Dette betyr at vi ikke i samme 
omfang som tidligere år kan lånefinansiere deler av driftsutgiftene, noe som i seg selv er 
uholdbart all den tid også lån skal dekkes i fremtidige driftsbudsjetter gjennom årlige rente- 
og avdragsutgifter.  
Rådmannen forutsetter at arbeidet inn imot budsjettsaken for 2011 og økonomiplanen for 
2011 – 2014 starter umiddelbart. Denne prosessen må starte med en grundig evaluering av 
budsjettprosessen slik denne har fortonet seg for de ulike aktørene i 2009. Konsekvensene 
av denne evalueringen vil sannsynligvis føre til vesentlige endringer i forhold til den 
kommende budsjettprosessen.  
Signaler fra sentralt hold tyder på at vår økonomiske utfordring i hovedsak må løses lokalt 
selv om det også blir arbeidet for å løfte dette til en nasjonal utfordring som delvis må finne 
sin løsning på dette nivået. 
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4. INNLEDNING 
Definisjonen på ”det gode liv” kan være så mangt. Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og 
familie er alle elementer som mange definerer inn i ”det gode liv”. Gjennom gode offentlige 
tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, som er kommunens prioriterte 
målgrupper, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. Derigjennom skapes trygghet 
som er så viktig i alle deler av livet. Det hersker ingen tvil om at Molde kommune er en god 
kommune å tilbringe alle deler av livet i for det store flertallet av befolkningen. At kommunen 
allikevel har store utfordringer innenfor mange områder, er et tegn på at den vil så mye mer 
enn hva ressursene gir rom for. Budsjett og økonomiplan for kommende år vil allikevel dekke 
de primære behovene for de aller fleste av kommunens innbyggere selv om omfang og 
kvalitet på enkelte av tjenestene kan bli noe redusert. Selv om mye av fokuseringen ved 
utarbeidelsen av budsjettet ofte går på de marginale tilpassningene som må gjøres, må det 
aldri glemmes at kommunen innenfor en økonomisk ramme på knapt 1,3 mrd. kroner 
produserer utrolig omfattende tjenester til sine innbyggere  
 
Kommunestyret vedtok i september i år de foreløpige økonomiske rammene som danner 
grunnlaget for kommende budsjett og økonomiplan. Som en forløper til denne saken, 
gjennomførte kommunestyret dialogmøter mellom politisk og administrativ ledelse. 
Hovedfokus i denne dialogen var Prioritering av tjenester hvor en søkte å avdekke/avklare 
det økonomiske handlingsrommet som eventuelt lå innenfor de enkelte tjenester. Arbeidet 
ble organisert gjennom inndeling i 8 komiteer hvor komitè 1 bestående av gruppelederne for 
de ulike politiske partiene tok for seg de økonomiske utfordringene samlet for kommunen i 
tillegg til en gjennomgang av alle stabsenheter, Informasjons- og serviceavdelingen og de 
kommunale foretakene.  
 
I kommunestyrets møte den 28. mai 2009 ble det redegjort for de synspunkter som fremkom 
gjennom 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 2010 og økonomiplanperioden 2010 - 2013.  
 
Når kommunestyret i sitt møte den 17. september 2009 fastsatte de økonomiske rammene 
for den kommunale tjenesteproduksjonen for 2010, ble som tidligere det meste av 
momskompensasjon på investeringer lagt inn som driftsinntekter og brukt til å dekke løpende 
driftsutgifter. Dette var i tråd med føringer lagt i vedtatt økonomiplan. Problemet en nå stod 
overfor var at investeringsnivået var redusert så radikalt fra tidligere år med den konsekvens 
at momskompensasjonen av investeringer brukt til driftsformål fra 2009 til 2010 ble redusert 
med hele 39,4 mill. kroner. 
 
Med bakgrunn i de inntektssignaler som var gitt i kommuneproposisjonen, og innstillingen til 
rammer for 2010 vedtatt av formannskapet i juni (kommunestyret behandlet dette i 
september), ble den administrative budsjettprosessen igangsatt gjennom et eget rundskriv 
fra strategi og bestilling datert 7. juli 2009. Dette skrivet redegjorde for de økonomiske 
rammene den enkelte enhet skulle forholde seg til i arbeidet med budsjettet. Samtidig 
oppfordret skrivet avdelinger og enheter med ekstraordinære behov for å drøfte sine 
rammeforutsetninger, om å kreve forhandlinger med rådmannen representert ved strategi og 
bestilling. Rådmannen sendte så den 4. september 2009 ut et eget budsjettrundskriv til 
avdelings- og enhetsledere, fagsjefer og andre med budsjettansvar. I den etterfølgende 
prosessen har de enkelte avdelinger, resultatenheter og kommunale foretak deltatt i 
informasjons- og drøftingsmøter. Også de hovedtillitsvalgte var invitert til disse møtene. 
 
De inntekstforutsetningene som framkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett, danner i 
tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens budsjett og økonomiplan. I 
planperioden forventer Molde kommune at rammene til kommunesektoren øker ikke minst 
som en følge av at sentrale tar konsekvensene av egne vedtak som gjelder 
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barnehagereformen og endringen i ordningen med momskompensasjon på investeringer. 
Molde kommunes andel av underfinansieringen av barnehagereformen er av KS beregnet til 
ca. 11,3 mill. kroner og rammetrekket kommunen ble gjenstand for ved innføringen av 
ordningen med investeringsmoms beløp seg til ca. 14,5 mill. kroner.  
 
Investeringsnivået blir kraftig redusert fra 2009 til 2010. Dette medfører et betydelig bortfall 
av driftsinntekter dette året som følge av redusert momskompensasjon. Som tidligere nevnt 
har kommunen budsjettert med netto 17,8 mill. kroner i investeringsmoms. Dette er omtrent 
på samme nivå som hva kommunen opprinnelig ble trukket i rammene for og som er forutsatt 
å være et ”normalnivå”. I tillegg overfører kommunale foretak kommende år 3,5 mill. kroner i 
beregnet momskompensasjon 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. Endringen i kompensasjonsordningen fra 2010 omtales mer 
utførlig under kapittel 9.4.4 men har liten betydning all den tid omfanget av investeringer i 
Molde kommune faller dramatisk. 
 
Kommunen har fortsatt store utfordringer på investeringssiden. Her kan nevnes investering i 
Jazz Teaterhus (bibliotek) og fullføring av Moldebadet. For å redusere rente- og 
avdragsbelastningen utover i planperioden, har man funnet det nødvendig å skyve noen 
prosjekter ut i tid. Flere av kommunens bygninger er allikevel i en så dårlig forfatning at 
betydelige renoverings- og ombyggingsarbeid må prioriteres. Kommunen må for fremtiden 
foreta en langt strengere prioritering av investeringsprosjekter. Den eneste forskjellen på 
investering og drift er at investeringer får driftsmessige konsekvenser fordelt over noen flere 
år (kapitalkostnader) i motsetning til driftsutgifter som må føres i regnskapsåret i sin helhet. 
 
Et ytterligere tiltak for å redusere de løpende driftsutgiftene, er beregning av minimums-
avdrag. Kommunen har ikke lenger økonomi til å betale ned gjelden raskere enn levetiden på 
de bygg og anlegg den finansierer. Konsekvensen av dette vil være at renteutgiftene og 
renterisikoen øker noe. Dette er for øvrig omtalt nærmere i kapittel 5.3.2. 
 
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim skal renoveres i planperioden og sak om ombygging 
innenfor en investeringsramme på 148,0 mill. kroner er vedtatt av kommunestyret. Budsjettet 
legger opp til at det skal være full drift ved Glomstua omsorgssenter fra 1. januar 2011. Dette 
betyr at plassene som foreløpig er lokalisert ved Råkhaugen omsorgssenter/ bofelleskap 
flyttes tilbake til Glomstua omsorgssenter. Med det en nå kjenner til vil statens bidrag til 
finansiering av denne investeringen beløpe seg til 33,0 mill. kroner. Opptrappingen av drift av 
Råkhaugen omsorgssenter er lagt inn i planperioden, men forutsetter en statlig satsing i form 
av større økonomiske ressurser til kommunesektoren. I tråd men politiske signaler gitt i 
rammesaken forutsettes det at ledige lokaler i forbindelse med ferdigstillingen av Glomstua 
skal benyttes til omsorgsboliger noe som forventes å gi inntekter i størrelsesorden 0,5 mill. 
kroner til kommunen. 
 
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 enkelt-
prosjekter som blir funnet verdige av fylkets administrasjon. Det er i budsjettet for 2010 ikke 
lagt inn forutsetning om at kommunen skal få slike midler. 
 
Det er i planperioden ikke tatt hensyn til eventuelle overskridelser av budsjettrammer i 2009 
innenfor de enkelte avdelinger og resultatenheter. Konsekvenser av slike overskridelser kan 
gi reduksjon i rammer for 2011. 
 
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 
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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 3,6 promille av takst i 2010 og i resten av planperioden og er 
beregnet med grunnlag i alle fakturerbare eiendommer innenfor kommunens grenser. Dette 
er en økning med 1,6 promille fra 2009. Bunnfradraget som ble innført med virkning fra 2008 
videreføres med kr. 200.000,- per boenhet i planperioden.  
 
Møre og Romsdal fylkes behandling av eget budsjett og økonomiplan, kan gi betydelige 
konsekvenser for kulturskolen i Molde. Utfallet av denne behandlingen er allikevel ikke 
forskuttert eller drøftet i kommunens budsjettdokument. 
 
Særbudsjett for Molde Havnevesen KF, Molde Folkebad KF, Molde Eiendom KF, Molde 
Vann og Avløp KF, og Molde Utleieboliger KF vil bli lagt fram for styrene i det enkelte foretak 
når kommunestyret har vedtatt drifts- og investeringsrammer i denne saken. 
Kommunestyrets behandling av foretakenes budsjetter begrenser seg derfor til denne saken. 
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5. ØKONOMISK STATUS FOR MOLDE KOMMUNE 

5.1 REGNSKAPSRESULTAT 
Molde kommunes regnskap for 2008 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 
31,2 mill. kroner. Dette resultatet fremkommer etter strykning av budsjettert avsetning til 
disposisjonsfond med 5,6 mill. kroner og bruk av disposisjonsfond med 19,5 mill. kroner. 
Netto driftsresultat viser et negativt resultat på 53,0 mill. kroner og skyldes i hovedsak et 
betydelig merforbruk samlet fra avdelinger og enheter. I tillegg kommer økte renteutgifter, 
svikt i refusjon av moms på investeringer og lavere renteinntekter enn forventet. Det er 
anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3,0 pst. av driftsinntektene. For Molde kommune 
utgjorde netto driftsresultats andel av driftsinntektene minus 4,4 pst. i 2008. Situasjonen ble 
altså betydelig forverret i 2008 i forhold til 2007. 
 
Saldo på disposisjonsfondet utgjør 23,3 mill. kroner per 31. desember 2008, men ble i 2009 
benyttet til delvis inndekking av merforbruket fra 2008. Saldo ved utgangen av året vil derfor 
være null. 
 
Regnskapsrapporten per 30. august 2009 viser en årsprognose for Molde kommune, hvor 
det forventes et merforbruk på 6,0 mill. kroner i 2009. 
 

Regnskapsresultat
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5.2 DRIFTSSITUASJON 
Molde kommune er fremdeles inne i en periode med store investeringer og dette gjelder 
spesielt rehabilitering og nybygg på skolesektoren og pleie og omsorg. Dette medfører store 
låneopptak som igjen gjenspeiler seg i driftsbudsjettene i økte drifts- og kapitalkostnader i de 
kommende årene.  
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Norge har det siste året, som resten av verden, vært inne i en alvorlig finanskrise. Fra å ha 
hatt en historisk lav rente i mange år steg renten betydelig i 2007 og 2008 og holdt seg høy 
et stykke inn i 2009. Selv om sentralbanken nå har senket styringsrenten helt ned i 1,5 pst., 
var bankenes margin lenge høye. Nå er situasjonen mer normalisert og Norges bank varsler 
at renten skal opp igjen. Det er likevel ventet at renten vil stige med mange og små hopp. I 
løpet av 2010 spås det at styringsrenten skal opp minimum ett prosentpoeng. 
 
Det er derfor nå sannsynlig at renten vil øke noe framover, men den vil fremdeles være lav. 
Molde kommune har store deler av låneporteføljen i flytende rente og lave markedsrenter vil 
medføre lave renteutgifter i de kommende år.  
 
Disposisjonsfondet i Molde kommune var ment å fungere som ”bufferfond” mot 
renteendringer. I år der renten ble høyere enn budsjettert var det forutsatt at vi brukte midler 
fra fondet og i år der renten ble lavere måtte det tilsvarende avsettes til fondet. 
Disposisjonsfondet er nå brukt til å dekke underskuddet fra 2008. Blant annet som følge av 
dette inngikk Molde kommune i februar 2009 en renteswapavtale med Sparebank1 SMN 
med hovedstol på 200,0 mill. kroner. En renteswap er en avtale om å bytte rentebetingelser 
på lån eller innskudd i en nærmere bestemt periode. Molde kommune har inngått en avtale 
som varer til 30. januar 2014. Avtalen innebærer at kommunen er sikret en fast rente på 3,48 
pst. på beløpet i denne perioden. Vi regner at ca. 60,0 pst. av kommunens totale gjeld på 
ulike vis er rentesikret. 

5.3 LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER 
Langsiktig gjeld har økt med 290 mill. kroner til 2.540 mill. kroner i 2008. Av dette beløpet 
refererer 1.243 mill. kroner seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål 
og videreutlån utgjorde ved utgangen av 2008 hele 1.297 mill. kroner og økte i løpet av året 
med netto 189,0 mill. kroner. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 231,8 mill. kroner ved 
utgangen av 2008. 
 
Kommunens renteutgifter i 2008 utgjorde 94,7 mill. kroner. Dette er vesentlig høyere enn i 
2007 og utgjør en økning på hele 75,0 pst. Kommunes avdragutgifter ble redusert med  
9,0 mill. kroner i 2008. Dette som følge av at avdragene ble redusert til et minimum i henhold 
til kommunelovens krav. 
  

Lånegjeld i perioden 2009 - 2013
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Kommunens lånegjeld til investeringer (kommunale foretak kommer i tillegg), vil ved utløpet 
av 2009 være på ca. 1,4 mrd. kroner. Det lånes totalt i perioden 2010 - 2013 til sammen 
311,0 mill. kroner til investeringer. Når man tar hensyn til budsjetterte avdrag i samme 
periode, vil kommunens lånegjeld ved utgangen av planperioden være på ca. 1,5 mrd. 
kroner. 

Netto lånegjeld i kroner pr innbygger
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5.3.1 Renterisiko ved renteøkning på flytende lån 
Molde kommune har ved utgangen av 2009 ca. 1,1 mrd. kroner av lånemassen i flytende 
rente. Kommunen vil i økonomiplanperioden ta opp nye lån med til sammen 311,0 mill. 
kroner. I tråd med budsjettforutsetningene, er renten på disse og øvrige lån beregnet ut ifra 
prisen på et 1-årig fastrentelån i dag. Ved siste rentemøte i Norges Bank den 28. oktober 
2009, ble styringsrentene økt med 0,25 pst. til 1,5 pst. Det signaliseres en forsiktig oppgang i 
rentenivået i året som kommer. Det er antydet en økning på 1,0 pst. I en normalsituasjon 
skal markedsrenten ligge ca. et kvart prosentpoeng over styringsrenten. Per 11. november 
ligger markedsrenten (3 mnd. NIBOR) ca. 0,6 pst. over styringsrenten.  

Avdrag og renteutgifter
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Som en ser av tabellen, er rente- og avdragskostnader i 2010 redusert i forhold til opprinnelig 
budsjett for 2009. Dette skyldes at rentenivået forventes å bli lavere og at vi har gått over til å 
belaste regnskapet med minsteavdrag, jfr. kommentar i avsnittet under. Dette demper 
økningen i utgifter som følge av økt gjeld. I forrige økonomiplan var det budsjettert 120,0 mill. 
kroner i avdrag og renteutgifter for 2010. Dette beløpet er nå redusert til 88,9 mill. kroner 
blant annet som følge av lavere rentesats og overgang til minsteavdrag. 
 
Renteutgiftene var høye ved starten på 2009 men er redusert betydelig gjennom året. Den 
siste tiden har renten igjen begynt å stige forsiktig. Vi gjentar at kommunen på lang sikt 
sannsynligvis vil tjene på å ligge i flytende renter. 

5.3.2 Minsteavdrag 
I budsjettet for 2010 og i økonomiplanperioden har Molde kommune redusert 
avdragsbelastningen i forhold til gjeldende økonomiplan. Dette skyldes at kommunens 
økonomi er hardt presset. Etter reglene i kommuneloven kan kommunen redusere 
avdragene til et minimum beregnet ut ifra forholdet mellom gjeld og bokførte verdier. Dette 
gir Molde kommune anledning til å redusere avdragene i perioden, men dette vil medføre 
økte renteutgifter fordi gjelden til enhver tid blir noe høyere. Regnskapet for 2008 ble belastet 
med minimumsavdrag noe som også gjennomføres i regnskapet for 2009.  

5.3.3 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.  
 

Finansinntekter 
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Renteinntektene viser en betydelig reduksjon fra 2009 til 2010 og videre i planperioden. 
Dette skyldes i hovedsak et lavere rentenivå. Innestående bankinnskudd er redusert fra 2009 
til 2010 og dette skyldes blant annet underskuddet i 2008 og lavere fondskapital. I tillegg er 
mange prosjekter nå ferdige eller i sluttfasen og dette vil medføre betydelig reduksjon i 
ubrukte lånemidler.  
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5.3.4 Ubundet investeringsfond 
Fondsmidlene utgjorde 89,6 mill. kroner ved årets begynnelse. I løpet av dette året vil 
saldoen ventelig bli økt med netto 6,6 mill. kroner til ca. 96,2 mill. kroner blant annet som 
følge av avvikling av likviditetsreserven.  
 
Disse midlene blir delvis forvaltet eksternt gjennom Pareto Forvaltning ASA (Pareto). 
Formålet med plasseringene er å få best mulig avkastning på likviditet og langsiktige 
finansplasseringer innenfor gjeldende finansreglement. Molde kommune har per 30. 
september 2009 en meravkastning på 5,3 mill. kroner på midlene som er forvaltet av Pareto. 
Selv om mye er usikkert og meravkastningen kan bli mindre eller større ved årsskiftet, ser 
det ut til at store deler av tapet fra 2008 vil bli hentet inn. Historisk sett har midler forvaltet av 
Pareto gitt meget gode resultater. Molde kommune har som mål å være en langsiktig aktør 
og rådmannen mener det er fornuftig å holde på denne strategien. Dette forutsetter at 
kommunens langsiktige finansielle aktiva ikke blir benyttet/brukt til andre formål enn å gi en 
konkurransedyktig årlig avkastning som kan benyttes til driftsformål. 
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5.4 UTVALGTE NØKKELTALL 

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 – 
analysen. 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. For å få et grundigere 
innblikk i ressursanvendelsen i Molde kommune sammenlignet med seg selv og andre 
kommuner henvises det til årsrapporten for 2008. 

Tabellen under viser Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto driftsinntekter de siste 
tre årene 

46,4

15,1

6,8

2,9

13,2

15,7

44,6

17,3

9,2

2,5

10,1

16,4

43,7

16,4

9,0

2,2

9,6

19,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Skatt på inntekt og
formue 

Statlig rammeoverføring 

Andre statlige tilskudd til
driftsformål 

Eiendomsskatt 

Salgs- og leieinntekter

Andre driftsinntekter 

Molde 2006 Molde 2007 Molde 2008

 



MOLDE KOMMUNE   5. ØKONOMISK STATUS FOR MOLDE KOMMUNE 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 22 

Tabellen viser anvendte midler per innbygger i Molde kommune i perioden 2006-2008.  
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I 2008 hadde Molde kommune korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger på kr. 42.501,-. 
Dette er en økning mot året før på kr. 5.491,- per innbygger. Gjennomsnittet i landets 
kommuner foruten Oslo ligger på kr. 43.413,- per innbygger. Dette er kr. 912,- mer per 
innbygger enn i Molde eller totalt 22,4 mill. kroner om vi skulle ligge på samme nivå som 
landsgjennomsnittet. 

Tabellen under viser utviklingen i netto lånegjeld per innbygger i Molde kommune. 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern
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Kommunens gjeld har økt dramatisk den siste perioden. Dette som følge av en rekke større 
investeringsprosjekt både på skole og i pleie og omsorg. En forventer at investeringsnivået 
nå vil synke i planperioden. Til sammenligning har landsgjennomsnittet av kommuner i Norge 
foruten Oslo en gjennomsnittelig lånegjeld per innbygger på kr. 37.138,-. Dette er hele kr. 
22.869,- mindre per innbygger enn Molde kommune. Den høye investeringsprofilen har 
medført at Molde kommune er på topp i momskompensasjon på investeringer som er ført i 
driften. 
Tabellen under viser utviklingen i hva momskompensasjon som er påløpt i 
investeringsregnskapet har utgjort av kommunens driftsinntekter. Disse inntektene kunne ha 
gått til å redusere lånegjeld men er i all hovedsak brukt direkte i driften. For landets andre 
kommuner foruten Oslo utgjør momskompensasjonen i 2008 til sammenligning 1,7 pst. av 
driftsinntektene. 

Diagrammet viser utvikling i mva-kompensasjon på investeringer i perioden 2006-2008  

Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i pst. av 
brutto driftsinntekter, konsern
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6. 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 en kan forvente av utvikling i de aktuelle 
aldersgruppene framover. 
 

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ÅR

A
NT

AL
L

80 år og over
67-79 år
20-44 år
6-12 år
0-5 år

 
 
Antallet barn i barnehagealder i Molde (0-6 år) vil ha en jevn kurve i perioden fra 2010 til 
2025. 
 
Antallet barn i grunnskolealder antas å synke jevnt i årene framover mot 2016. Nedgangen 
vil først og fremst skje i barneskolealder. En økning vil vi igjen se i tiden fra 2017 til 2025. 
Med endret flyttemønster og ny boligbygging, eksempel Årølia og Kringstadfeltet, kan denne 
utviklingen vise et annet mønster.  
 
Gruppen eldre personer, i alderen + 67 år vil få en merkbar økning i årene fremover mot 
2025. En kraftig økning i fødselstallet i tiden rett etter krigen vil nå gjøre seg gjeldende med 
sine samfunnsmessige utfordringer. 
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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 i perioden 2006 – 2009 i Molde kommune 
Endring

2008-2009
Molde vest 1 781 1 778 1 775 1 740 -35
Bjørset 2 040 2 038 2 071 2 061 -10
Molde sentrum 2 950 2 994 3 000 2 877 -123
Øvre bydel 3 871 3 892 3 900 4 017 117
Molde øst 4 434 4 421 4 429 4 536 107
Nordbyen 3 517 3 539 3 525 3 547 22
Strande 1 008 1 044 1 073 1 172 99
Hjelset 1 435 1 440 1 393 1 417 24
Kleive 872 843 827 832 5
Skåla 1 703 1 699 1 705 1 725 20
Bolsøya 358 397 428 453 25
Sekken 177 169 168 177 9
Sum 24 146 24 254 24 294 24 554 260

2009Område 2006 2007 2008

 
 
Tabellen viser at kommunen i perioden 1. januar 2008 til 1. januar 2009 hadde en økning i 
folketallet på 260 personer. Dette er en økning på 1,07 pst. Ser vi på hele Møre og Romsdal 
samlet, så hadde fylket en befolkningsvekst i 2008 på 1955 personer, noe som utgjør en 
økning på 0,8 pst.  
 
En utvikling som gjør seg gjeldende både i vår kommune og på landsbasis er at veksten i 
folketall skjer i utkanten av sentrumskjernene. For Molde kommune ser vi at befolkningstallet 
i 2008 sank i sentrumskjernen med 123 personer, samtidig som at befolkningstallet økte med 
117 og 107 i henholdsvis øvre bydel og Molde øst.  
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7. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI 

7.1 KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI 
I serien ”Kommunene og norsk økonomi” gav KS i januar i år ut en rapport under 
benevnelsen ”Utsiktene nedjustert”. Denne ble i september etterfulgt av rapporten 
”Utfordringer i kø”. Rådmannen vil kort redegjøre for makrovirkningene av noe av det som 
omtales i disse rapportene med hovedfokus på den siste rapporten. Det som er 
hovedbudskapet i den første rapporten er den pågående finanskrisen og forventede 
virkninger av denne for kommunesektoren. I den andre rapporten omtales aktivitetsveksten 
uten tilhørende vekst i inntekter, vedlikeholdsetterslep, påløpte pensjonskostnader og 
utfordringer med å rekruttere/beholde kvalifisert personell. Disse elementene ble også 
behørlig kommentert av KS i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2010. 

Finanskrisen 
Den første rapporten med tittelen ”Utsiktene nedjustert”, omhandlet i stor grad den pågående 
finanskrisen og konsekvensene denne hadde på kommunal sektor. Finanskrisen omtales 
forøvrig i eget kapittel (7.2) i denne saken. Rapporten ble utarbeidet omtrent samtidig med at 
regjeringen varslet fremleggelsen av tiltakspakken som særlig var rettet inn mot 
kommunesektoren.  

Utfordringer i kø 
Norge har så langt vært et av industrilandene som i minst grad er blitt rammet av den 
internasjonale konjunkturnedgangen og finanskrisen. Vesentlig mer ekspansiv 
finanspolitikk enn i andre land i form av økt pengebruk over offentlige budsjetter, er en viktig 
grunn til dette. Mens arbeidsledigheten så vidt har krøpet over 3,0 pst. her hjemme, nærmer 
ledigheten seg hele 10,0 pst. hos våre viktigste handelspartnere. Også hos oss er det grunn 
til å vente at ledigheten vil stige, men forskjellen til andre land er likevel mer slående. 
Vi er bedre stilt enn de fleste andre land, men dette vil også skape utfordringer. Med 
fortsatt rimelig stramt arbeidsmarked vil ikke kostnadsveksten i Norge komme tilsvarende 
ned som i andre land. Det vil svekke konkurranseevnen til norsk industri, noe som kan gi 
langsiktige, uheldige effekter. Vesentlig høyere renter enn i utlandet vil kunne dempe 
kostnadsveksten, men gi en svekket konkurranseevne via en sterk krone i stedet. 
Løsningen på dette vil være at en må legge begrensninger på finanspolitikken. Det 
betyr at det neppe er et stort rom for en ytterligere, særnorsk stimulerende finanspolitikk 
de kommende årene, handlingsregel eller ei. Dette vil også påvirke rammebetingelsene for 
kommunesektoren. Sektoren kan ikke regne med at økte inntekter vil løse alle de 
utfordringene den allerede står overfor: 
• Mange år med sterkere vekst i aktiviteten enn i inntektene – herunder på grunn av 

underfinansiering av barnehagereformen – som har gitt en høy gjeldsgrad og meget svak 
finansiell balanse 

• Trass i årets tiltakspakke, store vedlikeholdsoppgaver – over 130 mrd. kroner – som er 
skjøvet ut i tid 

• Påløpte pensjonskostnader – nær 15 mrd. kroner – som også er skjøvet ut i tid 
• Store utfordringer med å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft 
KS har ved flere anledninger advart mot forventningsgapet som skapes av nasjonale 
politikeres løfter på vegne av kommunesektoren uten at sektoren tildeles tilstrekkelig med 
midler til å løse oppgavene. Utviklingen tilsier nå økt fokus på sunn kommuneøkonomi. 
Sektoren vil selv måtte øke sitt fokus på bedre ressursutnyttelse. Mens staten i større grad 
må sikre at forventninger og inntekt følges ad, innenfor en langsiktig og forutsigbar ramme. 

Dyp bunn, langt opp 
Den internasjonale økonomiske nedgangen kan være i ferd med å nå bunnen. Det at 
nedgangen alt nå synes å stanse opp, må både sees i sammenheng med at den har vært 
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uvanlig bratt for mange land og med de omfattende stimuleringstiltakene som myndighetene 
har satt i verk. Disse tiltakene har dels bestått i finansielle støttetiltak, dels stimuleringstiltak 
for økonomien for øvrig, enten i form av markerte rentenedsettelser, skattelettelser eller økte 
offentlige utgifter til drift, investeringer eller overføringer til andre sektorer. Det er grunn til å 
vente at det kan ta tid før verden har lagt lavkonjunkturen bak seg. Effekten av 
stimulansetiltakene vil etter hvert bli uttømt, og fortsatt økonomisk vekst vil derfor kreve at 
veksten blir selvdreven. For de fleste landene har stimulansetiltakene ført til store, økte 
underskudd på offentlige budsjetter som etter hvert vil gi behov for å reversere tiltakene. En 
kan ikke utelukke at dette kan føre til tilbakeslag som kan drive aktiviteten ytterligere 
nedover. Også på lengre sikt er usiktene usikre: Historisk lave renter og finansielle 
ubalanser i og mellom land var med og la grunnlaget for finanskrisen. Årsakene til 
disse forholdene er det ikke gjort noe med, så langt.  

 

Kommunesektorens nettogjeld
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Øy av velstand – eller kork på verdenshavet? 
Også norsk økonomi har vist klare tegn til bedring den siste tiden. Arbeidsledigheten vil 
fortsette å øke, selv om økningen vil bli svakere enn tidligere anslått. Norge har likevel så 
langt kommet klart bedre ut av nedgangen enn nesten alle andre industriland, til tross for at 
vår eksportindustri har blitt rammet av konjunkturnedgangen internasjonalt. Viktige årsaker til 
dette er: 
• Mens høye oljepriser har virket negativt på de fleste industriland, har de virket positivt på 

norsk økonomi både fordi de har bidratt til økte oljeinvesteringer og økte oljeinntekter 
• På grunn av handlingsregelen og sterke statsfinanser har de finanspolitiske stimulansene 

kunnet være sterkere i Norge enn i andre land 
• Selv om rentenedgangen har vært noe svakere i Norge enn i mange andre land, er 

effekten av lavere renter større, på grunn av lite innslag av lån med lange rentebindinger 
Betydningen av disse særnorske forholdene vil avta framover. Likevel vil det fortsatt være 
betydelige forskjeller i økonomisk utvikling mellom Norge og andre land. Med et relativt 
stramt arbeidsmarked, vil lønnsveksten i Norge fortsatt være høy. I andre land vil høy 
arbeidsledighet gi lav lønns- og prisvekst, noe som gir oss lav prisvekst på importerte 
konsumvarer og dermed sterk vekst i husholdningenes realinntekter og i det private 
konsumet neste år. Dette bidrar til å vedlikeholde stramheten i det norske arbeidsmarkedet, 
og dermed lønnsveksten. Høyere lønnsvekst i Norge enn i utlandet vil være en videreføring 
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av utviklingen de siste femten årene. For en liten, åpen økonomi som den norske, vil det ikke 
være mulig over lengre tid å ha en vesentlig annen konjunkturutvikling enn verden rundt oss. 
Med en høy kostnadsvekst i utgangspunktet kan ikke den økonomiske politikken gi vesentlig 
sterkere vekstimpulser enn i andre land. Byrden av den internasjonale lavkonjunkturen må 
fordeles mellom konkurranseutsatt og skjermet sektor. Det betyr at rentene i stor grad må 
følge rentene ute, og at det ikke er stort rom for en ytterligere, særnorsk stimulerende 
finanspolitikk de kommende årene. Dette vil også påvirke rammebetingelsene for 
kommunesektoren.  

Sterk aktivitetsvekst i kommunesektoren 
Den sterke aktivitetsveksten i kommunesektoren fortsatte i første halvår i år. Veksten i 
konsumet var på 5,2 pst, regnet som årlig rate fra foregående halvår og justert for normale 
sesongvariasjoner. Til sammenligning sank det private konsumet med 1,3 pst. Trass i 
nedgang gjennom et helt år har det private konsumet fortsatt økt klart mer enn det 
kommunale konsumet siden starten på konjunkturoppgangen i 2003, jfr. etterfølgende 
diagram. Det var også en kraftig vekst i investeringene i kommunesektoren i første halvår i 
2009. Den sterke veksten i kommunesektorens investeringer kommer neppe som følge av 
tiltakspakken, fordi hovedparten av disse prosjektene først har byggestart i 3. kvartal. Det er 
mer sannsynlig at svakere ordretilgang for byggenæringen kan ha ført til at 
kommunesektoren har fått flere aktører på banen ved anbudskonkurranser, slik at flere 
investeringsprosjekter som tidligere ikke har blitt realisert på grunn av liten interesse fra 
entreprenørene, nå er blitt igangsatt. Vi ser nok også fortsatt ettervirkningene av siste 
konjunkturoppgangen, fordi oppgangen i investeringene i kommunesektoren normalt kommer 
sent i konjunkturoppgangen. Det er da også først etter 2005 at oppgangen i investeringene i 
kommunesektoren har vist sterk vekst. Forskjellen til privat sektor blir ytterligere forsterket 
med den kraftige nedturen vi ser i boliginvesteringene som for åttende kvartal på rad har falt. 
Det ventes nedgang i bedriftsinvesteringene både i 2009 og 2010. 

Sysselsettingsvekst i kommunesektoren 
Fortsatt økt sysselsetting i kommunesektoren har hatt en positiv effekt på arbeidsmarkedet. I 
første halvår hadde kommunesektoren en vekst i antall sysselsatte på 2,1 pst, regnet som 
årlig rate fra foregående halvår. Antall sysselsatte for Norge falt i samme periode med 1,0 
pst., regnet som årlig rate, men fallet stanset opp i 2. kvartal. Timeverksveksten var om lag 
1,0 pst. svakere enn veksten i antall sysselsatte, både for kommunesektoren og for landet i 
alt. 

Økt sykefravær 
Det gjennomsnittlige sykefraværet siste 12 mnd. i kommuner og fylkeskommuner utenom 
Oslo var i mars i år ifølge PAI-registeret på 9,7 pst. som betyr en økning på 0,4 pst. fra 
tilsvarende periode ett år tidligere. Tallene omfatter både lege- og egenmeldt fravær. I 
kommunene økte fraværet med 0,2 pst. til 9,9 pst. I fylkeskommunene var fraværet 7,7 pst., 
en økning på 0,7 pst. I følge SSB økte sykefraværet i Norge i samme tidsrom med 0,3 pst. 

Nøkkeltallsrapporter for viktige tjenestesektorer 
KS har høsten 2009 utarbeidet nøkkeltallsrapporter for tre kjerneområder av kommunens 
tjenester. Rapportene beskriver utvikling siste fem år for barnehager, grunnskolen og pleie- 
og omsorgstjenester. Beskrivelsen er basert på utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA, KS’ eget 
personellregister for kommunene og annen tilgjengelig statistikk. 
 
Rapporten for barnehagesektoren viser at det har vært en betydelig vekst i andelen barn 
med barnehageplass og at andelen for de minste barna mellom 1-2 år har økt mest. Det er 
nå tilnærmet full barnehagedekning. I starten av utbyggingsperioden økte andel barn i private 
barnehager mest, men siste år har andel barn i kommunale barnehager økt igjen. Den raske 
økningen i antall barnehageplasser har ført til utfordringer med å rekruttere styrere og 
ansatte med godkjent utdanning, men nøkkeltallene viser at andelen har økt det siste året. 
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Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom kommunene. Det har samtidig vært en økning 
i voksentetthet (årsverk per barn) på om lag 8,0 pst. i perioden for landet som helhet. 
Kommunenes netto driftsutgifter på barnehagesektoren har totalt økt med om lag 1,9 mrd. 
kroner etter 2003. KS mener at barnehagereformen er underfinansiert, ved at 1,5 mrd. av 
denne økningen skulle vært dekket av staten i følge Stortingets forutsetninger.  
 
Rapporten for grunnskolen viser at det ble færre elever, flere undervisningsårsverk og mer 
spesialundervisning siste fem år. Antall barn mellom 6 og 15 år er redusert med om lag 1 pst. 
siden 2004, mens antall kommunale skoler er redusert med om lag 5 pst. i samme periode. 
Reduksjonen i antall barn i kommunale grunnskoler siste fem år skyldes en kombinasjon av 
nedgang i antall barn i aldersgruppen og noen flere barn i private skoler. Andel barn i skolen 
som mottar spesialundervisning øker hvert år. I 2008 fikk litt over 2.000 elever på første trinn 
vedtak om spesialundervisning, mens tallet var i overkant av 6.000 elever på tiende trinn. 
Dette utgjør hhv. 4,0 pst. og 11,0 pst. av totalt antall elever på respektive klassetrinn. 
Undervisningsårsverk er delt inn i lærere med og uten godkjent utdanning og 
assistentårsverk. Statistikken viser at antall lærere med godkjent utdanning er redusert mens 
lærere uten godkjent utdanning og assistentårsverk har økt siste fem år. Utgifter til 
grunnskole varierer mellom kr. 61.000,- og kr. 182.000,- per elev i kommunene. Kostnad per 
elev varierer med ulikheter i kommunestørrelse, bosettingsmønster i kommunene, forskjeller 
i sosioøkonomiske forhold og variasjon i kommunenes frie inntekter, og ser ut til å ha liten 
betydning for elevresultatene.  
 
Rapporten for pleie- og omsorgssektoren viser at det har vært en stor vekst i årsverk 
innenfor sektoren i perioden 2004-2008. Tall fra KS viser at veksten har vært på 10 600 
årsverk. I 2008 brukte kommunene 34,2 pst. av sine totale utgifter på sektoren. Samlet viser 
nøkkeltallene som er brukt at andelen innbyggere 80 år og over som enten bor i institusjon, 
bolig med heldøgns bemanning eller har hjemmetjeneste i eget hjem er stabile for landet 
som helhet for perioden 2004-2008 under ett. Samtidig har det vært en viss økning i andelen 
som bor i omsorgsboliger i denne perioden. Det siste tiåret er grensene mellom institusjon og 
omsorgsboliger i ferd med å viskes ut. Det sentrale er derfor å se på tilgangen til et tilbud om 
heldøgns omsorgstjeneste, ikke boformen. Norge har det høyeste samlede tilbud av 
omsorgsboliger og institusjoner i Norden, som gis til 18 pst. av innbyggere over 80 år. 
Eldreomsorgen er i stadig utvikling. I Handlingsplanen for eldreomsorgen var det fokus på 
enerom til alle. Dette målet er i dag tilnærmet oppnådd, og de nye kvalitetsmål fokuserer nå 
på enerom med eget bad og toalett. Det er fortsatt utfordringer innenfor pleie- og 
omsorgssektoren. Det er for lav legedekning på sykehjem sammenlignet med kommunenes 
behovsanslag, men legedekningen er økende. Samtidig er det fortsatt for høyt sykefravær 
blant ansatte i pleie og omsorgstjenestene. Rapporten viser at det er store forskjeller mellom 
kommunene. Noe av årsaken kan forklares ved at andelen eldre ikke er likt fordelt, og at 
geografi og befolkningstetthet har betydning for hvordan tjenestene utføres. 

Vedlikehold på vei 
Tilstanden på om lag 30 pst. av landets 43.000 km. kommunale veier er kartlagt i løpet av 
sommeren 2009. På bakgrunn av kartleggingen har Multiconsult beregnet 
vedlikeholdsetterslepet og oppskalert tallene til nasjonalt nivå. Vedlikeholdsetterslepet er 
størst på Østlandet og minst i Nord- og Midt-Norge. I rapporten defineres to ambisjonsnivåer: 
• Ambisjonsnivå A legger til grunnen utbedring av alle vegelementer som er vurdert å være 

i dårlig teknisk tilstand og beregner etterslepet til mellom 11 og 13 mrd. kroner. 
• Ambisjonsnivå B krever i tillegg utbedring av alle vegelementer som er vurdert å være i 

utilfredsstillende tilstand. Dette gir beregnet etterslep på om lag 22-26 mrd. kroner. 
Estimert samlet investeringsbehov for å dekke vedlikeholdsetterslepet for de 87.000 km. vei 
som både kommunene og fylkeskommunene fra og med neste år har ansvar for, ligger på 
mellom 36,0 og 55,0 mrd. kroner avhengig av ambisjonsnivå. Legges en 10 års horisont for 
reduksjon av etterslepet til grunn, kan en noe forenklet konkludere med et investeringsbehov 
på mellom 3,6 og 5 mrd. kroner årlig i 10 år. Dette kommer i tillegg til ordinært vedlikehold, 
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som trolig er for lavt i dag til å drive verdibevarende vedlikehold, og investeringer for 
oppgradering av veinettet (standardheving). 

Erfaringer med vedlikeholdspakken 
Kommunene rapporterte til KRD per 1. juni at hele 98,0 pst. av de 4 mrd. kronene i 
vedlikeholdsmidler var vedtatt disponert til konkrete prosjekter. Av de konkrete prosjektene 
skal 37,0 pst. brukes til skoleformål, mens 19,0 pst. skal brukes til samferdselsformål. KS har 
nå gjennomført en undersøkelse om tiltakspakken som fokuserer på kommunenes erfaringer 
med pakken, og bruken av de frie midlene som kom samtidig. Hele 293 kommuner har svart 
på undersøkelsen, og 79,0 pst. av befolkningen bor i disse kommunene. Resultatene viser at 
98,0 pst. av kommunene mente at tiltakspakken har vært et godt og egnet instrument for å ta 
igjen noe av det store vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. 
• KS-undersøkelsen bekrefter at tiltakspakken for vedlikehold virker som planlagt. Det er en 

god fremdrift med prosjektene. Mindre kommuner har vært raskere enn de større, 
antakelig fordi prosjektene er mindre og lettere å starte opp. Svar fra kommunene viser at: 

• 49,0 pst. forventet byggestart for hovedvekten av prosjektene frem til og med juli  
• 40,0 pst. forventet igangsetting av hovedvekten av prosjektene i august-september 
• 11,0 pst. forventet byggestart i oktober-desember 
Kommuner med 62,0 pst. av innbyggene har fått inn flere tilbud per utlyst prosjekt enn før 
finanskrisen. Det er størst respons fra byggenæringene i de store kommunene. Målt i 
folketall er det kun 3,0 pst. som melder om lavere antall tilbydere i anbudskonkurranser enn 
før 
finanskrisen. Selv om det fortsatt synes å være lite ledig kapasitet i deler av landet, er 
tiltakspakken ikke stor nok til å dekke all ledig kapasitet i byggebransjen. Dessuten har nok 
regjeringens krav til rask bruk av tiltakspakken medført at mye av midlene har gått til mindre 
prosjekter hvor lokale, små entreprenører har fått oppdraget. Dermed har større 
entreprenører med ledig kapasitet neppe fått så mange oppdrag som de har ønsket. 

Bruken av frie inntekter i tiltakspakken  
KS-undersøkelsen viser at de fleste av kommunene har brukt hele eller deler av de frie 
inntektene i tiltakspakken til å opprettholde nivået på tjenestetilbudet og/eller til å styrke den 
finansielle balansen. Det er kun 7,0 pst. av kommunene som har brukt deler av de økte 
inntektene til å øke tjenestetilbudet, mens 24 pst. svarer at de har brukt deler av de frie 
inntektene til økte investeringer. 48,0 pst. av kommunene i undersøkelsen har rapport at de 
ikke har god nok økonomi til å kunne utnytte fullt ut rentekompensasjonsordningene og 
investeringstilskudd til omsorgsboliger/ sykehjemsplasser. Dette samsvarer for øvrig godt 
med det historisk svake regnskapsresultatet for 2008. 

Finanskrisen gir økt behov for sosialhjelp 
Den økonomiske nedgangen i Norge fører til økte sosialhjelpsutgifter for 62,0 pst. (172 
kommuner) av kommunene i KS-undersøkelsen. Disse kommunene har økt anslaget på 
sosialhjelpsutgifter med om lag 420,0 mill. kroner utover vedtatt budsjett for 2009, mens 
økningen ligger an til å bli i underkant av 450,0 mill. kroner høyere enn 2008. Om tallene 
blåses opp, indikerer dette at sosialutgiftene øker i overkant av 0,5 mrd. kroner i 
kommunesektoren i 2009 noe som er om lag på linje med hva KS tidligere har lagt til grunn.  

Lavkonjunkturen gir lavere kostnadsvekst  
Etter flere år med tiltakende kostnadsvekst for kommunesektoren er nå veksten avtakende. 
Medregnet pensjonskostnadene er nedgangen i kostnadsveksten på over 2,0 pst. fra 2008 til 
2009. Det er særlig lavere vekst i lønnskostnadene, men også i investeringsprisene, som 
driver kostnadsveksten nedover. Fra 2008 til 2009 er årslønnsveksten i kommunesektoren 
beregnet til 4,7 pst., mot 6,7 pst. året før. Utviklingen ventes å fortsette de neste to år. I følge 
SSB vil kostnadsveksten da reduseres med ytterligere 1,0 pst., for deretter å øke med et 0,5 
pst. i 2012. Mens lønnsveksten i kommunesektoren nå ligger over gjennomsnittet for 
økonomien sett under ett, ventes den å bli lavere enn snittet fra 2011. 
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Fortsatt høy skattevekst 
Skattetall frem til og med august 2009 viser en skatteinngang for kommuner og 
fylkeskommuner på 7,3 pst. over samme periode i 2008. I revidert nasjonalbudsjett for 2009 
ble det anslått en skattevekst på årsbasis på 4,7 pst. Det er kommunene som viser sterkest 
vekst, noe som har sammenheng med at skattøren ble satt opp fra 12,05 øre i 2008 til 12,8 
øre i 2009. Dette var nødvendig som følge av fjerningen av selskapsskatten for at en i makro 
skulle nå målet om at skattene skal utgjøre 45,0 pst. av kommunenes inntekter. 
Kommuneskattene inkludert naturressursskatt har økt med 8,1 pst. Selv om skatteinntektene 
så langt viser en høyere vekst enn antatt i de siste prognosene fra Finansdepartementet, er 
det fortsatt usikkert hvor høy inngangen kan bli i år. Her vil resultatene av ligning/avregning 
for 2008 samt korrigerte fordelingstall bli helt avgjørende. Disse forholdene kommer ikke med 
i skattetallene før senere i høst. Allikevel er det grunn til å tro at den positive situasjonen i 
norsk økonomi, med utsikt til lavere ledighet enn tidligere forventet, vil kunne bety merskatter 
utover anslaget fra RNB2009. Derfor er også anslaget i forslaget til statsbudsjett justert opp 
med 950,0 mill. kroner for primærkommunene. 

Skyver på pensjonskostnader 
Reglene som ble innført i 2002 for føring av pensjonskostnader i kommuneregnskapene, har 
etter hvert gitt betydelige premieavvik for både kommuner og fylkeskommuner. Premien som 
betales til pensjonsselskapene er gjennomgående høyere enn de regnskapsførte 
kostnadene som hvert år beregnes ut fra forutsetninger gitt av KRD. For 2002 ble ikke 
premieavviket registrert på egen funksjon, men var på om lag 1,8 – 1,9 mrd. kroner. Med de 
føringene som har skjedd i de etterfølgende årene, utgjorde netto akkumulert premieavvik i 
balansen ved utgangen av 2008 hele 15 mrd. kroner. Dette skal belastes kommunenes 
driftregnskap i løpet av de neste 15 årene (noen kommuner tar alt på 1 år, men de fleste har 
en amortiseringstid på15 år). Ordningen med føring av premieavvik har for alle årene unntatt 
2005 ført til et bedre netto driftsresultat enn sektoren ellers ville hatt. Kommunesektoren har 
ennå ikke belastet regnskapene sine de fulle utgiftene knyttet til pensjoner for årene 2002 til 
2008. Populært kan det vel sies at sektoren har ”trukket kredittkortet” for å dekke forskjellen 
mellom betalte premier og regnskapsførte pensjonskostnad. I årene fremover må de ta 
belastningen av denne ”driftskreditten”. Gitt en belastning på ca. 1 mrd. kroner per år i 15 år 
gir det en ”forverring” av netto driftsresultat på om lag 0,3 pst. per år.  

Offentlig tjenestepensjon fra 2011  
I tariffoppgjøret for 2009 inngikk partene en avtale om tjenestepensjonsordningen og AFP 
som omfatter hele offentlig sektor. Dagens regler for offentlig tjenestepensjon 
(bruttoordningen) og AFP videreføres. I tråd med Stortingets vedtak skal alderspensjonen 
levealdersjusteres og det blir innført et nytt prinsipp for regulering av løpende pensjoner. Det 
skal også foretas nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i 
folketrygden. Levealdersjusteringen betyr at når levealderen øker, må en jobbe lengre for å 
få samme årlige pensjon. Dagens regel, at den som står i jobb til pensjoneringstidspunktet er 
sikret 66,0 pst. av sluttlønn etter 30 års tjenestetid, vil ikke gjelde lenger. AFP-ordningene i 
privat og offentlig sektor blir ulike. I privat sektor vil AFP bli en livsvarig ytelse, som alle som 
har rett til den vil motta. Man kan dessuten arbeide ubegrenset uten at pensjonen blir 
avkortet. I offentlig sektor vil AFP fortsatt bare bli utbetalt til de som velger å ta den ut i 
alderen 62 til 66 år, og inntekt utover kr. 15.000,- per år vil føre til avkorting i AFP. De 
økonomiske konsekvensene for kommunene er vanskelig å anslå presist.  

Kommunesektorens lånegjeld vokser raskt 
Kommuner og fylkeskommuner finansierer en høy andel av sine investeringer ved låne-
opptak. Løpende tall fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk bekrefter denne utviklingen. 
Brutto rentebærende lånegjeld har økt fra 169 mrd. kroner i 2005 til 218 mrd. kroner i 2008. 
De kvartalsvise tallene for i år viser en fortsatt vekst til nær 228 mrd. kroner per utgangen av 
juni 2009. Andelen av låneporteføljen uten rentebinding har sunket fra 50,0 pst. i 2005 til 
41,0 pst. ved utgangen av 2008. Det ser ut til at trenden forsterkes inn i 2009. Det er særlig 
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andelen med rentebinding inntil ett år, herunder sertifikatgjeld, som øker, fra 20 pst. i 2005 til 
30 pst. ved utgangen av 2008 og senest 34,5 pst. per utgangen av juni 2009. Utover denne 
gjelden registrert på kommuner og fylkeskommuner, hadde kommunal forretningsdrift og 
selvstendige kommuneforetak lån for nær 72,0 mrd. kroner ved utgangen av 2008. 

Brutto rentebærende lånegjeld for kommuner og fylkeskommuner (mrd. kroner) 
2005 2006 2007 2008 Juni 2009

Sum brutto lånegjeld 168,9           181,0           199,5           217,7           228,1           

Endring fra året før i pst. 7,2 % 10,2 % 9,1 % 4,8 %

Vilkår fordelt som følger:
Ingen rentebinding 49,8 % 45,2 % 47,1 % 40,9 % 32,5 %
Inntil 1 år 19,6 % 23,1 % 26,7 % 29,3 % 34,5 %
Over 1 år 30,6 % 31,7 % 26,2 % 29,8 % 33,0 %  
 
I tabellen over er det ikke tatt hensyn til at 
• Kommuner og fylkeskommuner har fordringer som gir renteinntekter 
• Brutto lånegjeld korrigeres for Husbanklån som lånes videre ut til innbyggerne som 

tilbakebetaler både renter og avdrag til kommunene 
• rentekompensasjonsordningene knyttet til skolebygg og kirker 
• tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag knyttet til sykehjem og omsorgsboliger 
Disse korreksjonene fører til at den effektive lånegjelden som kommuner og fylkeskommuner 
selv betaler netto renteutgifter for, kan reduseres med om lag 46 mrd. kroner. Dette er et 
grovt regnestykke, men det gir i alle fall en indikasjon på hvilke utgifter kommunesektoren får 
ved renteendringer. 

Befolkningsveksten fortsetter 
Innbyggertallet i Norge økte med om lag 56 500 fra 1. juli 2008 til 1. juli 2009. Det tilsvarer en 
befolkningsvekst på 1,2 pst., som historisk sett er meget høy. Aldersgruppen 16-66 år økte 
med 44.000 personer (+1,4 pst.) og sto dermed for hoveddelen av veksten. Relativt sterkest 
var likevel veksten i antallet eldre over 89 år (+3,1 pst.) og antallet barn 0-5 år (+1,8 pst). 
Disse aldersgruppene vokste henholdsvis med rundt 1.000 personer og 6 300 personer. 
Samlet sett må kommunene dermed bygge ut barnehagetilbudet og eldreomsorgen for å 
dekke behovene. Aldersgruppen 6-15 år er den eneste aldersgruppen som ble redusert 
fra 2008 til 2009 (-0,2 pst.). Reduksjonen var på rundt 1 400 barn. Teknisk Beregningsutvalg 
beregner kommunesektorens mer-/mindrekostnader knyttet til demografi (gitt uendrede 
enhetskostnader og dekningsgrader) for kommende år på bakgrunn av anslått 
befolkningsvekst for året før. Beregningene bygger på hvordan kommunenes utgifter som 
finansieres over frie inntekter fordeler seg på ulike aldersgrupper. På bakgrunn av en 
forventet befolkningsutvikling gjennom 2009, basert på SSBs middelalternativ fra mai 2008, 
har Teknisk Beregningsutvalg anslått at den demografiske utviklingen vil medføre merutgifter 
for kommunesektoren til drift av såkalte nasjonale velferdstjenester på om lag 1,5 mrd. 
kroner i 2010 (i 2009-priser). Det ble her lagt til grunn en samlet befolkningsvekst på 57 600. 
Utvalget understreket usikkerheten knyttet til nivået på arbeidsinnvandringen. 

Økte frie inntekter, etter to år med vekstpause og utviklingen i pengemarkedsrenten 
Det har vært en sterk realinntektsvekst for kommunesektoren de siste årene. En stor andel 
av veksten har imidlertid kommet som følge av oppgaveendringer eller som øremerkede 
midler, særlig knyttet til utbyggingen av barnehagesektoren, slik at inntektsveksten har vært 
motsvart av økte oppgaver. Realveksten i frie inntekter (korrigert for oppgaveendringer) har 
vært mer beskjeden. Veksten har dessuten vært ujevnt fordelt over tid; økningen kom særlig 
i 2006 og de to årene før. I 2007 og 2008 var det ingen vekst i de frie inntektene, slik som 
vist i figuren under. Deler av de frie inntekter har dessuten gått med til å dekke under-
regulering av de øremerkede overføringene som følge av at prisveksten i disse årene ble 
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sterkere enn anslått i statsbudsjettene. Samtidig var det i disse årene en betydelig 
befolkningsvekst som har utløst økt behov for tjenester. Korrigert for økte demografi-
kostnader, var økningen i frie inntekter 1,3 pst. fra 2005 til 2008, det vil si mindre enn en halv 
pst. i året. Dette tilsvarer om lag effekten på netto rentekostnader av renteøkningen som 
skjedde i perioden. Det betyr at lokalpolitikerne i denne perioden ikke har blitt tildelt noe 
handlingsrom for å bedre standard og dekningsgrad på tjenestene finansiert av frie midler for 
eksempel innen skole- eller pleie- og omsorgssektoren. Alle forbedringer er enten finansiert 
ved effektivisering eller kutt på andre områder, eller ved svekket balanse og/eller økt 
låneopptak. For 2009 er det imidlertid realvekst også i de frie inntektene, anslått i RNB til 2,5 
pst. Pengemarkedsrentene som en tid har ligget på historisk lave nivåer forventes å stige i 
tiden som kommer noe som illustreres i diagrammet under. 
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Rentenedgang sikrer økt netto driftsresultat 
I 2008 var netto driftsresultat i kommunesektoren på 0,4 pst. Dette var det laveste 
driftsresultatet siden dagens regnskapssystem ble innført tidlig på 1990-tallet. Også i 2002 
og 2003 hadde kommunesektoren svært lave driftsresultater med 0,6 pst., mens det 
høyeste driftsresultatet kom i 2006 med 5,5 pst. Særegne regnskapsprinsipper tilsier at 
kommunene bør ha et netto driftsresultat på 3 pst. for å gå i finansiell balanse. I den siste 10-
årsperioden er det to år hvor netto driftsresultat har vært høyere enn dette (2005 og 2006) og 
åtte år hvor det har vært lavere. Gjennomsnittet for perioden har vært 1,9 pst. På grunn av 
finanskrisen er anslagene for netto renteutgifter og avdrag for 2009 og 2010 svært usikre. 
Hvis vi på usikkert grunnlag anslår at netto renteutgifter og avdrag i 2010 vil ligge på om lag 
samme nivå som i 2009, kan vi anslå at netto driftsresultat i 2010 vil ligge et sted mellom 1,5 
og 3 pst. av driftsinntektene. 
 
Kommunale størrelser for produksjon, konsum, investeringer og antall sysselsatte 
sammenlignet med aktuelle indekser i perioden 2003 – 2008 illustreres ved følgende 
diagram: 
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7.2 DEN PÅGÅENDE FINANSKRISEN - KONSEKVENSER FOR MOLDE KOMMUNE  
Når eskaleringen av finanskrisen høsten 2008 medførte en betydelig økning i rentenivået, 
har dette rettet seg og heller gått motsatt vei i løpet av 2009. Vi har i dag historisk lave renter 
og flere eksperter mener de lave nivåene vil holde seg lengre enn tidligere antatt. Enkelte 
mener at også 2010 vil bli et år med svært lave rentenivåer. Molde kommune ser ut til å 
komme ut med en gjennomsnittlig rente for 2009 på i underkant av 3 pst. Dette er svært lavt 
men skyldes i første rekke at en betydelig del av kommunens lånegjeld har flytende renter. 
Store deler av gjelden er allikevel rentesikret gjennom ulike instrumenter samt andre forhold. 
 
Det kan se ut som aksjemarkedene også har tro på at vi nå har lagt det verste bak oss og at 
det nå begynner å gå rett vei. Det kan her nevnes at hovedindeksen på Oslo Børs hadde 
steget med nær 53 pst. fra årsskiftet og frem til 22. oktober i år. Dette forholdet vil virke 
positivt inn på regnskapene i svært mange kommuner som har en andel av sine langsiktige 
finansielle aktiva plassert nettopp i aksjer. Disse kommunene måtte bokføre betydelige og til 
dels urealiserte tap i 2008. Molde kommune bokførte også betydelige tap på ca. 11,4 mill. 
kroner dette året. Tapet ble imidlertid dekket gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond 
som skal brukes som bufferfond i slike sammenhenger. Per 22. oktober i år har eksternt 
forvaltede midler gitt en bedreavkastning enn budsjettet på ca. 7,4 mill. kroner. Dersom 
regnskapet for øvrig tillater det, bør disse merinntektene tilbakeføres til disposisjonsfondet.  
 
Arbeidsledigheten som følge av finanskrisen har ikke steget så mye som forventet i Norge. 
Alt i alt ser det så langt ut til at vårt land har kommet bedre gjennom krisen så langt enn 
andre land. Dette forholdet er også omtalt i kapitlet om Kommunene og norsk økonomi. Dette 
ser vi ikke minst på veksten i skatteinntekter hvor staten anslag for året også ble oppjustert 
ved fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett. Molde kommune har så langt i år en 
betydelig skattevekst. 
 
Det er i dagens situasjon vanskelig å forutse utviklingen i finansmarkedene fremover. I 
budsjett og økonomiplan har vi lagt inn forutsetning om at renten også neste år blir liggende 
svært lavt. Nivået som er valgt er 2,75 pst. Dette tilsier at våre gjennomsnittlige flytende 
renter i realiteten skal ligge under nivået på et års fastrentelån i Kommunalbanken. Dette 
skyldes blant annet kommunens fastrentelån på ca. 300,0 mill. kroner til en betydelig høyere 
rente enn 2,75 pst. Det totale gjennomsnittet forventes derfor også å bli lavere i 2010 enn det 
har vært i 2009 selv om markedet antar at Norges Bank ved flere anledninger det kommende 
året kommer til å heve sine styringsrenter. Styringsrentene ble den 28. oktober hevet med 
0,25 pst. til 1,5 pst.  
 



MOLDE KOMMUNE   8. STATLIGE RAMMEBETINGELSER 
 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 36 

8. STATLIGE RAMMEBETINGELSER 

8.1 STATSBUDSJETTET  
I kommuneproposisjonen for 2010 la regjeringen opp til reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på mellom 5 og 6 mrd. kroner i 2010. Det ble lagt opp til en reell vekst i 
kommunesektorens frie inntekter på 4,0 mrd. kroner.  
 
Den 13. oktober 2009 la regjeringen fram St.prp. nr. 1 - Statsbudsjettet for budsjettåret 2010. 
Regjeringens budsjettforslag innebærer en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter 
i 2010 på 8,0 mrd. kroner eller ca. 2 mrd. kroner mer enn varslet i kommuneproposisjonen. 
De frie inntektene anslås å vokse med 4,2 mrd. kroner fordelt med 1.5 mrd. kroner til 
fylkeskommunene og 2,7 mrd. kroner til primærkommunene. Økningen i de frie inntektene i 
forhold til det som ble varslet i kommuneproposisjonen var derfor på bare 0,2 mill. kroner. 
Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale realveksten som skal 
dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen med videre Enkelthetene i 
føringene på realveksten drøftes i det etterfølgende. Anslaget på den forventede 
ekstraordinære skatteveksten på 950,0 mill. kroner til primærkommunene i 2009 ikke blir 
videreført i 2010. 
 
Det er videre foreslått å øke de øremerkede bevilgningene (driftstilskudd) til barnehagene 
med nominelt 2,5 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett for 2009. I dette beløpet inngår 
blant annet videreføring av dagens maksimalsats for foreldrebetaling med 2.330,- per 
måned, opptrapping av likestillingen mellom offentlige og private barnehager, og etablering 
av 7.200 nye barnehageplasser i midlertidige og faste lokaler. Innlemming av de øremerkede 
tilskuddene til barnehager vil skje i budsjettet for 2011. Den økte satsingen på 
barnehageområdet er svært gledelig og vil sannsynligvis føre til at også Molde kommune i 
fortsettelsen kan opprettholde full barnehagedekning. Det er derimot sterkt å beklage at 
statsbudsjettet ikke løser manglende fullfinansiering av barnehagereformen. Foretatte 
beregninger viser at kommunene nå bruker 1,9 mrd. kroner mer på denne sektoren enn ved 
starten av reformen. Stortinget har tidligere vedtatt at reformen skulle fullfinansieres av nye 
bevilgninger fra staten. I konsultasjonsmøter mellom staten og KS, er partene enige om 
beløpets størrelse. Partene er samtidig enige om at anslagsvis 400,0 mill. kroner er midler 
som kommunene selv av eget initiativ har styrket rammene med. Konsensus er derfor at 
barnehagereformen er underfinansiert fra statens side med 1,5 mrd. kroner. 
 
Det foreslås også en viss styrking av de øremerkede tilskuddene til samhandlingsreformen ut 
over det som forventes dekket av økningen i de frie inntektene. Samlet bevilges det 369,0 
mill. kroner til formålet hvor 273,0 mill. kroner utgjør styrkingen. Se ellers punktet under som 
gjelder samhandlingsreformen.  
 
Av andre øremerkede styrkinger kan nevnes investeringstilskudd til 2.500 nye 
omsorgsplasser (sykehjemsplasser og omsorgsboliger), opptrappingsplan for rusfeltet og en 
vesentlig økning i integreringstilskuddene for flyktninger. 
 
Skattøren for primærkommunene blir i 2010 videreført med 12,8 pst. som er samme nivå 
som i 2009. Allikevel forventes en nedgang i skatteinntektene i forhold til 2009. Dette 
kommer til uttrykk ved at forventet vekst i primærkommunenes skatteinntekter i 2009 på 
950,0 mill. kroner ut over nivået i RNB, ikke videreføres i anslaget for neste år. Videre har 
regjeringen beregnet en årslønnsvekst fra 2009 til 2010 på 3,5 pst. og en prisstigning i 
samme periode på 2,4 pst. Dette gir en forventet deflator på 3,1 pst.  

8.1.1 Demografi 
Veksten i de frie inntektene skal dekke eventuelle merutgifter knyttet til demografiske 
endringer. I forslaget til statsbudsjett for 2010 er det anslått en merutgift til dette for en samlet 
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kommunesektor på 1,5 mrd. kroner hvor 1,4 mrd. kroner gjelder primærkommunene. Dette 
betyr i klartekst at det beregnes at Molde kommune vil få betydelige merutgifter i 2010 som 
allerede er kompensert gjennom økningen i de frie inntektene. Dette gjelder merutgifter i 
forhold til at antallet innbyggere øker og at levealderen stadig øker. I budsjettet for Molde 
kommune er det ikke funnet rom for styrkinger grunnet endret demografi. 

8.1.2 Samhandlingsreformen 
Det er i statsbudsjettet lagt inn 230,0 mill. kroner til kommunene som skal benyttes til 
samhandlingsreformen. Midlene som kommunene forutsettes å benytte til ulike tiltak, er lagt 
inn i veksten i de frie inntektene uten øremerking. I budsjettet for Molde kommune er det ikke 
funnet rom for en slik prioritering og bruk av de frie inntektene. Grovt regnet skulle Molde 
kommune ha benyttet ca. 1,1 mill. kroner til formålet. Det vises ellers til en mer utfyllende 
kommentar til denne reformen i kapittel 10.4. 

8.1.3 Nye plasser i pleie og omsorg 
I statsbudsjettet er det lagt inn forutsetning om 2.500 nye sykehjemsplasser i 2010. Det er 
satt av øremerkede midler til investeringstilskudd til disse plassene. Kommunesektorens økte 
utgifter til dette er anslått til 900,0 mill. kroner og skal dekke kommunenes kapitalkostnader 
samt økt bemanningsressurs. Omsorgsplan 2015 angir mål om 12.000 nye årsverk innenfor 
pleie og omsorg i perioden 2008 – 2015. Heller ikke her har det vært mulig å styrke dette 
området i tråd med føringene på de frie inntektene i statsbudsjettet. 

8.1.4 Kommunalt barnevern 
Statsbudsjettet legger føringer for etablering av 400 nye stillinger i det kommunale 
barnevernet. Dette vil gi en total merkostnad for kommunesektoren på 200,0 mill. kroner som 
forventes dekket innenfor økningen i de frie inntektene. Uten at det vil gi rom for nye 
stillinger, er barne- og familietjenesten styrket med 0,5 mill. kroner i rammene for 2010. Dette 
skal gi en viss kompensasjon for utgifter enheten allerede har. 

8.1.5 Økning i pensjonskostnadene 
Statsbudsjettet anslår en økning i kommunens kostnader knyttet til pensjoner på totalt 400,0 
mill. kroner i 2010. Dette forutsettes dekket innenfor økningen i de frie inntektene. 

8.1.6 Samferdsel 
I kommunesektorens frie inntekter er det lagt inn en økning i midlene til vedlikehold av veier 
med 1,0 mrd. kroner. Midlene er i sin helhet lagt i rammene til fylkeskommunene. 

8.1.7 Toppfinansiering av ressurskrevende tjenester 
Innslagspunktet for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker fra kr. 
835.000,- i 2009 til kr. 865.000,- i 2010 eller med 3,6 pst. Dette er 0,5 pst. mer enn beregnet 
deflator tilsier, noe som innebærer at kommunene må dekke en større del av kostnadene. 
Videre reduseres kompensasjonsgraden fra 85 pst. i 2009 til 80 pst. i 2010. Dette innebærer 
en betydelig innskjerping av ordningen og medfører at kommunene må dekke ytterligere  
5 pst. av utgiftene over innslagspunktet. På grunn av ulike regnskapsprinsipper i stat og 
kommune, vil dette få virkning for kommunene allerede i regnskapet for 2009 da kravet på 
refusjon for dette året vil bli fremmet i 2010. Dette var ikke nevnt i revidert budsjett i vår og er 
svært vanskelig for kommunene å forholde seg til. For Molde kommune kan dette utgjøre 
nær 1,5 mill. kroner mindre kompensert allerede for 2009. 

8.1.8 Oppsummert vekst i de frie inntektene 
Summering av de føringer som er lagt i statsbudsjettet på tiltak som skal dekkes av økningen 
i kommunesektorens frie inntekter gir slikt resultat: 
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I tillegg til dette mangler kommunene kompensasjon for underfinansieringen av 
barnehagereformen med 1,5 mrd. kroner. 

8.1.9 Endringer i rammeoverføringene 
I tillegg til økningen i de frie inntektene med 4,2 mrd. kroner, blir det gjennomført en del 
endringer i kommunenes rammeoverføringer. Noen av endringene refererer seg til nye tiltak 
mens andre refererer seg til bortfall av tilbud/tjenester. Videre er noen tiltak/tjenester som ble 
innført for deler av 2009 gitt helårsvirkning i rammeoverføringene for 2010. 

8.1.10 Tilskudd til fysioterapi 
Stortinget har ved behandlingen av St.prp.nr. 1 (2008-2009) for Helse- og 
omsorgsdepartementet sluttet seg til at kommunenes finansieringsansvar for den 
avtalebaserte fysioterapitjenesten skal styrkes. De kommunale driftstilskuddenes andel av 
fysioterapeutenes inntekt/omsetning samlet sett skal økes på bekostning av 
refusjonstakstene fra trygden. Omleggingen skal skje ved en gradvis overføring av midler fra 
honorartakstene (trygden) til det kommunale driftstilskuddet. Kommunene vil i 2009, 2010 og 
2011 få overført midler gjennom rammetilskuddet som dekker merutgifter ved at 
driftstilskuddet økes på grunn av denne omleggingen. Omleggingen utgjør 55,0 mill. kroner 
for 2. halvår 2009 og 110,7 mill. kroner for hele 2010. Disse midlene blir fordelt etter antall 
årsverk avtalefysioterapeuter i kommunen hentet fra KOSTRA. 

8.1.11 Øvrige endringer i rammeoverføringene 
I rammeoverføringene for 2010 er det lagt inn endringer i de økonomiske rammene til 
primærkommunene ut ifra følgende endrede forutsetninger. Kommunene blir kompensert i de 
økonomiske rammene for å kunne sette i verk tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse, 
finansiere fysioterapibehandling i utlandet, innføre HPV-vaksine i 
barnevaksinasjonsprogrammet og øke timetallet og gi gratis leksehjelp i grunnskolen. Videre 
er ressurser til tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk samt ressurser til fysisk aktivitet i 
grunnskolen, som ble innført fra høsten 2009, gitt helårsvirkning i 2010. Nytt regelverk for 
den statlige bostøtten er beregnet å gi en betydelig innsparing i kommunenes 
sosialhjelpsutgifter og rammeoverføringene for 2010 er trukket for denne innsparingen. 
Rammene er også trukket i forbindelse med avviklingen av BCG-vaksinasjonen for ungdom 
som avvikles samt virkningen av at psykiatrimidlene ikke lenger skal delfinansiere 
ressurskrevende tjenester. Økningen i antallet elever i de statlige og private skolene 
medfører også trekk i kommunenes rammeoverføringer. Samlet utgjør disse endringene en 
netto rammeendring på 440,1 mill. kroner når vi tar hensyn til at også hovedstadstilskuddet 
flyttes (i 2009-kroner). 
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8.2 LØNNS- OG PRISFORUTSETNINGER 
I statsbudsjettet for 2010 er det lagt inn forutsetning om en lønnsvekst i 2010 på 3,5 pst. og 
en prisvekst på 2,4 pst. Dette er beregnet å gi en deflator (vektet gjennomsnitt av lønns- 
prisøkning) for kommunesektoren på 3,1 pst. I Molde kommunes budsjett er de samme 
forutsetninger lagt inn.  
Det forholdsvis beskjedne anslaget på lønnsvekst, vil selvsagt legge et stort press på KS 
som representerer kommunene ved lønnsforhandlingene som skal gjennomføres i 2010. For 
ordens skyld gjøres oppmerksom på at det i 2010 skal gjennomføres et hovedoppgjør i 
kommunal sektor.  

8.2.1 Omsorgslønn 
Omsorgslønn sorterer ikke inn under Hovedtariffavtalens § 1. De som mottar omsorgslønn 
har en oppdragsavtale som ikke må forveksles med en arbeidsavtale. Det er opp til 
kommunen å bestemme omsorgslønnssatsen. KS anbefaler kommunene å fastsette satsene 
på nivå med lønnsplassering for andre ansatte i kommunen med tilsvarende arbeid. Denne 
anbefalingen tilsier at de kan lønnes som assistenter. Siden år 2000 har 
omsorgslønnssatsen på kr. 103,23 per time tilsvarende en årslønn på kr. 201.300,- vært 
uendret i Molde kommune. 
Fra 1. januar 2009 ble kommunens omsorgslønnssatser gjennom vedtatt rekrutteringsplan 
hevet til minstelønnssats for assistenter. Dette utgjør i henhold til HTA per tiden: 
• Minimum kr. 126,06 per time tilsvarende kr. 232.700,- per år 
• Maksimum kr. 162,51 per time tilsvarende kr. 300.000,- per år  
Fræna, Vestnes, Kristiansund og Trondheim kommuner har tilsvarende satser for 
omsorgslønn. Satsene for omsorgslønn i Molde kommune er i budsjettet for 2010 og 
planperioden 2010 – 2013 tilbakeført til nivået i 2008.  

8.2.2 Støttekontakt 
Lønn til støttekontakter sorterer ikke inn under Hovedtariffavtalens § 1. Støttekontaktene har 
oppdragsavtale som er noe annet enn en arbeidsavtale. Det er opp til kommunen å vedta 
satsen for lønn til støttekontakter. KS anbefaler å vedta satser tilsvarende lønnsnivået for 
andre ansatte i kommunen med tilsvarende arbeid. Denne anbefalingen tilsier at 
støttekontaktene kan lønnes som assistenter. Satsene for støttekontakt har fra år 2000 og 
frem til 1. januar 2009 ligget i området kr. 100,00 – 105,89 per time. Fra 1. januar 2009 ble 
lønn til kommunens støttekontakter gjennom vedtatt rekrutteringsplan hevet til 
minstelønnsats for assistenter. Dette utgjør i henhold til HTA per tiden: 
• Minimum kr. 126,06 per time tilsvarende kr. 232.700,- per år 
• Maksimum kr. 162,51 per time tilsvarende kr. 300.000,- per år  
Fræna, Vestnes, Kristiansund og Trondheim kommuner har tilsvarende satser for 
støttekontakter. Økningen i satser fra 1. januar 2009 blir kompensert i enhetenes 
økonomiske rammer for 2010 og kommende planperiode. 

8.2.3 Nattillegg 
Ved lokale forhandlinger i 2008 gikk Molde kommune inn avtale med Fagforbundet om å gi 
nattillegg på kr. 20.000,- per 100,0 pst. stilling til fagarbeidere og assistenter. Dette var på 
linje med tillegget som sykepleierne hadde forhandlet seg frem til i 2003. Fagarbeiderne var 
innrømmet nattillegg på kr. 10.000,- fra 2004. Tilleggene er imidlertid aldri blitt kompensert i 
enhetenes rammer. Dette gjøres nå i budsjettet for 2010 og for kommende planperiode. 

8.2.4 Sikkerhetstillegg  
Dette tillegget, som er tilstått på grunn av ”farlig” arbeid, gjelder spesielt ansatte innenfor 
tiltak funksjonshemmede. Tillegget ble gitt fra 1. januar 2006 er siden ikke kompensert i 
enhetens ramme. Tillegget er på kr. 15.000,- per 100,0 pst. stilling. I rammene for 2010 og 
kommende planperiode blir enhetens rammer kompensert for dette tillegget. 
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8.2.5 Godtgjørelse fosterhjem/besøkshjem 
Godtgjørelse til fosterhjem sorterer ikke inn under Hovedtariffavtalens § 1. Fosterhjem har 
oppdragsavtale som er noe annet enn en arbeidsavtale. KS fastsetter satser for 
fosterhjem/besøkshjem per 1. juli hvert år. Et unntak fra denne praksisen er når 
fosterforeldre er frikjøpt fra sin ordinære stilling. I slike tilfeller vil fosterhjemsgodtgjørelsen 
tilsvare personens lønn. Dette er det ikke i tilstrekkelig grad kompensert for i rammene til 
barne- og familietjenesten noe som rettes i budsjettet for 2010 og kommende planperiode.  
 
Alle lokale lønnstillegg i Molde kommune skal nå gjennomgås for å vurdere om de kan 
reforhandles jfr. kommunestyrevedtak av 17. september 2009. 

8.3 MOMSKOMPENSASJON PÅ INVESTERINGER – ENDRING AV 
REGNSKAPSPRINSIPP 

Den generelle momskompensasjonsordningen for kommuner ble innført i 2004 som en 
erstatning for en mer begrenset ordning. Etter å ha gjennomført en høringsrunde, ble det 
sommeren 2008 besluttet å endre praksisen for inntektsføring av momskompensasjon på 
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 forventet kompensasjon.  
 
Fra 2010 skal moms av investeringer gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet og 
dermed delfinansiere investeringene. Kommunens låneopptak blir dermed redusert, med 
reduserte rente- og avdragsutgifter som resultat i driftsregnskapet. Overgangsordningen 
tilsier at 20 pst. av momsenkompensasjonen i 2010 skal overføres til investeringsregnskapet, 
40 pst. i 2011, 60 pst. i 2012, 80 pst. i 2013 for så å bli overført i sin helhet i 2014. Det er ikke 
gitt positive signaler om noen økonomisk kompensasjon i kommunenes rammer som følge 
av denne omleggingen. 
 
For landets kommuner vil dette bety bortfall av svært store inntekter, og det reises derfor 
sterk tvil om hvordan dette skal la seg gjennomføre som planlagt uten omfattende negative 
konsekvenser. Selve omleggingen av ordningen med endring av regnskapsprinsipp vil ikke 
få stor betydning for Molde kommune all den tid investeringsnivået blir redusert vesentlig fra 
og med år 2010. Det som imidlertid har stor betydning er at Molde kommunes 
rammeoverføringer ble redusert med nær 15,0 mill. kroner ved innføringen av ordningen. 
Dette trekket i rammene blir som sagt ikke kompensert i overgangsordningen som nå skal 
gjennomføres. 
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9. RAMMEBETINGELSER FOR MOLDE KOMMUNE 

9.1 RAMMESAK OG POLITISKE SIGNAL TIL BUDSJETTPROSESS  
Budsjettprosessen for 2010 ble planlagt og gjennomført i samsvar med kommunens årshjul 
for 2009. Dialogprosessen som startet med kommunestyrets møte den 19. mars 2009 hadde 
som hovedhensikt å identifisere hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har på de 
enkelte tjenesteområder og enheter. Det var laget en metode for hvordan arbeidet skulle 
utføres. Det ble rapportert fra arbeidet i komiteene på kommunestyrets møte den 28. mai. 
 
Til formannskapets møte 9. juni 2009 fremmet rådmannen sak om revidert budsjett for 2009 
– rammer for 2010 samt revidering av økonomiplan 2009 – 2012. Det var fra rådmannens 
side lagt vekt på å følge opp de signalene om prioriteringer innenfor det identifiserte 
handlingsrommet som fremkom gjennom komitearbeidet i dialogprosessen. Dette kom først 
og fremst til uttrykk i de valg av tiltak som ble foreslått for å få en driftsramme for 2010 i 
balanse. Formannskapet vedtok rådmannens forslag som innstilling til kommunestyret. 
 
Kommunestyret behandlet saken i møte den 18. juni 2009. Styret vedtok å revidere drifts- og 
investeringsbudsjettet for 2009 slik som foreslått av formannskapet med noen endringer. 
Behandlingen av økonomiske rammer for budsjett 2010 ble imidlertid utsatt til 
kommunestyrets møte den 17. september 2009. Styret vedtok å sette ned et utvalg 
bestående av ordfører, en representant fra hver av partiene og rådmannen. Utvalget ble gitt i 
mandat å utarbeide et forslag til rammer for 2010-budsjettet og eventuelt revisjon av 
økonomiplanen 2009 – 2012. Utvalget skulle vurdere mulige administrative og strukturelle 
endringer med sikte på effektiv, brukerrettet og kvalitativ god tjenesteyting. En evaluering av 
Molde kommunes tilskudd til eksterne formål inngikk i mandatet.  
Det ble holdt 5 møter i utvalget. Arbeidet ble lagt opp slik at utvalget valgte ut temaer som 
det ville se nærmere på. Rådmannen bidro med informasjon og utredninger. 
 
I kommunestyrets møte den 17. september 2009 ble sak nr. 83/09 revidert budsjett 2009 – 
rammer for 2010 samt revidering av økonomiplan 2009 – 2012 tatt opp til endelig behandling 
hva gjelder sakens del om budsjettrammer for 2010 og økonomiplanperioden. 
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Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: 
Økonomiske rammer for budsjett 2010 vedtas i samsvar med saksutredning datert 27. mai 
2009, med følgende endringer: 
 
1. Eiendomsskatten settes til 2,8 promille 

Bunnfradraget settes til kr. 200.000,-  10,1 mill.
2. Ikke redusert antall sykehjemsplasser; Kostnadsøkning  5,5 mill.
3. Ledige sykehjemsplasser ved ferdigstillelse Glomstua omdisponeres 

temporært til omsorgsboliger. Inntektsøkning 2010 
 

 -0,5 mill.
4. Org forenkling innenfor Pleie og omsorg, (Vurdere turnus, lokale 

lønnsavtaler, lederressurser etc.) Kostnader per sykehjemsplass ned 
mot kommunegruppe 13 nivå. Potensiale for kostnadsreduksjoner: 10 
mill  

 -4,0 mill.

5. Tilsvarende prosess for Tiltak funksjonshemmede  -2,0 mill.
6. Videreføre støtte til destinasjonsselskapet; Kostnadsøkning  0,7 mill.
7. Økt ramme skoleområdet. Kostnadsøkning  4,2 mill.
8. Samarbeide Lager Berg og Mesta, Effektivisere egen verkstedsdrift  -0,5 mill.
9. Slå sammen Kultur og Servicetorget. Kostnadsreduksjon  -0,5 mill.
10. Vurdere Pensjonskassens mulighet for å redusere løpende 

pensjonskostnader, herunder legge inn G.Lies pl. 1 AS, Brannstasjon 
og Lager Berg. Forventet effekt 2010:  -1,0 mill.

11. Økt skatteinngang 2009 videreføres 2010  -8,0 mill.
12. Økt kommunesatsing 2010, 2,0 mrd kroner -10,0 mill.
13. Vurdere sammenslåing Sosial(Ressurstj. rus), Helse og Barn- og 

familie 
14. Park og Idrett samles under Bydrift 
15. Sykefravær: Videreføre og forsterke arbeidet med å redusere 

sykefraværet i samarbeid med tillitsvalgte. 
16. Gjennomgang av alle eksterne leiekontrakter med sikte på 

arealeffektivisering og kostnadsreduksjon. 
17. Reforhandle lokale lønnsavtaler 
18. Vurdere innføring av ønsketurnus/turnus i større enheter/nye 

turnusløsninger. 
19. De totale driftsrammer for kommunen skal ikke øke mer enn lønns- og 

prisstigningen (deflatoren) i økonomiplanperioden. 
20. Innføre Lean Management prosjekt på min 2 resultatområder 
 Sum resultateffekt for 2010, forbedret budsjettbalanse  6,0 mill.
 
I vedtaket henvises det til saksutredning datert 27. mai 2009 som vedtatt grunnlag for 
rammevedtaket. De tiltak som følger av denne henvisningen er innarbeid i tabellene for 
enhetene som forklarer rammegrunnlaget for 2010. 
 
I det forslag til budsjett som nå fremmes, er det lagt vekt på at de tiltak og signaler som 
vedtaket gir beskjed om blir fulgt opp.  
 
De endringstiltakene som inngår i rammebalansen med tallfestede beløp er i det alt 
vesentlige fulgt opp i budsjettforslaget. I de tilfellene det er avvik blir dette forklart. 
 
Når det gjelder de tiltakene som ikke er tallfestet pågår det et utredningsarbeid for å avklare 
de mulighetene som eventuelt foreligger på disse områdene. Rådmannen vil komme tilbake 
til dette i egne saker. 
 
Budsjettprosessen i 2009 har vært utfordrende, men også avklarende. Dialogen mellom 
politikk, fag og utførerleddet har stått sentralt og gitt et godt grunnlag for valg og 



9. RAMMEBETINGELSER FOR MOLDE KOMMUNE 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 43 

beslutninger. Arbeidet i gruppelederutvalget, hvor de mer strategiske valgene ble drøftet har 
skjerpet grundigheten og kvaliteten på de prioriteringene som er gjort. 
 
Kommunestyret har gjennom prosessen i år styrket sin rolle som bestiller. Dette har 
rådmannen tatt til etterretning, noe som budsjettforsalget også bærer preg av. Ikke bare ved 
valg av tiltak, men også i redaksjonell utforming. Beskrivelsen av enhetenes 
tjenesteproduksjon og oppgaver defineres nå som en bestilling. Denne skal effektueres og 
følges opp. De nye prosedyrene for oppfølging er så vidt startet opp i 2009.  

9.2 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 2010 er i hovedsak 
basert på revidert budsjett for 2009 justert for ”rammesaken” som ble vedtatt av 
kommunestyret den 17. september 2009. Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2010 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 2009 som er tillagt rammene 
til den enkelte avdeling/resultatenhet. Denne økningen i lønnsutgifter er beregnet ut ifra 
statsbudsjettets forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 3,5 pst.  
 
Det er i rammen for 2009 budsjettert med 14,1 pst. arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av 
pensjonskostnaden i Molde Kommunale Pensjonskasse og KLP er budsjettert med 15,2 pst., 
og for pedagogisk personell budsjetteres det med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens 
Pensjonskasse. Det vises til eget avsnitt som omhandler pensjoner (10.3.1). 
 
Det er gitt kompensasjon i rammene for generell prisstigning fra 2009 til 2010 med 2,4 pst. 
på utvalgte arter i tillegg til spesiell prisstigning, noe som samsvarer med forutsetningene i 
forslaget til statsbudsjett. Anslaget for lønns- og prisvekst (deflatoren) i forslaget til 
statsbudsjett, inneholder også prisvekst på investeringer. Dette innebærer at lønnsandelen i 
deflatoren er langt mindre enn hva som er tilfelle i vår kommune. Lønnsandelen som ligger i 
deflatoren er ca. 66 pst. mens lønnsandelen i Molde kommune er ca. 71 pst. Dette betyr en 
viss underkompensasjon av lønns- og prisvekst i de frie inntektene. 
 
Regjeringens forslag til skattevedtak medfører en videreføring av dagens skattøre på 12,8 
pst. Det er videre lagt inn forventning i statsbudsjettet om at den siste økningen i anslaget 
over skatteinntektene i 2009 på 950,0 mill. kroner for primærkommunene ikke videreføres i 
2010. En stadig større andel av Molde kommunes frie inntekter kommer fra 
personbeskatningen. Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til grunn for Molde kommunes 
anslag på skatteinntekter for 2010 med et tillegg på 8,0 mill. kroner for alle år i planperioden.  
 
I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2010 langt på vei videreført, men korrigert for nye 
tiltak og kjente endringer i inntekter og utgifter.  

Inntektsforutsetninger ut over frie inntekter. 
De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form av skatteinntekter og rammetilskudd, og 
som utgjorde ca. 61 pst. av kommunens samlede brutto driftsinntekter i budsjettet for 2009, 
er i statsbudsjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst (deflatoren). 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 med videre går ned. Ved 
avsetning til lokal lønnspott forutsettes det derfor at disse inntektene justeres opp med 3,5 
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pst. som tilsvarer forventet lønnsøkning. Beløpet er trukket i enhetenes rammer og tillagt den 
sentrale lønnspotten. Enhetene forpliktes dermed til å sørge for at nødvendig 
indeksregulering av inntektene i form av betalingssatser med videre blir foretatt. 

Rammetilskudd for Molde kommune 2010 – 2013 
Faste 2010 priser i hele 1.000

Rammetilskudd

Revidert 
budsjett 

2009
Budsjett 

2010
Økonomi-
plan 2011

Økonomi-
plan 2012

Økonomi-
plan 2013

Innbyggertilskudd 231 440 251 791 251 791 251 791 251 791
Utgiftsutjevning -8 900 -9 213 -9 213 -9 213 -9 213
Overgangsordninger/INGAR -1 477 -611
Utenfor overgangsordningen 3 475 4 230 3 475 3 475 3 476
Tiltakspakke og revidert nasjonalbudsjett 09 14 450
Skjønnsmidler 3 400 3 870 3 400 3 400 3 401
Bykletrekket -30 -30 -30 -30 -30
Netto inntektsutjevning -8 123 -8 930 -8 440 -8 440 -8 440
Økt rammetilskudd i forbindelse med 
tiltakspakken (k-sak 29/09) 16 347

Sum rammetilskudd 250 582 241 107 240 983 240 983 240 985  
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9.3 TOTALE INNTEKTSRAMMER FOR MOLDE KOMMUNE 2010 - 2013 
Faste 2010 priser i hele 1.000

Inntekter

Revidert 
budsjett 

2009
Budsjett 

2010
Økonomi-
plan 2011

Økonomi-
plan 2012

Økonomi-
plan 2013

Skatteinntekter 552 184 598 148 598 148 598 148 598 148
Rammeoverføringer 250 582 241 107 240 983 240 983 240 985

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole -821 -938 -965 -994 -1 024
Eiendomsskatt 3,6 promille 27 360 58 913 58 913 58 913 58 913
Eiendomsskatt bunnfradrag -6 929 -6 929 -6 929 -6 929
Inv. bidrag R-97 (skoleanlegg) 1 309 960 913 867 824
Rentekompensasjon skolepakke 1 3 907 1 365 1 324 1 284 1 246
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og 
sjukeheimer 11 475 6 865 6 558 6 263 5 972
Kompensasjonstilskudd skolepakke 2 1 955 1 374 1 332 1 292 1 253
Rentekompensasjon kirkebygg 717 262 254 237 221
Rentekompensasjon Glomstua og Tollero 
omsorgsboliger  (overføres til Molde 
Utleieboliger KF) 1 076 632 624 615 615
Redusert rentekompensasjon i RNB-2009 -2 500
Kompensasjon for MVA-investeringer 57 194 30 508 15 770 15 360 6 050
MVA-kompensasjon fra andre selskap inkl. 
investeringsmoms 3 885 3 470 3 470 3 470 3 470
Toppfinansiering ressurskrevende tjenester 29 297 29 050 29 050 29 050 29 050
Integreringstilskudd flyktninger 12 682 22 998 22 998 22 998 22 998
Vertskommunetilskudd asylmottak 626 626 626 626 626
Aksjeutbytte Istad AS 15 308 15 300 15 300 15 300 15 300
Kalkulatoriske posteringer 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303
Konsesjonskraft 200 200 200 200 200

Sum inntekter 969 739 1 007 214 991 872 990 987 981 221  
 

9.4 KOMMENTARER TIL ULIKE GENERELLE INNTEKTSPOSTER 

9.4.1 Eiendomsskatt 
Det forutsettes oppkrevd brutto 58,9 mill. kroner i eiendomsskatt i 2010. Skattesatsen er satt 
til 3,6 promille av takst og forutsettes videreført på dette nivået i resten av økonomiplan-
perioden. Videre er det fastsatt et bunnfradrag på kr. 200.000,- som kommer til fradrag i 
skattetaksten på den enkelte boenhet. Eiendomsskatten var på 33,0 mill. kroner i 2002 før 
omtaksering. Omtakseringen i 2003 ga en eiendomsskatt på 48,1 mill. kroner. Netto 
eiendomsskatt (fratrukket bunnfradraget) i 2010 vil bli 52,0 mill. kroner.  
 
Økningen av skattesatsen med 1,6 promille kommer som en konsekvens av kommunens 
betydelige økonomiske utfordringer. Bortfallet av inntekter fra investeringsmomsen er 
hovedårsaken til dette. Alternativet er ytterligere trekk i den kommunale 
tjenesteproduksjonen som innenfor svært mange områder allerede er svært presset.  
 
Sentrale myndigheter har åpnet for at eiendomsskatt kan skrives ut i hele kommunen. Sak 
om dette ble lagt fram til politisk behandling 16. november 2006 i kommunestyret og 
kommunestyret vedtok en utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen. 
Denne forutsetningen ligger til grunn for budsjettet. Samtidig er grunnlaget utvidet i henhold 
til vedtak i k-sak 100/08 som omhandlet skatteobjekter i offentlig eie m.v. 



MOLDE KOMMUNE   9. RAMMEBETINGELSER FOR MOLDE KOMMUNE 
 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 46 

9.4.2 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.  

9.4.3 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 omsorgssenterplass. Tilskuddet utbetales over 30 år og inkluderer en 
rentegodtgjørelse tilsvarende Husbankens til en hver tids flytende rente. For 2010 er denne 
satt til 2,3 pst. 
 
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. I statsbudsjett for 2009 ble der lansert en ny skolepakke. Vår 
andel av en ramme på totalt 15,0 mrd. kroner fordelt over 8 år blir på 59,7 mill. kroner som i 
sin helhet benyttes på Bekkevoll ungdomsskole. I budsjettet for 2010 er det lagt inn 
forutsetning om full kompensasjon etter denne ordningen. 
 
Det er også innført en egen rentekompensasjonsordning for kirkebygg. Ved utgangen av 
regnskapsåret 2009 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 som for 2010 er anslått til 2,3 
pst.  
 
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. 

9.4.4 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 2009 er det beregnet 30,5 mill. kroner i momskompensasjon fra investerings-
budsjettet. Av dette blir 12,7 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet til delfinansiering 
av investeringer. I tillegg mottar vi 3,5 mill. kroner i moms kompensasjon fra kommunale 
foretak. I rammesaken for 2010 ble all moms på investeringer med unntak av det som inngår 
i omleggingen av ordningen samt moms på tomteopparbeiding på Gørvelplassen forutsatt 
brukt i driftsbudsjettet. Konsekvensene av alternativet var for dramatiske.  
Ordningen som nå foreslås innebærer at momskompensasjon på investeringer fra og med 
2010 gradvis skal budsjetteres og føres i investeringsregnskapet.  

9.4.5 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 
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fylkesmannen. Ressurskrevende tjenester i 2010 er definert som pleietjenester gitt til en 
enkeltperson med et ressursbehov ut over kr. 865.000,-. Innslagspunktet i 2009 var på kr. 
835.000,-. 
 
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 2010 er det lagt til grunn 
en inntekt på 29,1 mill. kroner. Dette er noe lavere enn i 2009 justert for lønns- og prisvekst. 
Beløpet videreføres på dette nivået i resten av planperioden.  
 
Ordningen er foreslått endret i statsbudsjettet for 2010 ved at kommunene får redusert sin 
dekning for av det som overstiger innslagspunktet fra 85 pst. til 80 pst. Dette gir en vesentlig 
større ”egenandel” for kommunene. Endringen er anslått å gi Molde kommune en 
mindreinntekt på ca. 1,5 mill. kroner. Det nye innslagspunktet og den nye 
kompensasjonsgraden blir gjort gjeldende allerede ved utmåling av tilskuddet for 2009.  

9.4.6 Integreringstilskudd flyktninger 
Flyktningtjenesten er fra 2009 organisert som en del av kommunens virksomhet som foruten 
sosialtjenesten inngår i NAV-samarbeidet. 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, sosialtjenesten og Informasjons- og serviceavdelingen.  
 
I budsjettet for 2010 og resten av planperioden er det forutsatt at kommunens samlede 
utgifter til bosetting og integrering av flyktninger er ca. 2,0 mill. kroner mindre enn 
integreringstilskuddet. I dette ligger at de største utgiftene til integrering av flyktninger må 
tilskrives mottaksårene, mens de siste årene av integreringsperioden på 5 år vil gi et positivt 
økonomisk bidrag. Kommunens forutsetning om at integreringsperioden på 5 år skal gå i 
økonomisk balanse står ved lag.  
 
I forslaget til statsbudsjett for 2010 økes posten for integreringstilskudd betydelig. Det er 
samtidig lagt inn forventning om bosetning av 10.000 flyktninger i 2010. Total bevilgning til 
formålet øker fra 3,5 mrd. kroner i 2009 til 4,2 mrd. kroner i 2010. Integreringstilskuddet per 
flyktning som utbetales over 5 år er for 2010 fastsatt til kr. 574.300,- mens Teknisk 
Beregningsutvalg for kommunal økonomi har beregnet behovet til kr. 620.000,-. Videre skal 
tilskuddsordningen for norskopplæring fordeles over en tilskuddsperiode på 3 år mot 5 år i 
dag noe som oppleves som riktig og positivt.  

9.4.7 Vertskommunetilskudd asylmottak 
Molde kommune som vertskommune for asylmottak mottar årlig vertskommunetilskudd. 
Vertskommunetilskuddet består av et årlig fastbeløp med tillegg av tilskudd per boende 
asylant. Dette gjelder både for kommunens eget mottak og det privat drevne mottaket. 
Molde kommune er forpliktet til å yte nødvendige tjenester til alle beboende asylanter i 
kommunen. 
Midlene er foreløpig bestemt nyttet til dekning av 100,0 pst. stilling for helsesøster knyttet til 
barne- og familietjenesten, og 20,0 pst. stilling for lege knyttet til helsetjenesten. Utover dette 
kan midlene nyttes der det finnes nødvendig og formålstjenlig, som for eksempel 
tolketjenester, ekstraordinære kostnader til barnehage/barnepass, barnevern, skole eller 
andre ekstraordinære kostnader. Rådmannen tar for hvert år stilling til bruken av midlene. 

9.4.8 Aksjeutbytte Istad AS 
Istad AS vedtok et aksjeutbytte på totalt 28,0 mill. kroner for 2008 som ble utbetalt i 2009. 
Etter salget av 7 pst. av kommunens andel av Istad AS til Moldekraft AS i april 2007, sitter 
kommunen igjen med en eierandel på 34 pst. Etter det kommunen kjenner til, innebærer 
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årets forventede resultat i selskapet et langt lavere utbytte for 2009 enn det kommunen har 
lagt til grunn i sin økonomiplan. Uten at resultatet er kjent, legges det inn forventning om 
utbytteutbetaling i 2010 på samme nivå som i 2009. Dette innebærer at anslaget i gjeldende 
økonomiplan må settes ned fra 21,5 mill. kroner til 15,3 mill. kroner eller med 6,2 mill. kroner. 
Nivået for forventet utbytte fra Istad AS justeres ned til dette nivået i resten av 
økonomiplanperioden.  

9.4.9 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.  

9.4.10 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. I og med at kommunen står 
overfor betydelige økonomiske utfordringer i forhold til at fremtidige inntekter ikke er 
tilstrekkelige til å dekke utgiftsbehovet, må denne langsiktige strategien utestå i kommende 
planperiode. 
 
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. Teknisk 
Beregningsutvalg 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. 37,0 mill. kroner i 2010. I hele den kommende planperioden 
er dette nivået umulig å oppnå uten gjennomføring av svært dramatiske tiltak.  
 
En underliggende målsetting med årets dialogmøter var å avdekke et eventuelt økonomisk 
handlingsrom som ikke bare kunne bidra til å avhjelpe de umiddelbare økonomiske 
utfordringene, men også på lang sikt forbedre kommunens netto driftsresultat. Til en viss 
grad bidro dialogprosessen til å avhjelpe noe av utfordringene i 2010 men i forhold til ønsket 
om bedring i netto driftsresultat er kommunen langt unna å kunne imøtekomme dette 
behovet. Dette er allikevel ikke til hinder for at målet om overskudd i netto driftsresultat på 
lang sikt står ved lag. 
 
Av enkelte særlig store utfordringer i kommende planperiode, som vil bety betydelige 
merutgifter for kommunen kan nevnes: 
 
• Oppstart av ny drift av Råkhaugen etter at beboerne ved Glomstua er flyttet tilbake. Dette 

vil skje med virkning fra 1. januar 2011. I gjeldende økonomiplan er det lagt opp til at 48 
plasser på Råkhaugen tas i bruk over en 5-års periode (2010 – 2015).  

• Moldebadet skal stå ferdig og tas i bruk våren 2010. Økonomisk bidrag fra Molde 
kommune er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. 

• Bygging av TeaterJazzhuset på Gørvelplassen hvor kommunen skal bidra med byggeklar 
tomt samt koste bibliotekdelen av bygget gjennom husleie. Anslag på kommunens 
økonomiske bidrag ble innarbeidet ved revisjon av kommunens økonomiplan i juni 2009. 

 
Med de økonomiske utfordringene kommunen vil stå overfor de kommende årene, er det 
etter rådmannen mening en forutsetning for gjennomføring av prosjektet ved Råkhaugen at 
de statlige overføringene til formålet blir økt vesentlig. 
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10.2 DRIFTSBALANSE 

Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2010 – 2013 
Faste 2010 priser i hele 1.000

Driftsbalanse

Revidert 
budsjett 

2009
Budsjett 

2010
Økonomi-
plan 2011

Økonomi-
plan 2012

Økonomi-
plan 2013

Inntekter 969 739 1 007 214 991 872 990 987 981 221
Netto driftsutgifter* 882 694 895 616 901 023 908 599 912 599

Brutto driftsresultat 87 045 111 598 90 849 82 388 68 622
Renter** 27 960 29 816 37 518 43 009 47 823
Avdrag*** 42 866 47 956 50 315 50 664 50 618

Netto finansutgifter 70 826 77 772 87 834 93 673 98 441

Netto driftsresultat 16 219 33 825 3 015 -11 285 -29 819
Lønnsoppgjør 1 742 -24 921 -24 921 -24 921 -24 921
Ekstra psykiatritilskudd avsatt til lønnspott 1 246
Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift 9 813 10 813 11 706 15 133 15 133
Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP) overflyttet fra 
personal- og organisasjonsavdelingen til felleskostnader -2 474 -2 474 -2 474 -2 474 -2 474
Kommunale foretak
Molde Eiendom KF - reduksjon i vedlikeholdsmidler som 
tilbakeføres i 2013 1 500 1 500 1 500 -4 500
Molde Eiendom KF - overføres til investeringer jfr. k-sak 
143/08 -8 160
Molde Eindom KF - dekning av merutgifter kommunale 
avgifter -450 -450 -450 -450
Molde Eiendom KF - k-sak 26/09 tiltakspakke fra 
regjeringen (overførestil driftsprosjekt ) -1 120
Molde Eiendom KF - k-sak 26/09 tiltakspakke fra 
regjeringen (overføres til investeringsprosjekt) -7 457
Molde Folkebad KF -  driftstilskuddet er redusert på grunn 
av endret oppstartstidspunkt (1. april) og redusert rente fra 
5 pst. til 2,75 pst. -3 841 -5 090 -5 090 -5 090
Molde Utleieboliger KF - tilskudd knyttet til Glomstua 
bofellesskap og Tollero omsorgsboliger -1 077 -632 -624 -615 -615
Molde Utleieboliger KF - forrentning av ansvarlig lån 1 111 1 242 1 242 1 242 1 242
Fond bruk/avsetning
Bruk av disposisjonsfond (medarbeiderskap) 690
Avsetning fond mer-/mindreforbruk -1 680
Avsetning bufferfond jfr. k-sak 143/08
Avsetning til bufferfond moms på drift jfr. k-sak 26/09 
tiltakspakken -560
Avsetning til bundne fond minioritetsspråklige barn i 
barnehager -121
Avsetning til investeringsbudsjett jfr. k-sak 26/09 
tiltakspakken(IKT-inv. 1. mill. kroner og kunstgress på 
Skjevika 2,09 mill. kroner) -3 090
Overføring av investeringsmoms til 
investeringsregnskapet som følge av ny forskrift. 
Overføringen gjøres med 20 pst. i 2010 og trappes opp til 
40, 60 og 80 pst. i økonomiplanperioden -4 442 -6 308 -9 216 -4 840
Overføring av investeringsmoms til prosjektet byggeklar 
jazz- og teatertomt -8 300
Oppløsning av likviditetsreserve - bruk av fond 2 661
Andre
Merutgifter til nytt bibliotek -2 500 -2 500 -2 500
Dekning av restunderskudd for 2008 -7 743 -2 320
Effektivisering/rammereduksjon på enheter (se eget 
oppsett for fordeling) 0 24 904 38 676 58 834

Resultat 0 0 0 0 0
*Netto driftsutgifter inkluderer rammen til Molde Eiendom KF
**Renteutgifter er budsjettert med 2,75 pst. i 2010, 3,25 pst. i 2011, 3,75 pst. i 2012 og 4,25 pst. i 2013.
***Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 i opptaksåret 
Renter og avdrag er i planperioden deflatert med 3,1 pst.. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre
priser i 2010 priser, mens rente- og avdragskostnadene vil bli "lettere å bære" med verdien av deflatoren i perioden)  
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10.3 KOMMENTARER TIL ULIKE BALANSERINGSPOSTER 

10.3.1 Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon 
Kommunens pensjonskostnader er for 2010 budsjettert med 15,2 pst. av all pensjonsgivende 
inntekt med unntak av pensjon for lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse hvor 
pensjonskostnaden er satt til 11,2 pst. for 2010. Anslag fra KLP og Statens pensjonskasse 
tilsier en høyere kostnad enn dette med henholdsvis 15,89 pst. og 12,41 pst. De siste 
anslagene på pensjonskostnadene for 2009 indikerer en mulig innsparing i forhold til 
budsjettet på 4,0 mill. kroner. Vi forutsetter derfor at dette videreføres for å dekke de anslåtte 
merkostnader for 2010. 
 
Molde kommune etablerte fra 1. januar 2008 egen kommunal pensjonskasse. Sykepleierne 
er fortsatt pliktige medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) mens lærerne er 
tilsluttet Statens Pensjonskasse. Storebrand er forretningsfører for Molde Kommunale 
Pensjonskasse. 
 
I kommunens budsjetter og økonomiplan er det frem til nå lagt inn en positiv økonomisk 
effekt av etableringen av egen kasse på til sammen 4,7 mill. kroner i 2009 økende til 7,7 mill. 
kroner i 2010 og videre i planperioden. Disse positive effektene ble korrigert ved revideringen 
av budsjettet for 2009 og planperioden 2009 – 2012. I kommende planperiode legges 
følgende forutsetninger, som samsvarer med beregninger i revidert budsjett, til grunn 
 

Budsjett
2010 2011 2012 2013

Redusert pensjonskostnad til dekning av husleie - rådhuset 
(premieavvik) 8 600 8 600 8 600 8 600
Spart arbeidsgiveravgift av ovennevnte 1 213 1 213 1 213 1 213
Forventning om ytterligere innsparing gjennom positive 
regnskapsresultater i pensjonskassen med godskriving av 
kommunens premiefond 893 4 320 4 320
Ytterligere innsparing som følge av salg av kommunal 
eiendom til pensjonskassen 1 000 1 000 1 000 1 000

Total forventet innsparing 10 813 11 706 15 133 15 133
Økte husleiekostnader -8 600 -8 600 -8 600 -8 600

Netto gevinst 2 213 3 106 6 533 6 533

Økonomiplan

 
 
Når vi overfører kommunale bygg og anlegg til Molde Kommunale Pensjonskasse, må 
kommunen betale husleie for disse. Dette blir i vårt regnskap ført som premieavvik/redusert 
pensjonskostnad for å dekke den merkostnaden kommunen får. Netto innsparing av dette 
blir derfor den sparte arbeidsgiveravgiften. Forventningen om ytterligere innsparing gjennom 
positive regnskapsresultater i pensjonskassen er beregnet ut ifra godskriving av kommunens 
premiefond i 2009 med 13,4 mill. kroner basert på kassens regnskapsresultat i 2008 og 51,4 
mill. kroner i forventet overføring til premiefondet i 2010 basert på kassens regnskapsresultat 
for 2009. 
Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskriving av eiendommene pensjonskassen 
har overtatt fra kommunen, vil dette bidra til å redusere Molde kommunes pensjonskostnader 
på sikt. Pensjonskassen melder om gode resultat så langt i 2009 og avkastningen er god. De 
kommunale regnskapsreglene medfører at økt avkastning, oppskriving av eiendom med 
videre vil manifestere seg langsomt i kommunens regnskap. Effektene på kommunens 
økonomi på disse punkter må derfor ses i et langsiktig perspektiv.  
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10.3.2 Lokal lønnsreservepott 
Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 
2010. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et hovedoppgjør i kommunal 
sektor. Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret samsvarer med de 3,5 pst. som er anslått 
i forslaget til statsbudsjett. Det er også lagt inn forutsetning om at ulike kommunale gebyrer, 
brukerbetalinger, avgifter med videre justeres for forventet lønns- og prisvekst for på denne 
måten å delfinansiere økningen i lønnsutgifter. Dette bidraget er trukket i enhetenes rammer. 
Dette betyr at resultatet av lønnsoppgjøret for 2010 fullt ut vil bli kompensert i enhetenes 
rammer. Beregnet lønnsoverheng fra 2009 til 2010 er allerede kompensert i enhetenes 
rammer. 

10.3.3 Avsetning til bufferfond/disposisjonsfond 
Ved behandlingen av budsjettet for 2009 og økonomiplanen for perioden 2009 – 2012 vedtok 
kommunestyret å sette av 1,5 mill. kroner årlig til et bufferfond. Ved budsjettrevisjonen for 
2009 ble denne avsetningen strøket for dette året. Ved balanseringen av det enkelte år i den 
kommende planperioden har rådmannen sett seg nødt til å stryke denne avsetningen til 
fordel for budsjettbalansen. 

10.3.4 Driftstilskudd til Molde Folkebad KF 
For å dekke et forventet driftsunderskudd i Molde Folkebad KF i driftsfasen, var det lagt inn 
forutsetning om drift i 11 måneder i 2010 samt en rentekostnad på 5 pst. Tilskuddet i 
budsjettet er nå tilpasset nye forutsetninger. Det forutsettes ordinær drift av Moldebadet fra 
1. april 2010 samtidig som renten justeres til samme nivå (2,75 pst.) som på resten av 
kommunens lånegjeld. 

10.3.5 Mellomværender med Molde Utleieboliger KF 
De rentekompensasjonstilskuddene kommunen mottar for Tollero omsorgsboliger og 
Glomstua bofellesskap overføres i sin helhet til foretaket. Videre er morselskapets 
forventning om avkastning av sin kapital i foretaket redusert til det som ble vedtatt ved 
revideringen av kommunens økonomiplan i juni. 

10.3.6 Merutgifter til nytt bibliotek 
Ved revideringen av kommunens økonomiplan i juni, ble det lagt inn en anslått merkostnad til 
nytt bibliotek på årlig 4,5 mill. kroner fra 2011. Dette beløpet er nå redusert med 2,0 mill. 
kroner som følge av at investeringen i byggeklar tomt er innlagt i foreliggende budsjett.  

10.3.7 Dekning av restunderskudd for 2008 
Ved fremleggelsen av regnskapet for 2008, som viste et udekket underskudd på 31,2 mill. 
kroner, ble det vedtatt å bruke 21,1 mill. kroner av kommunens disposisjonsfond til delvis 
dekning av dette. Ved budsjettrevisjonen for 2009 ble ytterligere 7,7 mill. kroner av 
underskuddet dekket. Det stå dermed til rest å dekke 2,3 mill. kroner i budsjettet for 2010 for 
å unngå at kommunen havner i ROBEK-registret. Dette beløpet er derfor lagt inn som utgift i 
kommunens budsjett for kommende år. Dersom avslutningen av regnskapet for 2009 viser 
en bedring i resultatet i forhold til dagens prognoser, forutsettes det at restunderskuddet 
dekkes så langt dette er mulig.  
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10.4 SAMHANDLINGSREFORMEN 
Regjeringen la den 19. juni 2009 frem st. meld. nr. 47 (2008 – 09), Samhandlingsreformen – 
Rett behandling – på rett sted – til rett tid. 
 
Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i 
forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse mer på å unngå at folk blir 
syke og vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide. Det er de 
viktigste målene i reformen. 
 
Et vesentlig grep i reformen er å etablere økonomiske insentiver som gjør at det lønner seg 
for sykehus og kommuner å samhandle på tvers av nivåene. 
Regjeringen foreslår å gi kommunene et medfinansieringsansvar for pasienter som 
behandles i sykehus. Det innebærer at kommunene betaler en andel av kostnadene ved å 
behandle en pasient på sykehus. Finansieringen skjer ved å overføre 20,0 pst. av 
tilskuddene til de regionale helseforetakene, som nå går direkte fra stat til regionale 
helseforetak, til kommunene. Kommunal medfinansiering skal inspirere kommunene til å 
vurdere egen helseinnsats i et helhetlig faglig og samfunnsøkonomisk perspektiv. 
Regjeringen vurderer flere innretninger av modellen; en generell medfinansiering, en 
avgrensning knyttet til enkeltdiagnoser og en avgrensning knyttet til alder. Det tas sikte på at 
ordningen iverksettes fra 2012. 
 
En foreløpig grov beregning viser at Molde kommunes årlige andel av en 
medfinansieringsordning vil ligge på ca. 65 mill. kroner. Vi står altså overfor en reform med 
en betydelig økonomsk side. For å forberede kommunen best mulig på denne utfordringen 
arbeider rådmannen nå med en skisse til tilpasninger til de nye oppgavene. 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2010 er det innenfor de frie inntektene gitt signaler om at deler 
av bevilgningen skal brukes til å forberede kommunene på de tiltak som blir viktig å etablere 
på det forebyggende området når reformen trer i kraft. I dette budsjettforslaget har en ikke 
funnet det mulig å bruke av de frie inntektene til dette formålet. 
 
Molde kommune har også mottatt en henvendelse om å delta i et pilotprosjekt omkring 
samhandlingsreformen. Denne henvendelsen er nå til vurdering i administrasjonen. 

10.5 NÆRVÆR - SYKEFRAVÆR 
Molde kommune ble i 2007 deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet. Dette programmet 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 Kvalitetskommuneprogrammet 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 for ansatte på tiltak 
funksjonshemmede og dette ble avsluttet 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 pst. til 90 pst. Høsten 2008 startet et delprosjekt som 
omfattet 2 enheter med til sammen 5 barnehager med store variasjoner i nærværsprosent. 
Målet er å redusere det arbeidsrelaterte fraværet med minst 30 pst. i løpet av 2009, foreløpig 
har noen nådd målene sine og noen har fortsatt litt arbeid før de er tilfredse med resultatene. 
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Fra 2. kvartal i 2009 startet rapporteringen av sykefraværet i BMS for alle enheter. Det 
rapporteres hvilket fravær enheten har og hvilke tiltak som er satt i verk og settes i verk for at 
enhetene kan nå sine mål. Den kvartalsvise rapporteringen går til politisk behandling.  
Flere enheter har nå egne prosjekter for å arbeid systematisk på kort og lang sikt for å 
forbedre arbeidsmiljøet og nærværsprosenten. HMS har nå et ekstra fokus og det 
systemiske arbeidet forbedres og har større prioritet i organisasjonen. Molde kommune har 
også kravspesifikasjonen klar for å hente inn anbud på bedriftshelsetjeneste. Den nye 
”bestillingen” til bedriftshelsetjenesten skal gi enhetene bedre hånd om bruk av tjenesten for 
sine ansatte ut ifra den risiko ansatte blir utsatt for på hver enkelt arbeidsplass. Molde 
kommune har sagt opp nåværende avtale om bedriftshelsetjeneste. 
Lederutviklingen går over i en ny fase i 2010. Bygging av ledernes kompetanse i 
nærværsarbeid blir sterkt prioritert fremover. I hele 2009 har det, i samhandling med NAV, 
vært invitert til IA-cafe for ledere. 
 
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. Enhetene har særskilt oppfølgingsansvar jfr. IA-avtalen. 
 
Kommunen har viktige samarbeidspartnere i nærværsarbeidet som den samarbeider tett 
med. Spesielt nevnes NAV og det samarbeidet som er etablert i oppfølgingsarbeidet og i 
opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Verneombud og tillitsvalgte er også viktige i 
dette arbeidet. Helse- Miljø og Sikkerhetsarbeidet og bedriftshelsetjenesten skal 
videreutvikles framover.  
 

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet
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* 10,2 8,6 9,7 9,8
2008* 9,7 9,3 10,1 9,8
2009 11,4 9,8 9,1

Årstall
Sykefravær i pst.

* I 2007 og 2008 målte vi fraværet per tertial. I 2009 gikk vi tilbake til kvartalsvis rapportering.  
 
Tabellene viser utvikling i sykefraværet. Fraværet rapporteres nå i BMS for hver enhet per 
kvartal. Rapporteringene går som sak til behandling i HAMU og drifts- og forvaltningsstyret. 
Årsrapporteringen legges frem for kommunestyret.  
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10.6 REKRUTTERINGSPLAN – REKRUTTERE, BEHOLDE OG VIDEREUTVIKLE 
DYKTIGE MEDARBEIDERE I MOLDE KOMMUNE 

Molde kommune utarbeidet våren 2008 en egen rekrutteringsplan. Denne planen er et 
verktøy for alle der det settes fokus på å rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige 
medarbeidere i Molde kommune. Planene er godt forankret i organisasjonen og har ført til at 
det blant annet arbeides med følgende fokus; offentlig markedslønn, redusering av uønsket 
deltid, rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven, omdømmebygging, 
gjennomgang/effektivisering av rekrutteringsrutiner, effektiv profilering og annonsering, 
kompetanseutvikling, rett lønn for det arbeid du faktisk gjør (ikke bare styrt etter hvilken 
formell utdannelse du har) og tilrettelegging av gode og innovative arbeidsplasser som 
kommer brukerne våre til gode. Planen, som nå må brukes aktivt, skal rulleres innen 
utgangen av 2009. 

Rekrutteringspatrulje 
Høsten 2008 ble det opprettet en rekrutteringspatrulje i Molde kommune. Denne består av 3 
fagarbeidere som skal arbeide med å profilere kommunen og fagarbeideryrket for ungdom. 
Kommunen har dyktige medarbeidere i rekrutteringspatruljen som gjør et godt arbeid. Det 
kan også i denne sammenheng nevnes at de representerer kommunesektoren ved 
karrieredagene som arrangeres årlig for ungdomsskoleelever.  
Det kan også nevnes at kommunesektoren er med og legger inn oppgaver til gründer-camp 
for ungdomsskoleelever. 

10.7 LÆRLINGER 
Molde kommune vil satse på lærlinger som en ressurs både i læretida og som framtidig 
arbeidskraft. Med de rammene som er avsatt, er det intensjonen å ta inn 12 lærlinger per år. 
Det er avsatt ressurser til å ansette en koordinator for lærlinger i 50 pst. 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 arbeider godt med lærlingen som ressurs i kommunen og samarbeider tett med 
videregående skoler og ungdomsskoler i regionen. Kommunen profileres som lærebedrift og 
bygger og viser frem godt omdømme. Internt i organisasjonen legges det 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. Ungdommene bringer nyttige tanker og innovative 
ideer inn i organisasjonen. 
Høsten 2009 har vi 28 lærlinger i Molde kommune i flere fag. I budsjett 2010 ligger det inne 
inndekning for inntak av 6 nye helsefaglærlinger. IKT og brann og redning dekker inntak av 
lærlinger i sine egne budsjetter.  
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11. BUDSJETTRAMMER 

11.1 BESTILLINGEN 
Budsjettrammene til den enkelte enhet defineres i Molde kommune som bestillingen. I 
budsjettet for 2010 er det på den enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er bestilt av 
tjenester innenfor rammen. Det er fokusert på en mer detaljert bestilling av tjenester enn 
tidligere, men vi har fremdeles det vi kaller en ”bestiller-light” versjon i Molde kommune. 
 
Samlet omfatter bestillingen til stabs- og resultatenhetene i Molde kommune følgende 
resultatforventninger: 
1. Levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området. 
2. Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer. 
3. Utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjett og 

økonomiplan. 
4. Oppnå grønt resultat (ønsket resultat) i målekortet i balansert målstyring. 
5. Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for å nå kommunens vedtatte mål og strategier. 

11.2 NETTO DRIFTSUTGIFTER I PERIODEN 
Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2010 – 
2013. 
 
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   2010 Øko.plan  2011 Øko.plan  2012 Øko.plan  2013
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 22 691 000 23 567 000 22 743 000 22 743 000
Drifts- og forvaltningsavd.politisk nivå 5 546 000 5 546 000 5 546 000 5 546 000
Plan- og utviklingsavdelingen 9 111 000 9 111 000 9 111 000 9 111 000
Plan- og utvilingsavd. fagseksjon skole 26 055 000 26 055 000 24 555 000 24 555 000
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage -4 237 000 -3 902 000 -3 902 000 -3 902 000
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og 
omsorg 8 880 000 8 880 000 8 880 000 8 880 000
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 359 000 20 359 000 20 359 000 20 359 000
Økonomiavdelingen 11 745 000 11 345 000 11 345 000 11 345 000
Kirkelig fellesråd 9 095 000 9 095 000 9 095 000 9 095 000
Molde asylmottak 0 0 0 0
Informasjons- og serviceavdelingen 5 694 000 5 694 000 5 694 000 5 694 000
Kvam skole 13 655 000 13 627 000 13 627 000 13 627 000
Sellanrå skole 19 230 000 19 190 000 19 190 000 19 190 000
Langmyra skole 24 403 000 24 350 000 24 350 000 24 350 000
Nordbyen skole 17 596 000 17 561 000 17 561 000 17 561 000
Kviltorp skole 20 864 000 20 824 000 20 824 000 20 824 000
Kleive skole 5 755 000 5 742 000 5 742 000 5 742 000
Bolsøya skole 4 838 000 4 825 000 4 825 000 4 825 000
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 355 000 17 320 000 17 320 000 17 320 000
Sekken oppvekstsenter 3 591 000 3 584 000 3 584 000 3 584 000
Bekkevoll ungdomsskole 24 816 000 24 756 000 24 756 000 24 756 000
Bergmo ungdomsskole 21 104 000 21 058 000 21 058 000 21 058 000
Skjevik barne- og ungdomsskole 16 092 000 16 062 000 16 062 000 16 062 000
Molde voksenopplæringssenter 9 166 000 9 166 000 9 166 000 9 166 000
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 2 522 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 2 444 000 2 444 000 2 444 000 2 444 000
Kvam, St. Sunniva barnehager 2 206 000 2 206 000 2 206 000 2 206 000
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 1 884 000 1 884 000 1 884 000 1 884 000
Kviltorp og Langmyra barnehager 1 123 000 1 123 000 1 123 000 1 123 000
Lillekollen barnehage 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Helsetjenesten 35 113 000 35 013 000 34 913 000 34 913 000
Barne- og familietjenesten 39 604 000 39 604 000 39 604 000 39 604 000
Sosialtjenesten NAV Molde 42 897 000 42 897 000 42 897 000 42 897 000
Ressurstjenesten 8 084 000 8 084 000 8 084 000 8 084 000
Glomstua omsorgssenter 58 955 000 58 127 000 58 127 000 58 127 000
Kirkebakken omsorgssenter 59 526 000 58 957 000 58 957 000 58 957 000
Råkhaugen omsorgssenter 6 221 000 11 651 000 19 151 000 23 151 000
Bergmo omsorgssenter 53 676 000 53 136 000 53 136 000 53 136 000
Røbekk omsorgssenter 18 177 000 17 981 000 17 981 000 17 981 000
Kleive omsorgssenter 28 924 000 28 622 000 28 622 000 28 622 000
Skåla omsorgssenter 18 982 000 18 785 000 18 785 000 18 785 000
Tiltak funksjonshemmede 89 594 000 89 594 000 89 594 000 89 594 000
Brann- og redningstjenesten 16 268 000 16 268 000 16 268 000 16 268 000
Byggesak og geodata 1 546 000 1 546 000 1 546 000 1 546 000
Molde bydrift 20 280 000 20 078 000 20 078 000 20 078 000
Kulturtjenesten 20 049 000 20 049 000 20 049 000 20 049 000
Kulturskolen 9 047 000 9 047 000 9 047 000 9 047 000
Sum ramme 852 481 000 855 388 000 860 464 000 864 464 000  
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Rammene i planperioden framkommer etter følgende forutsetninger: 
• Rådmannen har hatt som et overordnet mål å få til så ”riktige” rammer som mulig. Det vil 

likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til bestillingen. 
Rådmannen vil da i løpet av 2010 tilpasse tjenesteproduksjonen på en slik måte at 
rammene samsvarer med driften. 

• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter er basert på vedtatt budsjett 2009 og 
økonomiplan for 2009-2012. Videre er rammene justert i forhold til de signal som 
kommunestyret ga den 17. september i rammesaken. 

• Hvordan den enkelte enhet har gjennomført tiltak som er foreslått i rammesaken, er 
beskrevet under de berørte enheter.  

• Rammene er prisjustert med 2,4 pst. på utvalgte arter. Videre er rammene justert for 
spesiell prisvekst. Dette gjelder spesielt driftsavtaler som har prisvekst lik lønnsvekst.  

• Rammene er delvis kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2009. Resterende 
vil bli fordelt ved hjelp av lønnsreservepotten i 2010.  

• Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2009 til 2010 anslås til 3,5 pst. og er i hovedsak 
budsjettert på en felles lønnspott. 

• Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde Kommunale Pensjonskasse på 
15,2 pst. i 2010. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonspremie i 
Statens Pensjonskasse.  

• Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst. 
• Det er lagt inn og fordelt et trekk i rammene i 2011, 2012 og i 2013 på henholdsvis 24,9 

mill. kroner, 38,7 mill. kroner og 58,8 mill. kroner. Disse trekkene fremkommer i tabellen i 
kapittel 11.3 og er ikke gjengitt i den enkelte enhets rammer i tabellen over.  

• 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/resultatenheter og beskrevet der. 

• Det er i forbindelse med alle endringer i rammene utarbeidet en egen tabell som viser 
realendringer og hvor konsekvenser er beskrevet i forhold til disse endringene under den 
enkelte avdeling/resultatenhet. 
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11.3 RAMMETREKK I PLANPERIODEN 
Tabellen under viser trekk i rammene til de enkelte enheter i perioden 2011 til 2013. Disse 
trekkene er ikke beskrevet med konkrete tiltak, og er heller ikke innarbeidet i de enkelte 
enheters rammer. Rådmannen vil ved neste rullering av økonomiplanen komme nærmere 
inn på fordelingen og tiltakene i forbindelse med denne ytterligere utfordringen som gjelder 
fra 2011 og utover i planperioden. 
 

Avdeling/resultatenhet
Trekk i ramme 

2011
Trekk i ramme 

2012
Trekk i ramme 

2013
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 504 146 782 941 1 191 011
Drifts- og forvaltningsavd.politisk nivå 163 079 253 263 385 264
Plan- og utviklingsavdelingen 267 908 416 061 632 913
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 766 143 1 189 824 1 809 962
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage -124 588 -193 486 -294 332
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 261 115 405 513 616 867
Personal- og organisasjonsavdelingen 598 653 929 711 1 414 278
Økonomiavdelingen 345 360 536 345 815 889
Kirkelig fellesråd 267 437 415 331 631 802
Molde asylmottak 0 0 0
Informasjons- og serviceavdelingen 167 431 260 021 395 545
Kvam skole 401 523 623 567 948 571
Sellanrå skole 565 455 878 154 1 335 850
Langmyra skole 717 567 1 114 384 1 695 202
Nordbyen skole 517 408 803 536 1 222 341
Kviltorp skole 613 503 952 772 1 449 359
Kleive skole 169 225 262 807 399 782
Bolsøya skole 142 261 220 931 336 081
Vågsetra barne- og ungdomsskole 510 321 792 531 1 205 599
Sekken oppvekstsenter 105 593 163 986 249 456
Bekkevoll ungdomsskole 729 711 1 133 244 1 723 892
Bergmo ungdomsskole 620 560 963 732 1 466 031
Skjevik barne- og ungdomsskole 473 183 734 855 1 117 862
Molde voksenopplæringssenter 269 525 418 573 636 734
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 74 159 115 169 175 196
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 71 865 111 607 169 777
Kvam, St. Sunniva barnehager 64 867 100 739 153 244
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 55 399 86 034 130 876
Kviltorp og Langmyra barnehager 33 022 51 283 78 011
Lillekollen barnehage 57 486 89 277 135 808
Helsetjenesten 1 032 493 1 603 465 2 439 193
Barne- og familietjenesten 1 164 550 1 808 550 2 751 169
Sosialtjenesten NAV Molde 1 261 380 1 958 928 2 979 924
Ressurstjenesten 237 709 369 163 561 571
Glomstua omsorgssenter 1 733 563 2 692 230 4 095 425
Kirkebakken omsorgssenter 1 750 353 2 718 305 4 135 090
Råkhaugen omsorgssenter 182 928 284 087 432 154
Bergmo omsorgssenter 1 578 335 2 451 160 3 728 709
Røbekk omsorgssenter 534 492 830 068 1 262 701
Kleive omsorgssenter 850 506 1 320 839 2 009 262
Skåla omsorgssenter 558 163 866 829 1 318 622
Tiltak funksjonshemmede 2 634 498 4 091 385 6 223 823
Brann- og redningstjenesten 478 358 742 892 1 130 089
Byggesak og geodata 45 460 70 599 107 396
Molde bydrift 596 330 926 103 1 408 790
Kulturtjenesten 589 538 915 554 1 392 743
Kulturskolen 266 026 413 139 628 468
Sum ramme 24 904 000 38 676 000 58 834 000  
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12. BUDSJETTRAMMER TIL STABSAVDELINGENE 
12.1 DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 35 532 000
Brutto driftsinntekter -4 838 000

Inngående 30 694 000 30 775 000 28 237 000 29 113 000 28 289 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 102 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -39 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 167 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 94 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -122 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 267 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Utgifter til NAV- 
reformen lagt inn i budsjett 2008 med kr. 500.000,- 
redusert til kr. 358.000,- (statsbudsjettet for 2009) 
utgår i 2010 -358 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Spesiell 
prisvekst kontingenter, Destinasjon Molde og 
Romsdal samt GassROR 26 000 26 000 26 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Stortingsvalg 
2009, kommune og fylkestingsvalg 2011 -500 000 850 000 -850 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Reduksjon i 
diverse overføringer -771 000
I vedtatt økonomiplan er det lagt inn en reduksjon i 
overføringer til andre, Destinasjon Molde og 
Romsdal, Kunnskapsparken, Næringsforum. 
Politikerne sa nei til disse reduksjonene i 2009 771 000
Administrativ endring - overflytting av midler til 
årsrapport til økonomiavdelingen -252 000
Administrativ endring - del av lønn til informasjonsjef 
som går inn som leder for informasjons- og 
serviceavdelingen overflyttes til informasjons- og 
serviceavdelingen -186 000 -142 000
K-sak 60/09 - tilskudd til fiskebru på 
Atlanterhavsveien 250 000 -250 000
Administrativ endring - informasjon og webredaktør 
mm. overflyttes til informasjons- og 
serviceavdelingen -1 306 000
Det har tidligere ikke vært budsjettdekning i forhold til 
inngått avtale med Interkommunalt Arkiv 149 000
Kommunerevisjonen - prisøkning 43 000
Kontingent KS - nye satser 100 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Reduksjon i forbindelse med bla. overflytting av 
controllerfunksjonen -350 000
Spesiell prisvekst samt økning i omfang av IKT-
lisenser Microsoft 500 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen -650 000

Utgående 30 775 000 28 237 000 29 113 000 28 289 000 28 289 000  
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Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Rådmannen 
Rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen med politisk nivå rapporterer som ett 
område. Rådmannen er det formelle bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske 
organer og som sådan den sentrale premissleverandør til politisk nivå. Rådmannen er 
ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde 
kommunes organisasjon gjennom den strategiske ledelse, rådmannsteamet, som i tillegg til 
rådmannen består av kommunalsjef for drift og forvaltning og kommunalsjef for plan og 
utvikling. Ledelsesfunksjonene utøves videre gjennom flere ledergrupper. 

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
Avdelingen har sentrale oppgaver for den løpende driften av kommunens samlede 
virksomhet samt forvaltningssaker overfor næringslivet og andre. Kontroll og oppfølging av 
drift og tjenesteproduksjon er viktig for å sikre optimal bruk av kommunens ressurser. 
Kontroller skal styrke innsatsen på dette området ved blant annet utvidet bruk av 
kvalitetssystem, avviksregistrering og personsikkerhet. Avdelingen skal også ivareta 
kommunens internasjonale kontakter og vennskapssamarbeid samt arbeide aktivt for god 
omdømmebygging. 

Rådmannen 
• Ledelse av kommunen. 
• Ansvarlig premissleverandør til politisk nivå. 
• Sikre gjennomføring av politiske vedtak. 

Kommuneadvokaten (juridisk seksjon) 
• Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. 
• Juridisk rådgivning for hele organisasjonen. 
• Administrativ leder av overformynderiet som forvalter midler for ca. 215 klienter med en 

samlet forvaltningskapital på ca. 60,0 mill. kroner. 

Administrasjon DFA 
• Sentrale oppgaver for den løpende driften av kommunens samlede virksomhet.  
• Kontrollerfunksjonen, herunder rapporterings- og kvalitetssikringssystem. 
• Generelle saksbehandlingsoppgaver for organisasjonen. 
• Budsjett- og økonomioppfølging for avdelingen. 
• Forvaltningssaker overfor næringslivet og andre, herunder salgsbevillinger, serverings- og 

skjenkebevillingssaker og kontrollvirksomhet. 
• Internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid. 
• Datasikkerhet og personvern.  
 
Politisk sekretariat 
• Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske styringsorganer, ordfører, 

varaordfører og rådmannsfunksjonen.  
• Valgadministrasjon. 

Fellestjenesten  
• Trykkeritjenester, trykking og pakking av saksdokumenter og publikasjoner/dokumenter til 

alle politiske organer og administrative enheter. 
• Budtjenester, utbringing/utsending av saksdokumenter og postombringing eksternt og 

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

Innkjøpsseksjonen 
• 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.  

IKT-seksjonen 
 
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. 
• Utvikling av digital kommune. 
 

Kommunestyret vedtok i sak 110/09 i møte 17. desember 2009 at ordførerens godtgjørelse 
justeres med 3,1 % fra 01.05.2009, og settes til 11G fra 01.01.2010. Godtgjørelse til 
varaordfører settes til 50 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelse for øvrige politiske 
tillitsvalgte knyttes til godtgjørelsen for ordfører for 2008.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Utgifter til NAV- 
reformen lagt inn i budsjett 2008 med kr. 500.000,- 
redusert til kr. 358.000,- (statsbudsjettet for 2009) 
utgår i 2010 -358 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Spesiell 
prisvekst kontingenter, Destinasjon Molde og 
Romsdal samt GassROR 26 000 26 000 26 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Stortingsvalg 
2009, kommune og fylkestingsvalg 2011 -500 000 850 000 -850 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Reduksjon i 
diverse overføringer -771 000
I vedtatt økonomiplan er det lagt inn en reduksjon i 
overføringer til andre, Destinasjon Molde og 
Romsdal, Kunnskapsparken, Næringsforum. 
Politikerne sa nei til disse reduksjonene i 2009 771 000
Administrativ endring - overflytting av midler til 
årsrapport til økonomiavdelingen -252 000
Administrativ endring - del av lønn til informasjonsjef 
som går inn som leder for informasjons- og 
serviceavdelingen overflyttes til informasjons- og 
serviceavdelingen -186 000 -142 000
K-sak 60/09 - tilskudd til fiskebru på 
Atlanterhavsveien 250 000 -250 000
Administrativ endring - informasjon og webredaktør 
mm. overflyttes til informasjons- og 
serviceavdelingen -1 306 000
Det har tidligere ikke vært budsjettdekning i forhold 
til inngått avtale med Interkommunalt Arkiv 149 000
Kommunerevisjonen - prisøkning 43 000
Kontingent KS - nye satser 100 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Reduksjon i forbindelse med bla. overflytting av 
controllerfunksjonen -350 000
Spesiell prisvekst samt økning i omfang av IKT-
lisenser Microsoft 500 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen -650 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Endringene i Drift og forvaltningsavdelingen er av organisatorisk art. Det vil si at det er 
redusert med 1 x 50 pst. stilling på dokumentsenteret og 1 x 100 pst. stilling er redusert i 
administrasjonen og overflyttet til ny ressurs på IKT. Stillingen som informasjonssjef inngår 
nå i ny sammenslått stilling som informasjons – og servicesjef. Konsekvensen av 
omorganiseringen er en innsparing på kr. 350.000,- samt en omfordeling og prioritering av 
arbeidsoppgaver.  

Utfordringer i perioden  
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen 650 000 650 000 650 000 650 000
Ny stilling på IKT med ansvar for skoleområder 500 000 500 000 500 000 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
I forbindelse med balanseringen av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet 
enn å redusere rammen på generelt grunnlag for noen enheter. Drifts- og 
forvaltningsavdelingen har fått en slik reduksjon på kr. 650.000,-. Enheten vil i løpet av 
budsjettåret arbeide med hvordan denne reduksjonen skal gjennomføres. I den grad dette 
nødvendiggjør politiske vedtak, vil det bli lagt frem egen sak. 
 
Det har vært en rivende utvikling av bruk av data innen skoleområdet. Det er behov for ny 
ressurs med fokus på oppfølging av skolene både utstyrsmessig og oppfølging av skolenes 
dataansvarlig.  
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12.2 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 
Plan- og utviklingsavdelingen

Rev.budsjett 
2009

Budsjett  
2010

Øko.plan  
2011

Øko.plan  
2012

Øko.plan  
2013

Brutto driftsutgifter 13 056 000
Brutto driftsinntekter -5 190 000

Inngående 7 866 000 8 188 000 9 111 000 9 111 000 9 111 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009 32 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009, helårsvirkning 2010 19 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -142 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 46 000
Realendring
Økte inntekter festetomter -200 000
Administrativ endring - ansvar for kommunalteknisk planlegging 
overflyttes fra Molde bydrift til plan- og utviklingsavdelingen 1 200 000
Administrativ intern omfordeling av rammekutt på 1 mill. kroner i 
budsjett for 2009 290 000
Delsum 8 188 000 9 111 000 9 111 000 9 111 000 9 111 000
 fagseksjon skole
Brutto driftsutgifter 18 053 000
Brutto driftsinntekter 1 587 000

Inngående 19 640 000 17 952 000 26 055 000 26 055 000 24 555 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009 33 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009, helårsvirkning 2010 14 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -14 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 302 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Inndekking av merforbruk i 
2005 på 4,5 mill.kroner fordelt på 3 år - trekket oppheves fra 2010 1 500 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeregulering Cap 
Clara 200 000
Administrativ endring - ressurser til hjemmeundervisning overføres 
til Kvam skole -11 000 11 000
Administrativ endring - fordeling av felles ressursramme til 
skolene -900 000 900 000
Administrativ endring - ressurser tildelt Bekkevoll ungdomsskole 
for spesiell tilrettelegging -35 000 35 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 1 328 000 1 860 000
K- sak 25/09 - Cap Clara skole overflyttes til fagseksjon skole i 
plan- og utviklingsavdelingen - gjeldende fra 1. januar 2010 1 758 000
K- sak 25/09 - logopedstilling overflyttes fra fagseksjon skole til 
barne- og familietjenesten -639 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet og 
grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 1-4 trinn -2 104 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning og omfordeling 
av ressurser til ansatte som er 55 år eller eldre 156 000 216 000
Administrativ endring gitt i 2009 - oppfølging nasjonale prøver 
2008 trekkes ut i 2011 -155 000 155 000
Statsbudsjettet for 2010: Økt antall elever i statlige/private skoler -45 000
Statsbudsjettet for 2010: Helårsvirkning av tidlig innsats i 
norsk/samisk og matematikk og fysisk aktivitet fordelt på skolene - 
rest på fagseksjonen som fordeles i året 417 000
Statsbudsjettet for 2010: Økt timetall og gratis leksehjelp 1 150 000
Utbygging av Langmyra skole medfører økte driftsutgifter i form av 
husleie sykepleieskolen og skyss med samlet 1,5 mill. kroner i 
2010 og i 2011 1 500 000 -1 500 000
Egenfinansiering av tiltak innenfor skoleområdet  -1 217 000
Delsum 17 952 000 26 055 000 26 055 000 24 555 000 24 555 000  

Fortsetter neste side 
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Fortsettelse fra forrige side 
Rev.budsjett 

2009 Ramme 2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
fagseksjon barnehage
Brutto driftsutgifter 64 311 000
Brutto driftsinntekter -68 898 000
Inngående -4 587 000 -4 756 000 -4 237 000 -3 902 000 -3 902 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009 31 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009, helårsvirkning 2010 19 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -140 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 328 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Kalkulatoriske kostnader 1 477 000 -85 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Kalkulatoriske kostnader 
som finansieres av skjønnsmidler (full barnehagedekning) -1 522 000 40 000
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen på midler til 
funksjonshemmede barn 357 000
Styrking av ressurser til barn med særskilte behov - barnehage 
(nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp) 500 000
Full barnehagedekning - foreløpig drift i Bispegården til nye 
Lillekollen er ferdig i 2011 380 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor rammen til 
barnehageområdet -500 000
Administrativ intern omfordeling av rammekutt på 1 mill. kroner i 
budsjett for 2009 -200 000
Delsum -4 756 000 -4 237 000 -3 902 000 -3 902 000 -3 902 000
fagseksjon pleie og omsorg
Brutto driftsutgifter 7 507 000
Brutto driftsinntekter -3 400 000
Inngående 4 107 000 8 473 381 8 880 000 8 880 000 8 880 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009 28 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet i 2008 med 
virkning fra mai 2009, helårsvirkning 2010 16 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 134 000
Realendring
K-sak 25/09 økt ramme til pleie og omsorg basert på 
tiltakspakken.Rammeøkningen opphever delvis et trekk på 3 mill. 
kroner som var innlagt i budsjettet for 2009. Resterende trekk på 
kr. 971.000,- er fordelt på omsorgssentrene 2 029 000
PS-sak 22/09 fordelt reduksjon pleie og omsorg 971 000
Administrativ endring - overført ressurskrevende tjeneste som 
opphører fra Glomstua til fagseksjonen 1 428 381 257 000
Flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på sjukehuset 500 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor rammen til 
pleie- og omsorgsområdet -500 000
Avrunding -381
Administrativ intern omfordeling av rammekutt på 1 mill. kroner i 
budsjett for 2009 -90 000
Delsum 8 473 381 8 880 000 8 880 000 8 880 000 8 880 000
Utgående 29 857 381 39 809 000 40 144 000 38 644 000 38 644 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Plan- og utviklingsavdelingen med sine seks seksjoner 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, 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 kommuneplanenes arealdel og 
regulerings- og bebyggelsesplaner skjer i samsvar med plan- og bygningsloven og 
overordnede kommunale planer. Her utføres all arealplanlegging i kommunal regi. I tillegg 
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ytes også rådgiving og arkitektfaglig bistand til private planleggere og utbyggere. Seksjonen 
har ansvaret for den formelle behandlingen av sakene og at disse blir fremmet for politisk 
behandling. Det er for tiden et meget stort press på denne virksomheten. 

Seksjon for landbruk og naturforvaltning
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltnings- 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, 
og bidrar med nødvendig bistand i all kommuneplanlegging. 

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

Fagseksjon pleie og omsorg
Seksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og faglig oppfølging av alle 
virksomheter innen pleie og omsorg. Seksjonen skal koordinere fagområdet og ivareta 
saksbehandling på felles tjenester. Videre skal seksjonen utarbeide bestilling til enhetene og 
fremme utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer samt drive 
overordnet planarbeid og være støttefunksjon på fag i forhold til enhetene. Seksjonen skal 
også gjennomføre vederlagsberegning og drifte fagsystem. 

Fagseksjon barnehage
Seksjonen har ansvar for planlegging, godkjenning, kvalitetssikring og tilsyn med hele 
barnehagevirksomheten i kommunen. Dette innbefatter totalt 31 kommunale og private 
barnehager. Fagseksjonen ivaretar kommunen som barnehagemyndighet og sikrer et 
helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Seksjonen 
ivaretar kommunens eierskap og utarbeider bestilling til de kommunale barnehageenhetene. 
Fagsjefen har personalansvar for spesialpedagoger for førskolebarn og vedtaksmyndighet 
for tiltak for barn med minoritetsspråk, nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp. 
I rammen for budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 har fagseksjonen et positivt 
totalbudsjett. Årsaken til dette er at ulike inntekstføringer gjøres på fagseksjonen, mens 
utgiftsføringene gjøres på flere enheter, blant annet kommunale og private barnehager og 
Molde Eiendom KF. 

Generell reduksjon i rammene for 2010 
I likhet med drifts- og forvaltningsavdelingen er det også på plan- og utviklingsavdelingen 
gjort en generell rammereduksjon, som kommer i tillegg til den rammetilpasning som følger 
av kommunestyret vedtak i septembermøtet om budsjettrammer for 2010. Reduksjonen er 
på kr. 1.509.000,- og fordeles med kr. 509.000,- på skoleseksjonen, kr. 500.000,- på 
barnehageseksjonen og kr. 500.000,- på pleie og omsorgsseksjonen. 
 
Vurdering av tiltak for gjennomføring av rammereduksjonen skal ha hele fagområdet som 
utgangspunkt. Dette fordi fagseksjonenes budsjett i så stor grad er knyttet til budsjettene for 
enhetene, ved overføringer og fellesbevilgninger. 
 
Det vil umiddelbart bli startet et arbeid med å finne tiltak og virkemidler for å realisere 
reduksjonene. I den grad dette nødvendiggjør politiske vedtak, vil det bli lagt frem egen sak. 
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I utgangspunktet skal dette arbeidet vinkles slik at reduksjonen gjennomføres ved 
egenfinansierte tiltak. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  

Seksjonene arealplan, landbruk og naturforvaltning, og strategi og bestilling 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Plan- og utviklingsavdelingen
Økte inntekter festetomter -200 000
Administrativ endring - ansvar for kommunalteknisk 
planlegging overflyttes fra Molde bydrift til plan- og 
utviklingsavdelingen 1 200 000
Administrativ intern omfordeling av rammekutt på 1 
mill. kroner i budsjett for 2009 290 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Kommunalteknisk planlegging flyttes til plan- og utviklingsavdelingen som historisk har 
betjent bestillingen på området med kjøp av tjenester fra Molde Vann og Avløp KF. 
 
Avdelingen har inntekter på festetomter for både boliger og næringsbygg. Inntektene 
reduseres gradvis som følge av salg av eiendommer til festerne. Dette skjer ikke så raskt 
som antatt, derfor vil festetomter gi større inntekt enn forventet. Det er et mål å avvikle 
festeforholdene, men avviklingen vil ta noe tid. 
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Fagseksjon skole 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Fagseksjon skole
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Inndekking av 
merforbruk i 2005 på 4,5 mill.kroner fordelt på 3 år - 
trekket oppheves fra 2010 1 500 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Rammeregulering Cap Clara 200 000
Administrativ endring - ressurser til 
hjemmeundervisning overføres til Kvam skole -11 000 11 000
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme til skolene -900 000 900 000
Administrativ endring - ressurser tildelt Bekkevoll 
ungdomsskole for spesiell tilrettelegging -35 000 35 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 1 328 000 1 860 000
K- sak 25/09 - Cap Clara skole overflyttes til 
fagseksjon skole i plan- og utviklingsavdelingen - 
gjeldende fra 1. januar 2010 1 758 000
K- sak 25/09 - logopedstilling overflyttes fra 
fagseksjon skole til barne- og familietjenesten -639 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn -2 104 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning og 
omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år eller 
eldre 156 000 216 000
Administrativ endring gitt i 2009 - oppfølging 
nasjonale prøver 2008 trekkes ut i 2011 -155 000 155 000
Statsbudsjettet for 2010: Økt antall elever i 
statlige/private skoler -45 000
Statsbudsjettet for 2010: Helårsvirkning av tidlig 
innsats i norsk/samisk og matematikk og fysisk 
aktivitet fordelt på skolene - rest på fagseksjonen som 
fordeles i året 417 000
Statsbudsjettet for 2010: Økt timetall og gratis 
leksehjelp 1 150 000
Utbygging av Langmyra skole medfører økte 
driftsutgifter i form av husleie sykepleieskolen og 
skyss med samlet 1,5 mill. kroner i 2010 og i 2011 1 500 000 -1 500 000
Egenfinansiering av tiltak innenfor skoleområdet  -1 217 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Siden våren 2009 har skoleområdet arbeidet med tilpasning av rammen, slik den ble foreslått 
av formannskapet. En har redusert innsatsen spesielt knyttet til spesialundervisning 
(lærerressurs og assistentressurs) tilsvarende 1,3 mill. kroner for høsten 2009 og 3,2 mill. 
kroner for 2010. Denne tilpasningen av driften fra høsten 2009 ble gjennomført for å kunne 
møte nye kostnader og behov, og i tillegg slippe å justere driften midt i skoleåret 2009/2010.  
Etter vedtaket i kommunestyret i september 2009 om å styrke rammen for skoleområdet, har 
justeringen nettopp i større grad gitt rom for oppfølging av nye behov i skolene fra høsten 
2009 som ikke har vært planlagt (nye bestillinger). Den har også gitt rom for oppfølging av en 
del av de økte kostnadene på fellesområdet sentrale tjenester skole i 2010 som skoleskyss 
og husleiekostnader. 
Disse midlene (kr. 1.860.000,-) blir følgelig tilbakeført til skoleenhetene i 2010.  
 
Nye bestillinger høsten 2009 er i hovedsak knyttet til spesialundervisning og lærerdekning. 
Videre er det behov for felles oppfølging av innføringsklassa. Samlet er det skissert et behov 
med en årsvirkning på 1,7 mill. kroner på disse tiltakene. I tillegg har skolene meldt behov for 
oppfølging av elever med flyktningbakgrunn, rammen for aktuelle tiltak er ca. kr. 440.000,-. 
 
På dette området har en kostnadsøkninger knyttet til skoleskyss, husleie, 
svømmeundervisning (bassengleie og skyss), spesialundervisning for fosterhjemsplasserte 
og ved Tøndergård skole samt videreutdanning for pedagogisk personale. 
Økt kostnadsbehov er skissert til ca. 1,5 mill. kroner. 
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Disse tiltakene tar en sikte på i hovedsak å kunne følge opp innen skoleområdets ramme. 
Disponible midler som i utgangspunktet er lagt på sentrale tjenester, skal disponeres til 
aktuelle tiltak etter drøftinger med skolene. 
Tiltak i statsbudsjettet for 2010 med oppstart høsten 2010 er også lagt i fagseksjons budsjett. 

Fagseksjon barnehager 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Fagseksjon barnehage
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Kalkulatoriske 
kostnader 1 477 000 -85 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Kalkulatoriske 
kostnader som finansieres av skjønnsmidler (full 
barnehagedekning) -1 522 000 40 000
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn 357 000
Styrking av ressurser til barn med særskilte behov - 
barnehage (nedsatt funksjonsevne og 
spesialpedagogisk hjelp) 500 000
Full barnehagedekning - foreløpig drift i Bispegården 
til nye Lillekollen er ferdig i 2011 380 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen til barnehageområdet -500 000
Administrativ intern omfordeling av rammekutt på 1 
mill. kroner i budsjett for 2009 -200 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Styrking av ressurser til tiltak for barn med særskilte behov – barnehage (nedsatt 
funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp): 
Styrkingen vil bedre situasjonen for barn med særskilte behov noe, men det er fortsatt 
utfordringer med å dekke sakkyndig dokumenterte behov. Det vises til kommentarer på 
fagområdet. 
 
Full barnehagedekning – Foreløpig drift i Bispegården til nye Lillekollen er ferdig i 2011: 
Det vises til plan- og utviklingsstyrets sak 99/09 Full barnehagedekning – nye tiltak i 2010-
2011 og kommentarer på fagområdet. 
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Fagseksjon pleie og omsorg. 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Fagseksjon pleie og omsorg
tiltakspakken.Rammeøkningen opphever delvis et 
trekk på 3 mill. kroner som var innlagt i budsjettet for 
2009. Resterende trekk på kr. 971.000,- er fordelt på 2 029 000
PS-sak 22/09 fordelt reduksjon pleie og omsorg 971 000
Administrativ endring - overført ressurskrevende 
tjeneste som opphører fra Glomstua til fagseksjonen 1 428 381 257 000
Flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på 
sjukehuset 500 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen til pleie- og omsorgsområdet -500 000
Avrunding -381
Administrativ intern omfordeling av rammekutt på 1 
mill. kroner i budsjett for 2009 -90 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Ressurskrevende tjeneste som tidligere ble utført av Glomstua, utbetales nå via 
fagseksjonen til annen kommune hvor bruker er bosatt. Økning 2010 tilsvarer prisøkning. 
 
I 2009 har betaling for liggedøgn for utskrivningsklare pasienter økt. Det kompenseres derfor 
noe i rammen. Men det arbeides kontinuerlig med å gi plass til disse pasientene i 
kommunale tilbud. Tiden vil vise om kommunale tiltak i forbindelse med 
samhandlingsreformen vil avhjelpe dette, evt. om det opprettes intermediære plasser. Dette 
tar tid, denne økte kostnaden i økonomiplanperioden må påregnes. 

Utfordringer i perioden som gjelder hele plan- og utviklingsavdelingen 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Egenfinansiering av tiltak som i dag dekkes innenfor 
rammen. 1 509 000 1 509 000 1 509 000 1 509 000
Tiltak for barn med særskilte behov (nedsatt 
funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Prisøkning "Grønn omsorg" 60 000 60 000 60 000 60 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Den helt dominerende utfordringen for avdelingen vil være å finne tiltak for nye 
rammereduksjoner på til sammen kr. 1.509.000,-. 
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12.3 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Personal- og organisasjonsavdelingen
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 25 862 800
Brutto driftsinntekter -3 706 800

Inngående 22 156 000 19 076 000 20 359 000 20 359 000 20 359 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 238 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 143 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -107 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 663 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Medarbeiderskap - korrigert i forhold til fond i 
revidert 2009 -844 000 -690 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Opptrapping 
av lærlingeordningen 515 000
Merkostnad Min Vakt - utvidet bruk 50 000
Administrativ endring - kostnader til AFP 
(avtalefestet pensjon) overflyttes til fellesansvar -2 474 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Midler til lederutvikling i 2010 avvikles -230 000
Ressurs i forhold til arbeid med å redusere 
sykefravær (finansieres med administrative 
omfordelinger) 280 000
Økt lisens kompetansemodul samt økning i ou-
midler - samlet kr. 150.000,- 150 000
Spesiell prisvekst forsikringer ( gruppeliv, 
yrkesskade, reiseforsikring, barneforsikring) 200 000
På grunn av endring i arbeidsmiljøloven øker 
omfanget av bedriftshelsetjeneste 200 000
Redusert overhead fra Molde Vann og Avløp KF 109 000

Utgående 19 076 000 20 359 000 20 359 000 20 359 000 20 359 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid, 
herunder arbeidsgiveransvaret for rekruttering og avlønning. Avdelingen har ansvar for det 
løpende lønnsarbeidet. 

Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen 
Bistå avdelingene og resultatenhetene i alle saker som gjelder arbeidsgiverspørsmål, 
organisasjonsutvikling samt overordna oppfølging av nærvær/sykefraværsarbeidet.  
Ansvar for og oppgaver innen tilsettings- og personalsaker, oppfølging av ordninger som IA-
avtalen, felles opplæringstiltak, bistå i avdelings/enhets- og organisasjonsutvikling, 
koordinering av lærlingordningen, overordna HMS-arbeid, veiledning av ledere angående 
personalutvikling, lederopplæring, lønnsforhandlinger samt andre forhandlinger innen 
personalsaker. 

Lønnsseksjonen 
Lønnsseksjonen har ansvaret for lønnskjøring i Molde kommune og fem andre foretak. 
Fører oversikter over sykefravær, sørger for at det blir krevd refusjon fra trygdekontorene og 
utarbeider interne og eksterne fraværsstatistikker. Foretar også rapportering av 
medlemsdata til Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse, samt til 
Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret. Fører register over ansatte, innberetter skatt og 
arbeidsgiveravgift, fører diverse lønnsstatistikker og er samhandlingsaktør i forhold til Molde 
Kommunale Pensjonskasse. 

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
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De lovpålagte frikjøpte hovedtillitsvalgte samt hovedverneombud med følgekostnader 
budsjetteres inn under personal- og organisasjonsavdelingen. 

Lærlingene 
Kommunens utgifter til opplæringskontoret samt netto lønnsutgifter for lærlinger budsjetteres 
inn under personal- og organisasjonsavdelingen. 

Kommunale fellesutgifter 
Fellesutgifter som gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring, reiseforsikring ansatte, 
bedriftshelsetjeneste, gaver og velferdsmidler ansatte, OU-midler, diverse lisenser, felles 
kurs ansatte og lederutviklingsmidler budsjetteres inn under personal- og 
organisasjonsavdelingen. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Medarbeiderskap - korrigert i forhold til fond i 
revidert 2009 -844 000 -690 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Opptrapping av 
lærlingeordningen 515 000
Merkostnad Min Vakt - utvidet bruk 50 000
Administrativ endring - kostnader til AFP 
(avtalefestet pensjon) overflyttes til fellesansvar -2 474 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Midler til lederutvikling i 2010 avvikles -230 000
Ressurs i forhold til arbeid med å redusere 
sykefravær (finansieres med administrative 
omfordelinger) 280 000
Økt lisens kompetansemodul samt økning i ou-
midler - samlet kr. 150.000,- 150 000
Spesiell prisvekst forsikringer ( gruppeliv, 
yrkesskade, reiseforsikring, barneforsikring) 200 000
På grunn av endring i arbeidsmiljøloven øker 
omfanget av bedriftshelsetjeneste 200 000
Redusert overhead fra Molde Vann og Avløp KF 109 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Molde kommune har stoppet medarbeiderskapsopplæringenen. 
Økning i lærlingbudsjett i 2010 medfører at det kan tas inn 6 nye lærlinger høsten 2010. 
Lisenser/kontingenter har vært underbudsjettert i 2009, sett opp imot reelle kostnader. 
Midler til lederutvikling i kommunen er redusert til kr. 100.000,-. 
Avdelingen har fått tilført 50 pst. stilling til å arbeide med HMS og sykefravær. 
Forventet økning i fellesutgifter på 5-10 pst. (forsikringer, gruppeliv med mer)  
Forventet utgifter til bedriftshelsetjenesten på grunn av at flere grupper skal inn under 
ordningen, jmf. endring i Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2010. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Økning i lærlingsatsing 232 000 232 000 232 000 232 000
Systemgjennomgang, kvalitetssikring, effektivisering 
og utvikling av it-systemer 200 000
Lederutviklingstiltak 200 000 200 000 200 000 200 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Det ønskes stabilitet i inntak av lærlinger, både for de som satser på denne 
utdanningsformen, yrkesretninger for de videregående skolene samt legge til rette for satsing 
på å fylle det store behovet for rekruttering innen spesielt helsefagarbeideren. Dersom 
kommunen tar inn 12 lærlinger per år vil det være netto utgift per år på 3,3 mill. kroner for 
lærlingordningen inkludert 50,0 pst. stilling til opplæringskontoret. 



12. BUDSJETTRAMMER TIL STABSAVDELINGENE 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 73 

Det er ønskelig med it-systemgjennomgang og prosessgjennomgang og kvalitetssikring av 
systemer og rutiner, slik at det kan oppnås bedre effektiviseringsgevinster. Stipulert utgift  
kr. 200.000,-. 
I rammen for 2010 er det avsatt kr. 100.000,- til lederutviklingstiltak. Det settes i gang 
mellomlederutvikling også i 2010, og budsjettet bør styrkes til dette formålet. 
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12.4 ØKONOMIAVDELINGEN  

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Økonomiavdelingen
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 14 078 000
Brutto driftsinntekter -3 600 000

Inngående 10 478 000 10 946 000 11 745 000 11 345 000 11 345 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 216 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 128 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -132 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 39 000
Realendring
Administrativ endring - overflytting av midler til 
årsrapport fra drifts- og forvaltningsavdelingen 252 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Økte inntekter ved føring av regnskap for RIUA - 
ekstra ressurser settes ikke inn -20 000

Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Økte inntekter ved føring av regnskap for Romsdal 
Parkering AS - ekstra ressurser settes ikke inn -80 000
Innføring av Visma Enterprice - beløpet gjelder 
innstallering, opplæring, rydding m.v. 400 000 -400 000
Ressurs i forbindelse med overflytting av 
controllerfunksjonen - finansieres med 
administrative omfordelinger 300 000
Husleie Skattens Hus 164 000

Utgående 10 946 000 11 745 000 11 345 000 11 345 000 11 345 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Kommunen skal ut fra vedtatt organisering i MIO, ha én samlet økonomifunksjon plassert i 
økonomiavdelingen. Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og 
arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og arbeidsområdene for den enkelte 
seksjon kan beskrives slik: 

Seksjon budsjett, økonomi og controll 
Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i 
økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging overfor avdelinger/enheter, avviksrapportering 
og fagstøtte til avdelinger/enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant 
annet årsrapporten her. Fra sommeren 2009 er det økonomiske controlleransvaret tillagt 
økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. 

Seksjon regnskap og finans 
Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Molde Eiendom KF, Molde 
Utleieboliger KF, Molde Vann og Avløp KF, Molde Folkebad KF, Tøndergård skole, 
distriktsrevisjonen og Molde Kirkelige fellesråd samt rapportering for Molde kommune. I 
tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS. Videre har avdelingen ansvaret for 
forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av 
kontoplan, drift av økonomisystemet, koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med 
mere. 

Seksjon skatt 
Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen. 
Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og den 
utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder 
saker for behandling i skatteutvalget. Fra og med 2009 utfører seksjonen alle oppgaver 
innenfor skatteområdet på vegne av Vestnes kommune. Seksjonen leverer også tjenester 
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innenfor området regnskapskontroll til kommunene Aukra og Fræna. Seksjonen er aktiv 
deltaker i ulike prosjektgrupper/prosjektarbeider både i vår region og på landsplan.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - overflytting av midler til 
årsrapport fra drifts- og forvaltningsavdelingen 252 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Økte inntekter ved føring av regnskap for RIUA - 
ekstra ressurser settes ikke inn -20 000
Stabsavdelingene skal reduseres med kr. 700.000,-. 
Økte inntekter ved føring av regnskap for Romsdal 
Parkering AS - ekstra ressurser settes ikke inn -80 000
Innføring av Visma Enterprice - beløpet gjelder 
innstallering, opplæring, rydding m.v. 400 000 -400 000
Ressurs i forbindelse med overflytting av 
controllerfunksjonen - finansieres med 
administrative omfordelinger 300 000
Husleie Skattens Hus 164 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Føring av ulike regnskaper skal dekkes innenfor eksisterende økonomiske ramme ved 
avdelingen og merinntektene skal derfor trekkes ut. Videre er det lagt inn et betydelig beløp 
for å fase inn Visma Enterprice til erstatning for eksisterende økonomisystem som fases ut. 
Beløpet som her er avsatt skal foruten installasjon og klargjøring dekke øvrige utgifter til 
opplæring med videre ved økonomiavdelingen og ved personal- og organisasjonsavdelingen. 
Det er lagt inn en begrenset styrking av controllerfunksjonen som i 2009 ble overført fra 
drifts- og forvaltningsavdelingen til økonomiavdelingen. Til sist er det lagt inn kompensasjon 
av husleieutgifter i Skattens Hus. Frigjorte arealer ved utflytting fra rådhuset skal finansiere 
dette. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Styrking av ressursene til controllerfunksjonen 300 000 300 000 300 000 300 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Overføring av ansvaret for den økonomiske controllerfunksjonen samtidig som funksjonen 
skal styrkes betydelig, fordrer at de økonomiske rammene til økonomiavdelingen må styrkes. 
Dette er også gjort i rammene for 2010 men i for liten grad. Det er derfor et stort ønske fra 
avdelingen å kunne styrke denne ressursen med anslagsvis kr. 300.000,- for å kunne styrke 
seksjonen med et helt årsverk. 

Andre utfordringer 
Avdelingen vil som tidligere måtte arbeide målbevisst i forhold til å holde sykefraværet på et 
så lavt nivå som mulig. Videre vil avdelingen også i fremtiden ha store utfordringer i forhold til 
å beholde godt kvalifisert personell.  
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12.5 KIRKELIG FELLESRÅD 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kirkelig fellesråd
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 8 263 000
Brutto driftsinntekter

Inngående 8 263 000 9 572 000 9 095 000 9 095 000 9 095 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 189 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 99 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 44 000
Realendring
K-sak 26/09 - tiltakspakke fra regjeringen (1,120 
mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg) 1 120 000 -1 120 000
Anslag merutgifter til administrative lokaler for kirken 500 000

Utgående 9 572 000 9 095 000 9 095 000 9 095 000 9 095 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to prestegjeld. De er organisert med en stab i 
hvert prestegjeld i tillegg til fellesrådets administrasjon. 
 
Molde kirkelige fellesråd skal ivareta 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 stat og frivillige, 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. Kirkens ansatte er til stede i folks glede og sorg og skal 
utføre arbeid som kommer barn, unge og voksne til gode. 
 
Kirkelig fellesråd har ansvaret for forvaltning av kirkegårdene mens den praktiske 
kirkegårdsdriften i hovedsak utføres av kommunens parkvesen som kommunal tjenesteyting. 
Det er 8 kirkegårder i kommunen med mer enn 12.000 graver. Kirkegårdsforvaltningen skal 
ha høy kvalitet og sikre alle kommunens innbyggere, uavhengig av tros- og livssyn, gode 
tjenester på området. 
 
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. 6 gudstjenester per uke (ca. 40.000 besøkende per år). Dette 
tallet inkluderer gudstjenester/høymesser på søndag og helligdager og kvelds- eller 
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morgengudstjenester på hverdager. I tilknytning til gudstjenestevirksomheten forventes det at 
både det brede kirkemusikkarbeidet og praktisk undervisning og diakoni kommer til uttrykk. 
 
Gjennom de kirkelige handlinger (ca. 230 døpte, 220 konfirmanter, 50 vielser, 200 
begravelser), møter den lokale kirken byens innbyggere i glede og sorg. Disse møtene skal 
være gode møter som gir hjelp og støtte i livets forskjellige faser. 
 
Den store aktiviteten for barn, unge og voksne gjennom korarbeid, konserter, barnearbeid 
(ukentlig mer enn 100 barn), diakonalt arbeid ved besøksvirksomhet og grupper i tillegg til 
trosopplæring (ungdomskafeen SubUrban), videreføres. 
 
Gjennom kirkens arbeid legges det ned stor innsats av kirkens ansatte, og samtidig initieres 
det et betydelig frivillig engasjement og dugnadsinnsats. Den frivillige innsatsen som helt 
konkret erstatter lønnet og nødvendig arbeid kostnadsberegnes til i overkant av kr. 200.000,- 
per år (enkelte år betydelig større ved for eksempel maling av kirker). Ved å opprettholde 
rammene til kirken på samme nivå, og med det dekke grunnkostnader (utstyr og materiell) til 
disse ”stillingene”, forventes det at det fortsatt kan utløses og opprettholdes frivillige 
ressurser i denne størrelsesorden. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Anslag merutgifter til administrative lokaler for 
kirken 500 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Det er lagt inn kompensasjon for administrasjonslokale for kirken på kr. 500.000,- i budsjett 
2010 som videreføres i planperioden. 
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12.6 MOLDE ASYLMOTTAK 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde asylmottak 
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 9 792 000
Brutto driftsinntekter -9 792 000

Inngående 0 0 0 0 0

Utgående 0 0 0 0 0  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Asylmottaket er stasjonert i fire bygg, to på Hjelset og to i Sentrum. Mottaket har sin 
administrasjon ved ”Kolonien” på Hjelset, men er også daglig betjent i Stuevollvegen 6. De 
andre byggene er Fjordsyn på Hjelset og Moldelivegen 45 i sentrum. Mottaket har vært i full 
drift siden juni 2009 og har til sammen 160 plasser. Mottaket har sju ansatte. I tillegg er fire 
stykker engasjert i egen barnepassordning på Hjelset og i Molde. 
 
Driftsbudsjett for asylmottaket er utarbeidet i tråd med tilbud og avtale med UDI, og drifta er 
tenkt gjennomført uten tilførsel av kommunale midler. 

Utfordringer i perioden 
Mottaket er tenkt utvidet med 20 pst. (32 plasser), i henhold til allerede inngått driftsavtale 
med UDI. Dette vil imøtekomme UDI sine ønsker om flere mottaksplasser. Det er dialog med 
helseforetaket om leie av flere lokaler på Hjelset.  
 
Det er også et mål å samle barnehage/barnepass ordningen på Hjelset når lokalene i 
Skogstua barnehage blir ledig i første kvartal 2010. Dette vil forenkle og rasjonalisere driften, 
da en kan forholde seg til et driftssted.  
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12.7 INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Informasjons- og serviceavdelingen
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 20 890 000
Brutto driftsinntekter -2 015 000

Inngående 18 875 000 8 880 140 5 694 000 5 694 000 5 694 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 77 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 46 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -27 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 24 000
Realendring
Aministrativ endring - overflytting av 
flyktningetjenesten og botjenesten til sosialtjenesten 
NAV Molde -10 075 345 -4 167 655
Administrativ endring - del av lønn til informasjonsjef 
som går inn som leder for informasjons- og 
serviceavdelingen overflyttes fra drifts- og 
forvaltningsavdelingen 186 000 142 000
Lønn som tidligere ble finansiert av 
flyktningestilskuddet -182 515 -151 485
Administrativ endring - tilskuddsformidling for 
Husbanken overflyttes til sosialtjenesten NAV Molde 19 000
Administrativ endring - informasjon og webredaktør 
mm. overflyttes fra drifts- og forvaltningsavdelingen 1 306 000
Salg av tjenester til  Romsdal Parkering AS -147 000
I tråd med krav i den nye diskriminerings- og 
likestillingsloven anskaffes en skrankeslynge ved 
sentralbordet og på Torget 2 20 000
Rammereduksjon iht. forslag fra 17. september i 
kommunestyret - sammenslåing av informasjons- og 
serviceavdelingen og kulturtjenesten -250 000

Utgående 8 880 140 5 694 000 5 694 000 5 694 000 5 694 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
I forbindelse med åpningen av NAV Molde i mai 2009 ble sosialmottaket, flyktningtjenesten 
og formidling av ulike støtteordninger fra husbanken flyttet fra Informasjons- og 
serviceavdelingen til NAV. De resterende tjenestene på Servicetorget er nå lagt til den nye 
informasjons- og serviceavdelingen; som er organisert i rådmannens stab.  
 
Informasjons- og serviceavdelingen har et overordnet ansvar for kommunens 
kommunikasjonsvirksomhet, herunder utvikling av de digitale kommunikasjonskanalene, 
informasjonsfaglig rådgivning og webpublisering. Dette er tjenester som frem til nå har vært 
underlagt drifts- og forvaltningsavdelingen, men som nå utføres av den nye stabsavdelingen.  
 
Begrepet Servicetorget videreføres som publikums inngangsport til kommunen. På 
Servicetorget tilbys informasjon og veiledning om de fleste kommunale tjenester. Avdelingen 
selger tomter og vedlikeholder tomtesøkerlisten, yter bistand ved byggesaker og utfører 
saksbehandling ved tildeling av kommunale boliger (boligtildelingen skal overføres til NAV i 
2010). Den behandler søknader om skjenkebevillinger for enkeltanledninger og tilbyr 
kunnskapsprøver om alkohollovgivningen.  
 
Avdelingen behandler søknader om ledsagerbevis, transportstøtte og parkeringstillatelser. 
Den organiserer utleie av rådhusplassen og rådhussalen, og bistår vaksinasjonskontoret 
med timebestillinger og kundekontakt. Klagebehandling på parkeringsbøter utføres både for 
Molde kommune og Romsdal Parkering AS.  
Kommunens sentralbord er organisert under informasjons- og serviceavdelingen. Avdelingen 
har også en sentral rolle knyttet til generell markedsføring og omdømmebygging blant annet 
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gjennom vedlikehold av kommunens profilprogram, koordinering av innflytterdag, romjulstreff 
og ulike informasjonstiltak.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Aministrativ endring - overflytting av 
flyktningetjenesten og botjenesten til sosialtjenesten 
NAV Molde -10075345 -4 167 655
Administrativ endring - del av lønn til informasjonsjef 
som går inn som leder for informasjons- og 
serviceavdelingen overflyttes fra drifts- og 
forvaltningsavdelingen 186000 142 000
Lønn som tidligere ble finansiert av 
flyktningestilskuddet -182515 -151 485
Administrativ endring - tilskuddsformidling for 
Husbanken overflyttes til sosialtjenesten NAV Molde 19 000
Administrativ endring - informasjon og webredaktør 
mm. overflyttes fra drifts- og forvaltningsavdelingen 1 306 000
Salg av tjenester til  Romsdal Parkering AS -147 000
I tråd med krav i den nye diskriminerings- og 
likestillingsloven anskaffes en skrankeslynge ved 
sentralbordet og på Torget 2 20 000
Rammereduksjon iht. forslag fra 17. september i 
kommunestyret - sammenslåing av informasjons- og 
serviceavdelingen og kulturtjenesten -250 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Med den organisasjonsmessige tilpasningen som er foretatt, er utvikling og betjening av 
kommunens tre viktigste publikumskanaler (telefon, internett og personlig besøk) samlet i en 
avdeling. Det gir et godt grunnlag for å styre utviklingen i ønsket retning. 
 
Avdelingen ledes av informasjons- og servicesjef. Ved sammenslåing av disse to 
funksjonene er blant annet kapasiteten til informasjonsfaglig bistand ovenfor enhetene blitt 
redusert. Gjennom vedtak i rammesaken har avdelingen fått et rammekutt på kr. 250.000,-. 
Bemanningsreduksjon (tilsvarende 40 pst. stilling) må gjennomføres. Økt sårbarhet og noe 
lavere servicegrad innenfor enkelte områder må da påregnes. Den lave bemanningen 
påkrever reduserte åpningstider ved høytider og i fellesferien.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Ny internettplattform 1 000 000 500 000
Videreutvikling av sharepoint intranett 450 000 250 000 250 000 250 000
Deltakelse i pilotprosjekt, CRM 250 000 100 000
Oppgradering  av Dolphin telefonsystem 150 000 100 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Det moderne publikum ønsker å få utført sine oppgaver foran egen PC og dermed spare 
turen til kommunen. Med flere kunder via internett er det naturlig å forvente færre besøkende 
til Servicetorget i fremtiden. Avdelingens virksomhet må tilpasses denne utviklingen.  
 
Å legge til rette for gode, digitale løsninger er kostnadseffektivt. Bedre ressurstilgang og 
utvikling av kompetanse på det digitale området er nødvendig. Gradvis reduksjon av arealer 
og ressurser dedikert til personlig besøkende er da en naturlig konsekvens. En 
samlokalisering av sentralbordet og tjenestene på Torget 2 vil legge til rette for bedre 
arealutnyttelse og mer effektiv drift av avdelingen.  
 
Telefon er og vil fortsatt være en viktig kanal inn til kommunen. Her er det vesentlig at 
kommunen evner å ta i bruk moderne, digitale verktøy. Oppgradering av Dolphin 
telefonsystem vil kunne gi økt servicegrad og bedre brukeropplevelse. Kommunen betaler en 
årlig lisens for dette telefonsystemet, men det er per i dag ikke i bruk. 
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Kommunens internettløsning fases ut i 2011 og en helt ny plattform må på plass i løpet av 1. 
halvår 2011. Det strategiske arbeidet, valg av teknisk plattform og noe utviklingsarbeid må da 
gjennomføres i 2010. Utfasing av internettløsningen e-port utløser også behov for nye 
digitale løsninger knyttet til e-servicetorget. Deltakelse i et pilotprosjekt knyttet til utvikling av 
en CRM løsning i regi av Microsoft er under vurdering. 
 
Kommunen har valgt Sharepoint som plattform for sine nye intranettsider. 
Effektiviseringsgevinster vil kunne hentes ut gjennom en videreutvikling der det 
gjennomføres integrasjoner mot kommunens øvrige datasystemer  
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13. BUDSJETTRAMMER TIL RESULTATENHETENE 
SKOLE . 
Skoleområdet i Molde kommune består av 12 grunnskoler.  
• 7 barneskoler 
• 2 ungdomsskoler 
• 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 
 
Per 1. august 2009 var elevtallet i grunnskolen i Molde kommune 3.197 elever. Det blir gitt 
skolefritidstilbud til alle elever på 1. til 4. årstrinn ved 10 av barneskolene i kommunen; ca. 
800 barn og tilnærmet 45 årsverk. 
Videre omfatter skoleområdet Molde voksenopplæringssenter med ca. 350 elever på 
årsbasis. 

Økonomisk oversikt  

Skolene
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Inngående 224 520 000 224 120 000 222 620 000
Fagseksjon skole 17 952 000 26 055 000 -1 500 000
Kvam skole 13 634 000 13 655 000 -28 000
Sellanrå skole 19 314 000 19 230 000 -40 000
Langmyra skole 25 036 000 24 403 000 -53 000
Nordbyen skole 16 909 000 17 596 000 -35 000
Kviltorp skole 20 453 000 20 864 000 -40 000
Kleive skole 5 865 000 5 755 000 -13 000
Bolsøya skole 4 988 000 4 838 000 -13 000
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 549 000 17 355 000 -35 000
Sekken oppvekstsenter 3 805 000 3 591 000 -7 000
Bekkevoll ungdomsskole 29 416 000 24 816 000 -60 000
Bergmo ungdomsskole 20 781 000 21 104 000 -46 000
Skjevik barne- og ungdomsskole 16 095 000 16 092 000 -30 000
Molde voksenopplæringssenter 8 159 000 9 166 000

Utgående 219 956 000 224 520 000 224 120 000 222 620 000 222 620 000  

Sentrale måltall  
Moldeskolen har de siste årene møtt mange utfordringer på ulike områder og tilpasset seg 
nye rammer og betingelser. Kostra- tallene fra 2008 viser i stor grad en videreføring av 
driftssituasjonen i skolene i siste år. Driftsnivået er stramt, og kostnadsnivået for skoledriften i 
Molde kommune er gjennomgående lavere enn snittkostnadene i kommunegruppe. 13. En 
har også i denne perioden fått en økning i antall elever med enkeltvedtak 
(spesialundervisning) fra 2,4 pst. i 2006 til 5,8 pst. i 2008. Dette har vært en styrt utvikling. 
 
Tabellen nedenfor viser noen kvalitetsindikatorer på skole. 

Molde Molde Molde

Kommun
egruppe 

13

Kommun
egruppe 

13

Kommun
egruppe 

13

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

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

*Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og 
deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.  
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Sterke og svake sider ved skolene  
Sterke sider 
Lærerstaben har et høyt utdanningsnivå. Skoleassistentene utvikler en høy grad av 
profesjonalitet. Alle skoler følger opp felles satsingsområder. Skoler viser initiativ og 
endringsvilje. Nye skoleanlegg. 

Svake sider 
Økende gjennomsnittsalder blant pedagogisk personale, og forholdsvis mange i 
aldersgruppen 55+. Konsekvensene av dette er at mange lærere kan gå av med pensjon 
samtidig. I tillegg er kostnadsnivået forholdsvis høyt. Når det gjelder 
administrasjonsressursen, forholder Molde kommune seg til den minimumsressursen som er 
avtalt sentralt. Rektorer med undervisningsplikt opplever arbeidssituasjonen spesielt 
utfordrende. 

Utfordringer i perioden 
Grunnskoleområdet: 
• Spesialundervisningsfeltet 
• Elever med flerspråklig bakgrunn 
• Basisressurs for elevoppfølging 
• Kompetanseutvikling for tilsatt personale 

Voksenopplæring: 
• Økte husleiekostnader 
• Økende behov for spesialundervisning på grunnskolens område 

Prioriterte utviklingsområder i kommunen innen skoleområdet i kommende periode: 
• Tilpasset opplæring/spesialundervisning med vekt på felles forståelse og oppfølging 
• Vurdering med resultatoppfølging på skole- og kommunenivå 
• Systemarbeid: her under samarbeid mellom barnehager og skoler og mellom PPT og 

skoler 
• Kompetanseutvikling for tilsatt personale med vekt på grunnleggende ferdigheter i norsk 

og matematikk, fremmedspråk, rådgiving og ledelse 
• Utvikle innføringsklasse for flerspråklige elever 
• Utvikle ressursteam for oppvekstområdet i kommunen 

Utfordringer i perioden knyttet til rammen for tiltak på ulike nivå: 
Skolenivået: 
Nye bestillinger høsten 2009 er i hovedsak knyttet til spesialundervisning og lærerdekning. 
Videre er det behov for felles oppfølging av innføringsklassa. Samlet er det skissert et behov 
med en årsvirkning på 1,7 mill. kroner på disse tiltakene. I tillegg har skolene meldt behov for 
oppfølging av elever med flyktningbakgrunn, rammen for aktuelle tiltak er ca. kr. 440.000,-. 

Sentrale tjenester: 
På dette områder har vi kostnadsøkninger knyttet til skoleskyss, husleie, 
svømmeundervisning (bassengleie og skyss) spesialundervisning for fosterhjemsplasserte 
og ved Tøndergård skole samt videreutdanning for pedagogisk personale. 
Økt kostnadsbehovet er skissert til ca. 1,5 mill. kroner. 
 
Disse tiltakene tar en sikte på i hovedsak å kunne følge opp innen skoleområdets ramme. 
Disponible midler som i utgangspunktet er lagt på sentrale tjenester, jfr. tabell under plan- og 
utviklingsavdelingen, skal disponeres til aktuelle tiltak etter drøftinger med skolene. 
 
Fellesområdet (sentrale tjenester) har spesielt tre utfordringer knyttet til økonomisk dekning i 
perioden: 
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• Videreutdanning av pedagogisk personale 
• Økt elevtall ved Tøndergård skole 
• Spesielle utfordringer knyttet til elever med flyktningbakgrunn 

 
Generelt vil det være slik at noen/alle av disse tiltakene må gjennomføres helt eller delvis. 
Eventuell dekning innen vedtatt ramme må føre til kutt på andre felt innen området.  

Andre utfordringer 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Strategi for varig videreutdanning 400 000 400 000 400 000 400 000
Økt elevtall ved Tøndergård skole 340 000 340 000
Elever med flyktningbakgrunn 450 000 450 000 450 000 450 000  

Forklaring og konsekvenser 
• Oppfølging av ”Strategi for varig videreutdanning” (pedagogisk personale). 

All videreutdanning for pedagogisk personale skal nå foregå etter 40, 40, 20 modellen. 
Det vil si staten finansierer 40 pst. av kostnadene, kommunen 40 pst. (inkludert 
reise/oppholdsutgifter) - og den enkelte arbeidstaker 20 pst. av kostnadene (jfr. 
Kompetanseutviklingsplan for 2009/2010). 

• Økt elevtall ved Tøndergård skole. 
Ny elev er under utprøving ved skolen, eventuell overflytting vil ikke frigjøre ressurser ved 
nærskolen. 

• Utfordringer for elever med flyktningbakgrunn. 
Noen elever med bakgrunn som flyktning, har så store utfordringer at de trenger spesiell 
tilrettelegging og oppfølging i skolen. 

Andre utfordringer: 
Skolene har i varierende grad pekt på andre forhold som de opplever som sentrale. Mange 
av utfordringene er nye bestillinger som vil bli fulgt opp innenfor avsatt ramme på sentrale 
tjenester.  
 
I tillegg har skoler signalisert oppfølging på ulike områder: 
 
Skole Utfordringer

Skjevik barne- og ungdomsskole
Utfordringer knyttet til ressurser/bemanningssituasjon på grunn av 
mange elever som bor i asylmottak.
Usikkerhet knyttet til driften av "ny" skole.

Vågsetra barne- og ungdomsskole Behovet for rehabilitering av skoleanlegget.
Kleive skole Kostnadsøkning gjennom utvidet åpningstid i SFO.

Langmyra skole
Ombygging av "Storskolen" og gymnastikkbygget oppstart våren 2010, 
viser ellers til nærmere omtale under kapittelet for Langmyra skole.

Bekkevoll ungdomsskole
Utfordringer knytet til ny organisasjonsmodell ved skolen og 
rammefordeling Cap Clara og Bekkevoll.

Bolsøya skole Utfordringer knyttet til merforbruk i SFO og økte renholdskostnader.
Kviltorp skole Økende elevtall og økende behov for spesialundervisning.
Sellanrå skole Oppfølging av innføringsklassen.
Bergmo ungdomsskole En moderne skole med mye teknisk utstyr får økte driftskostnader.  

Avsluttende kommentarer 
Reduksjonen i den pedagogiske bemanningen ved skolene knyttet til spesialundervisning fra 
høsten 2009, er utfordrende både i forhold til den enkelte elevs læringsmiljø og de tilsattes 
arbeidssituasjon. Samtidig ble det lagt inn ny ramme for oppfølging på 1-4 trinn med vekt på 
forsterket grunnopplæring. Disponibel ramme som i utgangspunktet er lagt til sentrale 
tjenester fagseksjon skole, skal fordeles på tiltak på skolenivå etter drøftelse og prioriteringer 
med skolene. 
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Når det gjelder oppfølging av spesialundervisningsfeltet fremover, må en vektlegge arbeidet 
med videreutvikling av kompetanse, rammer og strukturer for oppfølging på området. I dette 
ligger også økt fokus på tidlig innsats i læringsløpet.  
Vurderingsarbeidet i skolen, som et gjennomgående tema, må få et sentralt fokus både i 
prosjektperioden vi nå er midt inne i, og ut gjennom hele perioden. Bakgrunnen for en felles 
vektlegging av vurderingsarbeidet i skolen er: 
• Forskning som viser at skolen burde vektlegge mer systematisk evaluering av 

opplæringstilbudet  
• Endringer i lov og forskrift. 
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13.1 KVAM SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kvam skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 15 334 000
Brutto driftsinntekter -2 168 000

Inngående 13 166 000 13 634 000 13 655 000 13 627 000 13 627 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 236 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -94 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 257 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 139 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -58 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 23 000
Realendring
Administrativ endring - ressurser til 
hjemmeundervisning overføres fra fagseksjonen 
skole 11 000 -11 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -28 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -271 000 -380 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 204 000 286 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 31 000 116 000

Utgående 13 634 000 13 655 000 13 627 000 13 627 000 13 627 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Kvam skole er en fulldelt barneskole med 201 elever. Skolen ble bygget i 1993. I samarbeid 
med FAU er det under utvikling et godt uteområde for fysisk fostring. PALS er skolens store 
satsingsområde. Dette gir motivasjon for ytterligere god samhandling mellom alle parter i 
skolesamfunnet. Et annet satsingsområde er Vurdering for læring. Der arbeider skolen ifølge 
retningslinjer lagt i ”Vurderingssystem for grunnskole i Molde kommune”. Kvam skole 
utarbeider tiltak og framdrift i nettverk med Kviltorp og Sellanrå skoler under veiledning fra 
Høyskolen i Volda. Skolen har i flere år hatt fokus på leseopplæring og hatt dette som 
satsingsområde.  

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen har 80 barn fra 1.- 4.trinn. Daglig leder og 5 assistenter legger til rette 
for aktiv og positiv ”fritid” for disse elevene. 
 
Undervisning av elever på 1.-7. trinn. Spesialpedagogisk arbeid og tilpasset opplæring, samt 
leksegruppe er satt opp for elever som har behov for dette. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 – 2013 

Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - ressurser til 
hjemmeundervisning overføres fra fagseksjonen 
skole 11 000 -11 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -28 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -271 000 -380 000
Rammetimetall -300 000
Spesialundervisning -50 000
Assistent -30 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 204 000 286 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 31 000 116 000   
 
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010, ble det bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra 
rammene til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i 
rammetimetall, Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig 
gjort en omfordeling av rammene slik at noen skoler vil få ekstra ressurser, mens andre blir 
trukket. Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010, ble det bestemt å 
starte med endringen høsten 2009. Helårsvirkningen for 2010 for Kvam skole blir på  
kr. 651.000,- som blir trukket fra i rammen.  
 
Dette vil få følgende konsekvenser for driften: 
Det meste av innsparingen må tas fra rammetimetallet ettersom spesialundervisning og 
assistentressursene allerede er svært begrenset. Rammetimetallet reduseres derfor med kr. 
300.000,- noe som utgjør ca. 12 rammetimer, det vil si knapt 2 timer per trinn per uke. 
Spesialundervisning reduseres med kr. 50.000,- som utgjør ca. 2 timer per uke. 
Assistentressursen reduseres med kr. 30.000,- som tilsvarer ca. 3 timer per uke.  
 
Det blir gitt et statstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner for å styrke fysisk aktivitet på 6. og 7. 
trinn og til grunnleggende lese- og matematikkopplæring på 1. – 4. trinn. Disse midlene har 
også blitt fordelt for høsten 2009, med helårsvirkning for Kvam skole på kr. 286.000,-. 
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket. Denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år, blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Kvam skole gir dette en helårsvirkning på kr. 147.000,-. 
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13.2 SELLANRÅ SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Sellanrå skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 21 527 000
Brutto driftsinntekter -3 245 000

Inngående 18 282 000 19 314 000 19 230 000 19 190 000 19 190 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 288 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -112 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 403 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 223 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -83 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 27 000
Realendring
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 98 000 -98 000
K-sak 25/09 - innføringsklasse for 
minioritetsspråklige (oppstartskostnad)  190 000 -190 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2012 -40 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -247 000 -346 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 269 000 377 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 31 000 118 000

Utgående 19 314 000 19 230 000 19 190 000 19 190 000 19 190 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Sellanrå skole stod ferdig i 1965. I januar 2007 var midtfløyen utbygd og totalrenovert. Det er 
bevilget midler til oppussing av tannlegefløyen. Dette arealet vil bli benyttet til språklig 
innføringsklasse for barneskolene i Molde. Arbeidet startet 1. november 2009. 
Skolen/FAU arbeider med å utvikle et bedre uteområde for fysisk aktivitet gjennom 
skoledagen.  
Skolen har inneværende skoleår 305 elever. Skolen satser sterkt på inkludering, tilpasset 
undervisning, spesialundervisning og sosialpedagogisk tilrettelegging. Skolen har et stabilt 
personale. 

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen har i år 130 barn. Det legges stor vekt på at skolefritidsordningen skal 
være en del av det totale skoletilbudet ved Sellanrå.  
 
Drift av grunnskole med 1.-7. trinn, samt SFO.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 98 000 -98 000
K-sak 25/09 - innføringsklasse for 
minioritetsspråklige (oppstartskostnad)  190 000 -190 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2012 -40 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -247 000 -346 000
Reduksjonrammetimer -270 000
Reduksjon assistenttimer skole -50 000
Reduksjon assistenttimer SFO -26 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 269 000 377 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 31 000 118 000  

Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble det bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra 
rammene til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i 
rammetimetall, norsk 2, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 
omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt å starte med 
endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Sellanrå skole blir på kr. -593.000,- Dette legges inn i rammen.  
 
Det blir gitt et statstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Sellanrå skole på kr. 646.000,- 
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket. Kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne rammer. 
Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler mellom 
skolene. For Sellanrå skole gir dette en helårsvirkning på kr. 147.000,-. 
 
Reduksjonen vil få konsekvenser på tre felter: lærertimer (rammetimetall), assistenttimer i 
skole og assistenttimer i SFO. Den innbyrdes fordelingen kan ikke gjøres før elevtall og 
behov er klarlagt for kommende skoleår. En må likevel starte reduksjonen gradvis i 
vårsemesteret ved å forsøke å redusere i vikarutgiftene. Kuttene vil redusere mulighetene for 
oppfølging av enkeltelever. 
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13.3 LANGMYRA SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Langmyra skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 29 147 000
Brutto driftsinntekter -5 070 000

Inngående 24 077 000 25 036 000 24 403 000 24 350 000 24 350 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 372 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -140 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 512 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 262 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -119 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 31 000
Realendring
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 143 000 -143 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2013 -53 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -682 000 -954 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 483 000 676 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -24 000 -91 000
Administrativ endring gitt i 2009 - oppfølging 
nasjonale prøver 2008 trekkes ut i 2010 155 000 -155 000

Utgående 25 036 000 24 403 000 24 350 000 24 350 000 24 350 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Skolen har 510 elever på 1.-7. trinn. Skolen har mange elever med fremmedspråklig 
bakgrunn, særlig på 1.-4. trinn. Skolen har et økende behov for spesialundervisning, særlig 
på 5 -7.trinn.  
 
I skoleåret 2009/2010 fortsetter vi opplæring/implementering av PALS-prosjektet (Positiv 
Atferd – støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen). Foreldre er involvert i dette 
arbeidet. Skolens to andre store utviklingsområder er Vurdering og Tiltaksplan for oppfølging 
av nasjonale prøver. 
 
Skolen har to bygg til undervisning inkludert spesialrom og et bygg til kroppsøving og musikk. 
To bygg (storskolebygget og gymnastikkbygget) er ikke ferdig renovert. Utearealet er ikke 
ferdig, men utvikles videre i samarbeid med FAU. Ved starten av skoleåret benyttet 170 
elever SFO. Det er sambruk av rom for SFO og skolen (ingen egne rom for SFO). 
 
Tjenester som utføres: Grunnskoleundervisning inkludert spesialundervisning, SFO-tilbud, 
renhold, kontorteknisk arbeid og administrasjon av skolen. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 143 000 -143 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2013 -53 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -682 000 -954 000
Lærerstillinger -202 400 -704 000
Assistenter i undervisning  -188 600 -90 000
Assistenter på sfo -291 000 -90 000
Renhold -70 000

Assistenter 48 000 67 000
Lærerstillinger 1 - 4 trinn - 435 000 609 000

Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 483 000 676 000

Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -24 000 -91 000
Administrativ endring gitt i 2009 - oppfølging 
nasjonale prøver 2008 trekkes ut i 2010 155 000 -155 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 
omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt og starte 
med endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Langmyra skole blir på -1,6 mill. kroner som blir tatt ut i 
rammen. Reduksjonen tas på bemanning det vil si lærere, assistenter i skole og SFO og 
renhold. 
 
Det blir gitt et satstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Langmyra skole på 1,2 mill. kroner. Assistenter har ansvar 
for fysisk aktivitet 3 dager à 15 min. Lærertimer styrket 1.-4. trinn innenfor tildelte midler.  
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Langmyra skole gir dette en helårsvirkning på kr. -115.000,-. Skolen har 
nå færre lærere over 55 og 60 år enn tidigere år. 
 
Ramme for budsjettet til Langmyra skole er redusert med kr. 633.000,- fra 31. desember 
2009 til 1. januar 2010.  
 
Konsekvens: Mindre mulighet til tilpasset opplæring for elevene – det blir mindre 
”lærertetthet”. Flere elever uten faglig hjelp. Reduksjoner i bemanning fører ofte til økt 
sykefravær på grunn av større belastning for personalet. Færre timer til assistent til elever 
med spesielle behov. Redusere omfanget/kvaliteten på renhold. 

Andre utfordringer 
Renovering av storskolebygget og gymnastikkbygget med oppstart våren 2010.  
I investeringsprogrammet og økonomiplanen er det lagt opp til at ombyggingen ved 
Langmyra skole skal skje i perioden 2010/2011. 
Det vil bli lagt frem en egen sak til kommunestyret der Rådmannen vil foreslå oppstart av 
dette prosjektet i 2010. Dette er fase 2 av rehabiliteringsarbeidet ved Langmyra skole, 
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”Storskolen” og gymnastikkbygget. Den samlede kostnaden for prosjektet er beregnet til 46,5 
mill. kroner. I byggefasen, som er beregnet til ca. ett år, må skolen leie undervisningslokaler 
for ca. 230 elever. En har inngått avtale med Molde utleieboliger om leie av nødvendig areal 
ved tidligere Sykepleiehøgskolen. Driftsutgiftene knyttet til husleie og skyss vil beløpe seg til 
ca. 3,0 mill. kroner i byggeperioden. Dette nødvendiggjør at rammen til Langmyra skole må 
økes med 3,0 mil. kroner som kompensasjon for økte driftskostnader over to år, 2010 og 
2011. Dette legges inn i budsjettet med 1,5 mill. kroner i 2010 og 1,5 mill. kroner i 2011. 
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13.4 NORDBYEN SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Nordbyen skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 18 788 000
Brutto driftsinntekter -2 790 000

Inngående 15 998 000 16 909 000 17 596 000 17 561 000 17 561 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 154 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -61 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 344 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 178 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -67 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 19 000
Realendring
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2014 -35 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 136 000 190 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 261 000 365 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 16 000 63 000

Utgående 16 909 000 17 596 000 17 561 000 17 561 000 17 561 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Nordbyen skole har 277 elever på 1.-7. trinn. Skolens uteområde ligger opp mot 
Moldemarka. Det omfatter Nordbyen skole- og fritidspark som gir et særdeles godt 
aktivitetstilbud for barn og unge i oppvekstområdet.  
Skolen har leksegruppe for elever som har behov for dette. Bygningsmassen ved skolen er 
ikke ny lenger, og trenger en del vedlikehold både inne og ute. 

Skolefritidsordningen 
Omtrent 120 av elevene bruker minst et av tilbudene i skolefritidsordningen. SFO har 
leksegruppe for 2.-4.trinnet. Skoleområdet setter et naturlig preg på aktivitetene ved 
skolefritidsordningen ved at elevene benytter området aktivt. 
 
Grunnskoleundervisning på 1.-7. trinn inkludert spesialundervisning, leksegruppe ved behov, 
skolefritidstilbud, renhold, samt administrasjon og kontorteknisk arbeid. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2014 -35 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 136 000 190 000
Økt undervisningstimer lærere 121 000
Økt vikarpost for lærere 69 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 261 000 365 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 16 000 63 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 
omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt å starte med 
endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Nordbyen skole blir på kr. 326.000,- som blir lagt inn i rammen.  
Som et resultat av dette kan skolen kan legge ut flere undervisningstimer til 
spesialundervisning og tilpasset opplæring. Vikarposten for korttidsfravær er også økt for å 
hindre at timer (først og fremst til spesialundervisning og til grunnleggende norsk) faller bort ved 
fravær. 
 
Det blir gitt et satstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Nordbyen skole på kr. 626.000,- 
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Nordbyen skole gir dette en helårsvirkning på kr. 79.000,-. 
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13.5 KVILTORP SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kviltorp skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 23 020 000
Brutto driftsinntekter -3 798 000

Inngående 19 222 000 20 453 000 20 864 000 20 824 000 20 824 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 170 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -65 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 428 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 180 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -105 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 22 000
Realendring
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 162 000 -162 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2015 -40 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 145 000 203 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 375 000 525 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -49 000 -187 000

Utgående 20 453 000 20 864 000 20 824 000 20 824 000 20 824 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Skolen har skoleåret 2009/2010 ca. 365 elever fordelt fra 1.- 7. trinn. Elevtallet er økende. 
Kviltorp skole er en halvåpen skole, med baserom, fellesareal og 2 grupperom. Lærerne 
arbeider i trinnteam. Kviltorp skole har matematikk, leseopplæring, barnehagesamarbeid, 
internasjonalt samarbeid, gi elevene økte sosiale ferdigheter, IKT og elevvurdering som 
satsingsområder.  
Skolen arbeider med å utarbeide vurderingsmodeller som har som mål at læringsutbytte skal 
forbedres for hver elev.  
 
Skolen har et velfungerende og aktivt elevråd bestående av elever fra 5. - 7. trinnet. 

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen har 3 baser på ulike steder i skolebygget. I 2009 var det 142 elever 
som benyttet seg av tilbudet ved skolen. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 162 000 -162 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2015 -40 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 145 000 203 000
Økt timeressurser til spesialundervisning 203 000

Redusering av spesilaundervisning/gruppedeling 49 000 187 000

Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 375 000 525 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning og 
omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år eller 
eldre -49 000 -187 000

 
 
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble det bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra 
rammene til skolene. Midlene ble foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det ble trukket i 
rammetimetall, spesialundervisning og ressurser til assistent. Det ble samtidlig gjort en 
omfordeling av rammene der noen skoler ekstra ressurser, mens andre ble trukket. Kviltorp 
skole fikk økte rammen med kr. 203.000,- på grunn av et svært ekstraordinært behov for 
spesialundervisning på 1. trinnet høsten 2009. Konsekvensen er at vi i noen grad kan 
tilrettelegge for en ”forsterket skole” innad dette trinnet på grunn av de spesielle 
utfordringene skolen har her. 
 
Det ble gitt et statstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner for å øke aktiviteten inne fysisk aktivitet 
og til 1-4.trinnet for å styrke grunnleggende opplæring i norsk og matematikk. Helårsvirkning 
for å dekke opp dette for Kviltorp skole er kr. 900.000,-.  
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningstimene på 5,8 pst. og over 60 år på 12,5 pst. av 
undervisningsplikten. Skolene må sette inn andre lærere som skal dekke opp disse timene. 
Denne kostnaden har skolen dekt innenfor sin egne rammer. Det ble høsten 2009 utarbeidet 
en modell som skulle ivareta at skolene har ulikt antall lærere i denne aldersgruppa for at 
skolene skulle bli mer likestilt. Kviltorp skole har forholdsvis få lærere i denne aldersgruppa, 
og helårsvirkningen for Kviltorp skole i 2010 blir et trekk på totalt kr. 230.000,- fra rammen.  
Konsekvensen av dette trekket vil være at skolen i 2010 vil ha ca. 400 årstimer 
lærerressurser mindre å gi elevene som igjen medfører begrenser mulighetene til å 
tilrettelegge undervisningen.  
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13.6 KLEIVE SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kleive skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 6 576 000
Brutto driftsinntekter -825 000

Inngående 5 751 000 5 865 000 5 755 000 5 742 000 5 742 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 172 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -66 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 98 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 54 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -20 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 7 000
Realendring
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2016 -13 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -273 000 -382 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 89 000 125 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 28 000 172 000

Utgående 5 865 000 5 755 000 5 742 000 5 742 000 5 742 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Kleive skole er inneværende skoleår en 4-delt barneskole med elever på1.-7. trinn. Skoleåret 
2009/2010 har skolen 73 elever per 1. oktober. Fra 1. februar vil skolen ha 74 elever Kleive 
grendahus og idrettshall (KGI) utgjør deler av skolens areal. Elevene har 
svømmeundervisning på Skjevik. Skolen har forholdsvis høye reiseutgifter til aktiviteter som 
foregår i sentrum av byen. Skole og barnehage har felles uteområde. Skolen har også satt 
opp en lavvo i nærområdet som benyttes av både skole og barnhage. 

Skolefritidsordningen 
SFO-tilbudet benyttes av 30 barn dette skoleåret. I tillegg har 2 barn kun morgentilbud.  
 
Kleive skole har grunnskoleundervisning og SFO tilbud. Videre utføres renhold samt 
administrasjon. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 – 2013 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2016 -13 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -273 000 -382 000
Reduksjon SFO -36 000
Undervisningstimer -346 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 89 000 125 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre 28 000 172 000  
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 
omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt og starte 
med endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Kleive skole blir på kr. 655.000,- som blir trukket i rammen.  
Konsekvenser av dette er at det blir mindre tid til delingstimer og det spesialpedagogiske 
tilbud kan bli begrenset.  
 
Det blir gitt et satstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Kleive skole i 2010 på kr. 133.600,- 
 
De skolene som har elever som skal til Cap Clara eller Tøndergård får et trekk som har en 
helårsvirkning for en elev på kr. 62.000,-. Kleive skole har 1 elever på Tøndergård og får et 
trekk med helårsvirkning på kr. 62.000,-.  
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Kleive skole gir dette en helårsvirkning på kr. 262.000,-  
 



13. BUDSJETTRAMMER TIL RESULTATENHETENE 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 99 

13.7 BOLSØYA SKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Bolsøya skole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 5 533 000
Brutto driftsinntekter -516 000

Inngående 5 017 000 4 988 000 4 838 000 4 825 000 4 825 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 18 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -7 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 61 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 31 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -13 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 23 000
Realendring
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2017 -13 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -164 000 -230 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 83 000 116 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -27 000 -70 000

Utgående 4 988 000 4 838 000 4 825 000 4 825 000 4 825 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Bolsøya skole er en 4-delt barneskole med 63 elever fordelt på 1.-7. trinn. På grunn av 
manglende spesialrom, må elever og lærere benytte undervisningsrom ved Vågsetra barne- 
og ungdomsskole. Dette medfører skyss. Bygging av ny skole er igangsatt. Byggeaktiviteten 
vil by på utfordringer for elever og personalet. Personalet består av 6 lærere, 4 assistenter, 
inkludert SFO-leder, i kombinasjonsstillinger skole/SFO og rektor.  

Skolefritidsordningen 
18 elever benytter seg av SFO-tilbudet inneværende skoleår, både heltidstilbud og andre 
typer tilbud.  
 
Grunnskoleundervisning, inkludert spesialundervisning for elever med enkeltvedtak. Fullt 
SFO-tilbud. Kontortekniske oppgaver utføres av rektor. Skolen kjøper renholdstjenester. 
 
Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2017 -13 000
Reduksjon i innkjøp av undervisningsmateriell 13 000

Reduksjon i ressurser til pedagogisk personale -164 000 -230 000

Reduksjon i innkjøp av læremidler -10 000
Reduksjon i ressursbruk til pedagogisk personale -87 000

Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -164 000 -230 000

Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 83 000 116 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -27 000 -70 000
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Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble det bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra
rammene til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i 
rammetimetall, grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtid
en omfordeling av rammene slik at noen skoler vil få ekstra ressurser mens andre blir 
trukket. Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det b

 

ig gjort 

estemt å 
kningen 2010 for Bolsøya skole blir på  

r. -394.000,- som blir trukket i rammen. 

et 
e er også 

rdelt for høsten 2009, med helårsvirkning for Bolsøya skole på kr. 199.000,-. 

 
delt midler mellom skolene. 

or Bolsøya skole gir dette en helårsvirkning på kr. - 97.000,-. 

e 
kvenser for virksomheten som redusert lærerdekning og 

indre tilgang på læremidler. 
 

starte endringene høsten 2009. Helårsvir
k
 
Det blir gitt et statstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner for å øke aktiviteten innen fysisk aktivit
og til grunnleggende lese- og matematikkopplæring for 1.-4. trinn. Disse midlen
fo
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre/ekstra lærerressurser i 
de timene som utgjør trekket. Kostnaden har skolene dekket innenfor egne rammer. Ut i fra
en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år, blir det omfor
F
 
Konsekvensene av endringene: 
Realendringen i enhetens rammer blir for 2010 et trekk på kr. 292.000,-. For en liten skol
som Bolsøya, vil dette gi konse
m
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13.8 VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Vågsetra barne- og ungdomsskole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 18 265 000
Brutto driftsinntekter -1 252 000

Inngående 17 013 000 17 549 000 17 355 000 17 320 000 17 320 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 188 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -72 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 336 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 178 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -36 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 22 000
Realendring
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 106 000 -106 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2018 -35 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -210 000 -294 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 175 000 245 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -59 000 -131 000

Utgående 17 549 000 17 355 000 17 320 000 17 320 000 17 320 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Vågsetra skolekrets dekker hele Skålahalvøya inklusive Kortgarden. For ungdomstrinnet 
omfattes også elevene fra Bolsøya. Vågsetra barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1-10 
skole med 186 elever på barnetrinnet og 122 elever på ungdomstrinnet. Siden 1993 har 
skolen hatt skolefritidsordning og fra skolestart i august 2009 benytter 67 elever seg av 
tilbudet i SFO. 
Skoledriften omfatter barnetrinn med 11 klasser og 6 klasser på ungdomstrinnet. Skolen har 
eget svømmebasseng på 10x5 meter slik at skolen kan tilby tilfredssstillende 
svømmeopplæring i forhold til læreplanens krav.  
Elever fra Bolsøya barneskole benytter Vågsetra skole til undervisning 1 dag per uke. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 106 000 -106 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2018 -35 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -210 000 -294 000
Reduksjon i lærertimer 11,7 årstimer à kr. 25.000,- -294 000

Redusere årstimetallet med 5,3 timer à kr. 25.000,- -131 000

Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 175 000 245 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning og 
omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år eller 
eldre -59 000 -131 000

 

Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 



MOLDE KOMMUNE   13. BUDSJETTRAMMER TIL RESULTATENHETENE 
 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 102 

omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt og starte 
med endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Vågsetra skole blir på kr. - 504.000,- som blir lagt inn i 
rammen.  
 
Det blir gitt et statstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Vågsetra skole på kr. 245.000,-. 
 
De skolene som har elever som skal til Cap Clara eller Tøndergård får et trekk som har en 
helårsvirkning for en elev på kr. 62.000,-. For Vågsetra skole som har 1,5 elever på 
Tøndergård vil dette medføre kr. - 93.000,-. 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Vågsetra skole gir dette en helårsvirkning på - kr. 190.000,-. 
 
For å komme på ramme, må skolen redusere med 1 lærerstilling fra august 2010. 
Konsekvensen av dette er at elevtettheten per lærer øker, noe som begrenser muligheten til 
tilpasset opplæring i timene. 
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13.9 SEKKEN OPPVEKSTSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Sekken oppvekstsenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 4 671 000
Brutto driftsinntekter -824 000

Inngående 3 847 000 3 805 000 3 591 000 3 584 000 3 584 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 18 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -7 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 67 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 34 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -21 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 4 000
Realendring
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2019 -7 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 -151 000 -212 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 42 000 59 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -18 000 -71 000

Utgående 3 805 000 3 591 000 3 584 000 3 584 000 3 584 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Sekken oppvekstsenter huser barn fra alderen ett til seksten år. Barnehagen disponerer 
deler av underetasjen. Skolen er en 1-10 skole. Bygningene ble renoverte og påbygd i 1996. 
Barnehage og SFO er samordnet. 
  
Skoleåret 2009/2010 er det til sammen 22 elever (1. ktober 2009) fordelt på 10 årskull. 
Barnetrinnet er todelt og ungdomstrinnet er udelt. Barnehage og skole er under samme 
administrasjon. 

Barnehageopphold og skolefritidsordningen 
Det er til sammen 2,4 stillinger i barnehage og skolefritidsordningen. Til sammen er det 10 
barn som benytter ulike tilbud. Det er utarbeidet årsplan for det pedagogiske tilbudet. 
Det er 2 barn i SFO. 
 
Skolen drifter barnehagetjeneste, SFO, barne- og ungdomsskole, leirskole, administrasjon 
og renhold. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2019 -7 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 -151 000 -212 000
Undervisningstimer tilsvarende 50 % lærerstilling -207 000
Formingsmateriell -5 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 42 000 59 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -18 000 -71 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 
omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt og starte 
med endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Sekken oppvekstsenter blir på kr. - 373.000,- som blir trukket ut 
rammen.  
 
Det blir gitt et satstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Sekken oppvekstsenter på kr. 101.000,-. 
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Sekken oppvekstsenter gir dette en helårsvirkning på kr. - 89.000,-. 
 
Det er en økning i antall barn i barnehagen, og prognosen fremover viser at antall små barn 
under 6 år er økende ved Sekken. 
 
Konsekvensen av dette er at det ikke blir undervisningstimer ved Sekken oppvekstsenter der 
det er 2 lærere tilstede. Ingen delingstimer. Ved fravær av enkeltlærere vil det måtte 
innkalles vikar fra første dag, slik at ikke hele elevgrupper (3 og 4 klassetrinn per gruppe) blir 
sittende uten pedagog. 
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13.10 BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Bekkevoll ungdomsskole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 29 086 000
Brutto driftsinntekter -1 030 000

Inngående 28 056 000 29 416 000 24 816 000 24 756 000 24 756 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 560 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -214 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 543 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 283 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 23 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Flytteressurs - 
20 rammetimer per år i byggeperioden. Opphører 
fra 2010 -440 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Husleie 
sykepleieskolen - opphører fra 2010 -1 088 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Leie av 
brakkerigger - opphører fra 2010 -1 248 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Rammeregulering Cap Clara skole -200 000
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 98 000 -98 000
Administrativ endring - ressurser tildelt fra 
fagseksjonen skole for spesiell tilrettelegging 35 000 -35 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2020 -60 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 150 000 211 000
K- sak 25/09 - Cap Clara skole overflyttes til 
fagseksjon skole i plan- og utviklingsavdelingen - 
gjeldende fra 1. januar 2010 -1 758 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -26 000 -36 000

Utgående 29 416 000 24 816 000 24 756 000 24 756 000 24 756 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Bekkevoll ungdomsskole: 
Skolen omfatter grunnskole med ungdomsskole for 8.-10. trinn. I januar 2010 flytter 
Bekkevoll inn i nytt skolebygg. Skolen har ca. 470 elever og 47 ansatte. Skolen er organisert 
i 15 elevgrupper, samt en basestasjon for spesialpedagogisk arbeid.  
 
Tjenester ved Bekkevoll ungdomsskole: Grunnskoleundervisning, tilpasset opplæring, 
spesialundervisning.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Flytteressurs - 
20 rammetimer per år i byggeperioden. Opphører fra 
2010 -440 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Husleie 
sykepleieskolen - opphører fra 2010 -1 088 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Leie av 
brakkerigger - opphører fra 2010 -1 248 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Rammeregulering Cap Clara skole -200 000
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 98 000 -98 000
Administrativ endring - ressurser tildelt fra 
fagseksjonen skole for spesiell tilrettelegging 35 000 -35 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2020 -60 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 150 000 211 000
Økning i undervisningstimer 211 000
K- sak 25/09 - Cap Clara skole overflyttes til 
fagseksjon skole i plan- og utviklingsavdelingen - 
gjeldende fra 1. januar 2010 -1 758 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -26 000 -36 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Cap Clara har administrativt vært underlagt Bekkevoll ungdomsskole fra august 2007 til 31. 
desember 2007. Fra 1. januar 2010 overflyttes Cap Clara til fagseksjon skole. Det blir da 
trukket ut 1,7 mill. kroner. I tillegg blir kr. 200.000,- trukket ut. Dette er midler som skolen i 
2008 fikk økt rammen med i forbindelse med administrasjon av Cap Clara.  
 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble det bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra 
rammene til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i 
rammetimetall, Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig 
gjort en omfordeling av rammene slik at noen skoler vil få ekstra ressurser mens andre blir 
trukket. Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt å 
starte med endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen i 2010 for Bekkevoll ungdomsskole blir på kr. 361.000,-. Dette legges inn i 
rammen. Samtidig har skolen hatt en ressurs på kr. 440.000,- per år i byggeperioden som 
følge av elevorganiseringen i lokalene på den gamle sykepleierskolen. Reelt betyr derfor 
budsjettet for 2010 en bemanningsnedgang tilsvarende ca. 0,5 stilling. 
 
De skolene som har elever som skal til Cap Clara eller Tøndergård får et trekk som har en 
helårsvirkning for en elev på kr. 62.000,-. Bekkevoll ungdomskole har en elev på Cap 
Clara/Tøndergård. 

Utfordringer i perioden 
Bekkevoll ungdomsskole organiserer elevene på 2 trinn i grupper à 40 elever med  
2 kontaktlærere og 2 lærere i hver time. Fra 2010/2011 er denne modellen i gang på alle 3 
trinn. For å ha ressurser til spesialundervisning og hindre at lærere må ha 40 elever alene 
flere timer i uka, ser man behov for en ekstra ressurs ut over dagens nivå. Dette som en 
konsekvens av den organiseringsmodell som er valgt ved Bekkevoll ungdomsskole. 
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13.11 BERGMO UNGDOMSSKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Bergmo ungdomsskole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 20 484 000
Brutto driftsinntekter -569 000

Inngående 19 915 000 20 781 000 21 104 000 21 058 000 21 058 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 194 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -77 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 396 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 205 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 21 000
Realendring
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 121 000 -121 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2021 -46 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 175 000 245 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -20 000 50 000

Utgående 20 781 000 21 104 000 21 058 000 21 058 000 21 058 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Skolen er en ren ungdomsskole med 8.-10. trinn. Skolen er totalrenovert og framstår som ny 
og tilfredsstillende for elever og lærere. Det er 345 elever og samlet 41 ansatte. 
 
Bergmo ungdomsskole er i utgangspunktet organisert med fire klasser (8 grupper) på hvert 
trinn, men på grunn av elever med særskilte behov, er det organisert med til sammen 14 
grupper største delen av skoledagen. Det organiseres ulike grupper og delingsmodeller i 
forhold til praktiske fag. Spesialundervisning og tilpasset opplæring følger enkeltelever 
og/eller grupper av elever. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 121 000 -121 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2021 -46 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 175 000 245 000
Økt ressurs permisjonsvikar 100 000
Økt antall timer spesialundervisning 145 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -20 000 50 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring  
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene ble foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
Grunnleggende norsk, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en 
omfordeling av rammene slik at noen skoler vil får ekstra ressurser mens andre blir trukket. 
Siden tildeling av rammene på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt og starte 
med endringen høsten 2009. 
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Helårsvirkningen for 2010 for Bergmo ungdomsskole blir på kr. 175.000,- som blir lagt inn i 
rammen.  
 
Skolen har etter tilrådning fra PPT fattet 32 enkeltvedtak om spesialundervisning mot 7 
enkeltvedtak i 2007. Dette har skapt store utfordringer for muligheten til gruppedeling i 
praktiske fag. Timer til undervisning med lærer er konvertert for å dekke minimumsbehovet 
for skoleassistent. 
 
De skolene som har elever som skal til Cap Clara eller Tøndergård får et trekk som har en 
helårsvirkning for en elev på kr. 62.000,-. Bergmo ungdomsskole har 2 elever på Cap 
Clara/Tøndergård og får et trekk med helårsvirkning på kr. 124.000,-. 
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Bergmo ungdomsskole gir dette en helårsvirkning på kr. 154.000,-. 
 
Endringene for enheten gjør at muligheten for en mer tilpasset undervisning blir større, 
samtidig med at økt vikarbudsjett gjør at timebruken blir mer forutsigbar i forhold til sykdom. 
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13.12 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Skjevik barne- og ungdomsskole
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 17 005 000
Brutto driftsinntekter -1 717 000

Inngående 15 288 000 16 095 000 16 092 000 16 062 000 16 062 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 182 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -69 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 305 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 160 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -60 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 26 000
Realendring
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 172 000 -172 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2022 -30 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 
2010 64 000 89 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper 
for 1-4 trinn 123 000 172 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning 
og omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år 
eller eldre -39 000 -149 000

Utgående 16 095 000 16 092 000 16 062 000 16 062 000 16 062 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Grunnskole 
Skjevik barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med ca. 250 elever. Elevene er organisert 
i 13 klasser, i tillegg har skolen 23 elever som får sin opplæring etter ”Læreplan i 
Grunnleggende norsk”, herav 13 barn fra asylmottaket. Skolen flytter ut av bygningsmassen 
på gamle Hjelset skole og inn på nye Skjevik barne- og ungdomsskole rundt årsskiftet 
2009/2010. Med unntak av gymsal og svømmehall er da hele bygningsmassen rehabilitert.  

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn fra 1.-4. trinn og for barn med 
spesielle behov fra 1.-7. trinn. 57 elever benytter seg av SFO-tilbudet som er lokalisert ved 
bygg 1 (tidligere Vikamyra skole). 
 
Skolen tilbyr SFO. Det gis også tilbud om leksehjelp i perioder av året. Det organiseres ulike 
grupper og delingsmodeller i forhold til praktiske fag. Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring følger enkeltelever og/eller grupper av elever.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - fordeling av felles 
ressursramme fra fagseksjonen skole 172 000 -172 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2022 -30 000
Endring i ramme for å dekke felles utfordringer i 2010 64 000 89 000
Økt ressurs SFO 53 000
Inventar/utstyr nybygg 36 000
Statsbudsjetett for 2010: Fordeling av fysisk aktivitet 
og grunnleggende lese- og matematikkunnskaper for 
1-4 trinn 123 000 172 000
Andre endringer i ramme - forsterket undervisning og 
omfordeling av ressurser til ansatte som er 55 år eller 
eldre -39 000 -149 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
For å møte felles utfordringer i 2010 ble bestemt å trekke totalt 1,3 mill. kroner fra rammene 
til skolene. Midlene blir foreløpig lagt til fagseksjon skole. Det blir trukket i rammetimetall, 
norsk 2, spesialundervisning og assistent. Det blir samtidig gjort en omfordeling av rammene 
slik at noen skoler vil få ekstra ressurser mens andre blir trukket. Siden tildeling av rammene 
på skole følger skoleåret 2009/2010 ble det bestemt å starte med endringen høsten 2009. 
Helårsvirkningen for 2010 for Skjevik barne- og ungdomsskole skole blir på kr. 153.000,- 
som blir lagt inn i rammen.  
 
Det blir gitt et satstilskudd på rundt 3,0 mill. kroner til for å øke aktiviteten innen fysisk 
aktivitet og til 1-4 grunnleggende lese og matematikk. Disse er også blitt fordelt ut for høsten 
2009, med helårsvirkningen for Skjevik barne- og ungdomsskole skole på kr. 295.000,-. 
 
Lærerne over 55 år har trekk i undervisningsplikten på 5,8 pst. og lærerne over 60 år har 
trekk i undervisningsplikten på 12,5 pst. Skolene må sette inn andre lærerressurser i disse 
timene som utgjør trekket, denne kostnaden har skolene måttet dekke innenfor sine egne 
rammer. Ut i fra en modell som tar hensyn til de over 55 og 60 år blir det omfordelt midler 
mellom skolene. For Skjevik barne- og ungdomsskole skole gir dette en helårsvirkning på  
kr. -188.000,-. 
 
Disse endringene vil til sammen skape en mer forutsigbarhet for skolen vår i 2010. 
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13.13 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde voksenopplæringssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 15 703 000
Brutto driftsinntekter -7 658 000

Inngående 8 045 000 8 159 000 9 166 000 9 166 000 9 166 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 250 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -97 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 244 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 118 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -245 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 51 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Merutgifter til 
husleie i nye lokaler. 1,4 mill. kroner gitt i rammen 
for 2009 og ytterligere 0,8 mill. kroner i 2010 800 000
Det er gitt 1,4 mill. kroner til merutgifter husleie i nye 
lokaler. Voksenopplæringen flytter først i desember 
2009 og rammen reduseres med virkningen -380 000 380 000
Økt husleie, renhold, strøm og fellesutgifter i 
Romsdalskvartalet 1 100 000
Økte inntekter som følge av økt aktivitet og mer 
effektiv drift i nye lokaler -1 100 000

Utgående 8 159 000 9 166 000 9 166 000 9 166 000 9 166 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive all kommunal voksenopplæring og 
rådgiving knyttet til Opplæringslovens § 4A (grunnskoleopplæring og spesialundervisning), 
norskopplæring for voksne innvandrere etter Introduksjonsloven og tiltak satt i verk etter 
Voksenopplæringslovens § 24. 
Senteret anses som en regionsaktør og har som mål å bidra til utvikling av gode 
opplæringstiltak for voksne i regionen. Senteret selger opplæringstjenester internt og 
eksternt på områder der man har kompetanse. Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra 
kommune på alle opplæringsområder. I tillegg selger senteret tjenester innenfor 
spesialundervisning til kommunene Gjemnes, Midsund, Nesset og til Møre og Romsdal fylke. 
Fra 1. desember 2009 vil Molde Voksenopplæringssenter flytte inn i nye lokaler i 
Romsdalskvartalet. 

Kommunal finansiering 
• Grunnleggende drift av senteret - administrasjon, husleie, generelle driftsutgifter og så 

videre. 
• Grunnskoleopplæring  

o Ordinære dag- og kveldskurs innenfor ulike grunnskolefag 
o Grunnskoleopplæring for flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet 

• Spesialundervisning 
o Tilbud om spesialundervisning på ulike områder til alle voksne som har rett til slik 
o opplæring (ervervet skade, sjukdom, psykisk utviklingshemming, psykiske vansker, 

afasi og så videre) 
o Opplæring settes i verk etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak med klagerett. 

• Tilbud innenfor Voksenopplæringslovens § 24 
o Kurs for voksne med lese-/skrivevansker 
o Lavterskeltilbud til voksne med psykiske vansker 
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Statlig finansiering 
• Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

o Tilbud til alle innvandrere med rett og plikt til norskopplæring 
o Norskopplæring til asylsøkere  
o Introduksjonstilbud 
o Heldags - og helårstiltak for flyktninger bosatt i Molde og Aukra.  

• Kurstilbud finansiert ved kursavgift 
o Norskkurs for innvandrere uten rett og plikt til gratis opplæring 
o Datakurs på ulike nivå 
o Andre kurs ved behov og etter kompetanse 

 
Vedtatt ramme beskriver den kommunale delen av senterets drift. Viser til beskrivelse av 
tjenesteområder i punktet over.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Merutgifter til 
husleie i nye lokaler. 1,4 mill. kroner gitt i rammen for 
2009 og ytterligere 0,8 mill. kroner i 2010 800 000
Det er gitt 1,4 mill. kroner til merutgifter husleie i nye 
lokaler. Voksenopplæringen flytter først i desember 
2009 og rammen reduseres med virkningen -380 000 380 000
Økt husleie, renhold, strøm og fellesutgifter i 
Romsdalskvartalet 1 100 000
Økte inntekter som følge av økt aktivitet og mer 
effektiv drift i nye lokaler -1 100 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring. 
Mottak av flere flyktninger medfører behov for flere undervisningsrom enn planlagt i det nye 
senteret. En utvidelse medfører økte husleiekostnader og driftsutgifter. 
Økte utgifter til husleie og drift av nye lokaler fra 18. desember 2009 forutsettes dekket av 
integreringstilskuddet til flyktninger og økte inntekter i norskopplæringen. Det er viktig å være 
klar over at norskopplæringstilskuddet fra høsten 2010 i hovedsak er et per capita tilskudd. 
Dette betyr at vi ikke med sikkerhet kjenner størrelsen på denne inntekten. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Styrking av spesialundervsningen 500 000 500 000 500 000 500 000
Grunnskoleopplæring 650 000 650 000 650 000 650 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
• Stadig større pågang etter spesialundervisning. Nye elever kommer til. Nye og omfattende 

saker som krever mye ressurser.  
• Grunnskoleopplæring for voksne innvandrere øker i omfang som følge av mottak av 

flyktninger med lite basiskunnskaper. En stabil ressurs til dette er ikke på plass.  

Andre utfordringer 
• Mangler fortsatt tilstrekkelig med merkantil hjelp.  
• Å skape balanse i drifta gjennom varierende inntekter er en stor utfordring. Senteret bør få 

anledning til å bygge opp et eget driftsfond 
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BARNEHAGE 
Kort beskrivelse av fagområdet 
Det er totalt 31 barnehager i Molde. Molde kommune eier og driver 14 av barnehagene, de 
øvrige 17 er private. Det er ca. 1 327 barn i barnehagene.  
De kommunale barnehagene er organisert i 7 større kommunale barnehageenheter. I tillegg 
kommer barnehagen som er en del av Sekken oppvekstsenter med rektor som styrer. 
 
Barnehagene skal gi et kvalitativt godt barnehagetilbud i tråd med sentrale og lokale føringer 
herunder; Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Strategi 
for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010, St. melding 41 Kvalitet i 
barnehagen, kommunale strategier og tiltaksplaner. 

Økonomisk oversikt 

Barnehagene
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Inngående 7 897 000 8 232 000 8 232 000
Fagseksjon barnehage -4 756 000 -4 237 000 335 000
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo 
barnehager 2 866 000 2 522 000
Hatlelia barnehage og Barnas Hus 2 595 000 2 444 000
Kvam og St. Sunniva barnehager 2 474 000 2 206 000
Kleive, Hjelset og Skogstua barnehager 2 253 000 1 884 000
Kviltorp og Langmyra barnehager 1 243 000 1 123 000
Lillekollen barnehage 2 284 000 1 955 000
Utgående 8 959 000 7 897 000 8 232 000 8 232 000 8 232 000  

Sentrale måltall 

2005 2006 2007 2008
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass i pst. 80,5 87,4 93,7 94,8 87,7 89,2
Andel barn 0-5 år med barnehageplass i pst. 67,7 74,5 79,3 79,2 74,0 75,6
Produktivitet
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager 13 024 13 012 12 523 12 335 11 545 11 380
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage 96 437 106 202 108 906 116 550 128 966 119 484
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per 
korrigert oppholdstime i kroner 34,0 36,0 35,0 38,0 43,0 43,0
Kommunale overføringer av driftsmidler til private 
barnehager per korrigert oppholdstime i kroner 4,0 3,0 5,0 5,0 8,0 8,0
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 36,1 34,0 30,3 29,5 33,3 28,5
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning  1,8 2,2 2,6 3,3 2,9
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 93,5 91,3 82,5 88,0 86,0 82,4

Molde Gjennomsnitt i 2008
Kommune-
gruppe 13

Møre og 
Romsdal

 

Utvikling i antall barn i kommunale barnehager 
Antall barn per 20. september 2009. 
Barnehager 2006 2007 2008 2009
Hauglegda, Øvre Bergmo, Berg barnehager 119 131 133 135
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 118 116 120 117
Kvam, St. Sunniva barnehager 108 108 105 107
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 101 101 101 105
Kviltorp, Langmyra barnehager 24 29 64
Menighetspleien, nå Langmyra barnehage, se over 35
Lillekollen barnehage 96 99
Sekken 8 8
Totalt 446 480 627 635  
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Utfordringer, strategier/tiltak og konsekvenser 
Barnehageenhetene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk barnehagetilbud i tråd med 
brukernes behov, sentrale lover og retningslinjer, nyere forskning og kommunens strategier.  

Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen poengterer følgende mål for 
kvalitet 
- sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 
- styrke barnehagen som læringsarena 
- alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende felleskap 

Rett til barnehageplass skal innfris. 

Full barnehagedekning – strategi 1.1. 
Lov om endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass) trådte i kraft 1. januar 2009. 
Det innebærer at de som har søkt om plass innen fristen for hovedopptak og fylt ett år innen 
1. september det året det søkes, har rett til plass. Det er en minimumsplikt for kommunen å 
innfri retten. Tilbudet om plass skal være i samsvar med foreldrenes ønsker og behov for 
plass.  
 
Status ved rapportering til departementet per 20. september 2009 viser at kommunen sikrer 
barn retten til barnehageplass i tråd med lovens krav. I tillegg er det ca 80 barn som er tildelt 
barnehageplass i etterkant av hovedopptaket. I følge rapporteringen er 203 av 
barnehagebarna født i 2008. 50 av disse er født i perioden 1. september - 31. desember 
2009, med andre ord under 1 år høsten 2009. 
 
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.  
 
I fagseksjonens kontakt med foreldre/foresatte, blir det tydelig signalisert at det er viktig at 
kommunen kan tilby gode barnehageplasser når foreldre/foresatte skal ut i arbeid etter endt 
fødselspermisjon. Med bakgrunn i rekrutterings- og kompetansebehov melder både bedrifter 
og ansatte at det er svært viktig at det tilrettelegges og utvikles barnehageplasser for de aller 
yngste barna. 
 
Venteliste per 20. september 2009 jfr. kommunens rapportering til Kunnskapsdepartementet: 
 
Det er totalt 89 barn som har søkt barnehageplass og som ikke har et tilbud. 
36 barn har behov for plass i perioden 20. september – 31. desember 2009 
53 barn har behov for plass i perioden 1. januar – 30. april 2010 
 
For utvidelse av kapasitet på barnehageplasser vises til plan- og utviklingsstyrets sak 99/09 
Full barnehagedekning – nye tiltak 2010 og 2011. I denne saken legges det opp til utvidelse 
av kapasitet ved Lillekollen barnehage (inkludert faste plasser i midlertidige lokaler i 
”Bispen”), Hjelset barnehage og ny barnehage i Årølia. 
 
Kommunen tilbyr per dato utvidet åpningstid kl. 07:00 – 17:00 i alle de kommunale 
barnehagene. I rammen for 2010 legges det opp til at kun Lillekollen barnehage viderefører 
denne ordningen. For å kunne videreføre ordningen også i de andre kommunale 
barnehagene er det en forutsetning at rammene til barnehagene økes. 
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Barn med nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn – strategi 3.1. 
Molde kommune mottar i 2009 3,8 mill. kroner i statstilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne. Omsøkt behov er kostnadsberegnet til 8,8 mill. kroner. (Dette er en økning i 
omsøkt behov fra 2008/09 på 2,2 mill. kroner).  

Det er en differanse på tildelinger og omsøkt behov på 4,9 mill. kroner (årseffekt).  
Tilskudd og søknader omfatter barn i samtlige barnehager, både kommunale og ikke-
kommunale. 

Private eiere har klageadgang på vedtakene. Flertallet av de private barnehagene påklaget 
høsten 2009 vedtakene til formannskapet i egenskap av klagenemnd.  

I tillegg er det en stadig økning i sakkyndig dokumenterte behov for spesialpedagogisk hjelp 
for førskolebarn.  

Fagseksjonens ramme for tiltakene er styrket med 0,5 mill. kroner. Det bedrer situasjonen 
noe, men det er fortsatt store utfordringer med å dekke sakkyndig dokumenterte behov. Det 
vises for øvrig til fagseksjonens kommentar. 

Barnehageløftet – strategi 1.5, 3.1., 4.2. 
Regjeringen har satt følgende mål for barnehageområdet: 
• høy kvalitet 
• full barnehagedekning 
• lav pris 
 
Det er sterke statlige signal om at barnehagen skal videreutvikles som lærende organisasjon 
med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. Ikke minst kommer dette frem i 
kunnskapsdepartementets strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 - 2010 
og Stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i barnehagen (Kvalitetsmeldinga). 
Den enkelte barnehageeier (kommunal og privat) er ansvarlig for at virksomheten innehar 
den nødvendige kompetanse til å drive i tråd med bestemmelsene i lov og forskrift.  
 
Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud av god kvalitet 
og tilpasset lokale behov. Kommunen skal utvikle og gjennomføre planer for 
kompetanseutvikling. Molde kommune som barnehagemyndighet ivaretar dette ansvaret 
blant annet ved å utarbeide kompetanseplan og gjennom deltakelse i 
Kvalitetskommuneprogrammet med et delprosjekt for å styrke ansattes kompetanse i 
pedagogisk ledelse. Samtlige styrere og pedagogiske ledere i kommunale og private 
barnehager (ca. 113 personer) deltar i prosjektet som går fra 2007-2010.  

 
Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud av høy 
kvalitet. Personalet i barnehagene har svært lite tid avsatt til planlegging av tilbudet. Det er 
behov for ressurser slik at personalet kan arbeide i tråd med strategien.  
 
Kommunen er tilsynsmyndighet for all barnehagedrift i kommunen. For å sikre god kvalitet og 
at samtlige barnehager arbeider i tråd med lov og regelverk, har kommunen utarbeidet 
retningslinjer for hvordan tilsynet skal gjennomføres (drift- og forvaltningsstyret, 24. 
september 2008, sak 53/08).  
I 2009 har det blitt gjennomført tilsyn i totalt 8 barnehager; 4 private og 4 kommunale. Det 
viser seg dessverre at flere barnehager får avvik. Dette tar tilsynsmyndigheten svært alvorlig, 
og viktigheten av at det arbeides målrettet med kvalitet i barnehagene må med det 
poengteres ytterligere. 



MOLDE KOMMUNE   13. BUDSJETTRAMMER TIL RESULTATENHETENE 
 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 116 

Ha et lavt sykefravær – strategi 4.3. 
Sykefraværet i barnehagene er fortsatt svært høyt. Stadig yngre barn i gruppene er 
utfordrende og krevende. 
Det er fortsatt vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. 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. 
 
Enhetene Hjelset, Kleive, Skogstua, Kvam og St. Sunniva barnehager deltar i 
personalavdelingens nærværsprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet. Rådmannen håper 
arbeidet fører til økt nærvær og tiltak som kan settes i verk også i andre barnehager. 
Rapporteringer viser at nærværet økte i noen av barnehagene, men ikke i alle. Arbeidet 
synliggjør også hvor komplekst arbeidet med sykefravær og nærvær er.  
Det som kan være en viktig faktor er satsingen på ansettelser av lengre varighet.  
Lav grunnbemanning er en medvirkende årsak til at barnehagene er svært sårbare for 
fravær. 

Likestilling – strategi 4.3.  
Kjønnstradisjonelle valg av utdanning og yrker er blant de viktigste årsakene til systematiske 
forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet og i samfunnslivet ellers. 
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet ”Handlingsplan for likestilling i barnehage og 
grunnopplæring 2008-2010”. Det overordnede målet for handlingsplanen er at barnehagene 
og grunnopplæringen skal bidra til et likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner og 
interesser uavhengig av kjønn og at likeverd og likestilling mellom kjønn skal ligge til grunn 
for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehage og grunnopplæring. 
 
I handlingsplanen settes det et mål om at 20 pst. av de tilsatte i barnehagen skal være menn. 
I følge korrigerte KOSTRA-tall per 18. august 2009 var det registrert kun 4.7 pst. menn i 
barnehagene i Molde. Det er riktignok en økning på 2.4 pst. fra i fjor, men tallene synliggjør 
at dette er et område det fortsatt er svært viktig for kommunen å sette fokus på. 

God økonomistyring– strategi 5.1 
Jfr. Innstilling til odelstinget (Inst. O.nr. 103) og Ot. Prp. Nr 57 (2007-2008) foreslår 
departementet innlemming av barnehagetilskudd i rammen til kommunene fra 1. januar 
2011.  
Dette innebærer at dagens statlige tilskudd går inn i rammetilskuddet til kommunene, og at 
finansieringen av de ikke-kommunale barnehagene vil skje over kommunenes egne 
budsjetter. Innlemming av statlige øremerkede barnehagetilskudd i kommunenes 
rammetilskudd er i følge departementet en stor administrativ og økonomisk omlegging for 
kommunene. 
Det er svært viktig at kommunen setter i gang planleggingen for hvordan overgangen og ny 
finansieringsordning skal iverksettes. Kommunen har etter gjeldende rett en finansieringsplikt 
overfor ikke-kommunale barnehager. 

Utfordringer i perioden for kommunale barnehager 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Opprettholde utvidet åpningstid 800 000 800 000 800 000 800 000
Avtalefestet lønnsøkning fagarbeidere 200 000 200 000 200 000 200 000
Fast vikar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000  
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Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Opprettholde utvidet åpningstid: 
Alle de kommunale barnehagene tilbyr i dag åpningstid kl. 07:00 – 17:00. Ordningen 
gjennomføres så nøkternt og kostnadseffektivt som mulig, og finansieres i 2009 av 
skjønnsmidler til barnehagedrift. Tildelingen av skjønnsmidler i 2009 ble lavere enn 
budsjettert, og rådmannen ser ikke mulighet til å finansiere dette tiltaket ved skjønnsmidler i 
2010. I rammen legges det opp til at kun Lillekollen barnehage vil kunne tilby åpningstid fra 
07:00-17:00.  
For at denne ordningen skal videreføres for alle de kommunale barnehagene i 2010 må 
barnehagenes rammer totalt økes med 0,8 mill. kroner. 
 
Avtalefestet lønnsøkning for fagarbeidere: 
Ved flere av barnehagene har assistenter bestått fagprøven og fått fagbrev som barne – og 
ungdomsarbeidere. I følge avtaleverket utløser dette fagarbeiderlønn. For 2010 er tiltaket 
kostnadsberegnet til 0,2 mill. kroner. 
 
Vikarsituasjonen ved barnehagene: 
Sykefraværet i barnehagene har over lang tid vært generelt høyt og det er svært vanskelig å 
rekruttere vikarer både ved kort- og langtidsfravær. Grunnbemanningen er på et minimum. 
Dette gjør barnehagen svært sårbar for ytterligere fravær. En økning av faste vikarressurser 
vil bedre situasjonen og kunne virke forebyggende for ytterligere fravær.  
Utgiftene for barnehagene er totalt kostnadsberegnet til 1,0 mill. kroner. 
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13.14 HAUGLEGDA, BERG OG ØVRE BERGMO BARNEHAGER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 14 727 000
Brutto driftsinntekter -12 254 000

Inngående 2 473 000 2 866 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 108 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -42 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 285 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 184 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -387 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 14 000
Realendring
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -113 000
Søskenmoderasjon 228 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -228 000

Utgående 2 866 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000 2 522 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og regelverk, 
statlige og kommunale føringer. 
”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” legges til grunn for 
arbeidet med kompetanseheving i barnehagen. 
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn jfr. Lov om barnehager § 12a. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal skal utnyttes, jfr. godkjenning og 
vedtekter. Enhetsleder skal legge til rette for at organisering av barnegrupper og personale 
er i samsvar med søkergruppens behov. 
 
Hauglegda, Øvre Bergmo og Berg barnehager har 39 ansatte som skal produsere et 
kvalitativt godt tilbud til 135 barn. Enheten har nå 7 avdelinger hvorav 6 avdelinger med barn 
fra 1-5 år og 1 småbarnsavdeling.  
I enhetens årsplan og årets satsingsområder beskrives hvilke oppgaver som det fokuseres 
på i arbeidet med barna. 
 
Barnehagene har et lederteam som består av enhetsleder og assisterende styrer, samt 
sekretær i  
50 pst. stilling. Assisterende styrer og enhetsleder har begge ukentlige arbeidsdager i alle tre 
barnehagene. Enhetens pedagoger i felles fagteam har medansvar for det pedagogiske 
innholdet. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -113 000
Søskenmoderasjon 175 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -175 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Omfordeling av ressurser mellom barnehagene til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
på grunnlag av antall barn med behov. 
 
I forbindelse med balansering av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet en å 
fjerne kompensasjonstiltak som opprinnelig var innarbeidet i rammene til den enkelte enhet. 
På barnehageområdet gjelder dette kompensasjon for inntektssvikt for 
søskenmoderasjonsordningen. 
 
Konsekvensen av dette er at hver og en barnehage må for 2010, dekke dette innenfor sin 
gitte ramme og selvfølgelig vil bli en stor utfordring. 
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13.15 HATLELIA OG BARNAS HUS BARNEHAGER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Hatlelia barnehage, Barnas Hus
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 13 222 000
Brutto driftsinntekter -11 005 000

Inngående 2 217 000 2 595 000 2 444 000 2 444 000 2 444 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 114 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -43 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 264 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 152 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -356 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 12 000
Realendring
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn 84 000
Søskenmoderasjon 144 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -144 000

Utgående 2 595 000 2 444 000 2 444 000 2 444 000 2 444 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og regelverk, 
statlige og kommunale føringer. 
”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” legges til grunn for 
arbeidet med kompetanseheving i barnehagen. 
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn jfr. Lov om barnehager § 12a. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal skal utnyttes, jfr. godkjenning og 
vedtekter. Enhetsleder skal legge til rette for at organisering av barnegrupper og personale 
er i samsvar med søkergruppens behov. 
 
Hatlelia barnehage: 5 avdelinger, til sammen 77 barn.  
3 avdelinger er for barn i alderen 1-5 år og 2 avdelinger er for barn i alderen 0-2 år.  
 
Barnas Hus: 2 avdelinger med 41 barn i alderen 0-5 år.  
 
Barnegruppene i begge barnehagene har en stor andel av små barn. Av 118 barn i enheten, 
er 72 barn 3 år og yngre.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn 84 000
Søskenmoderasjon 151 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -151 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Omfordeling av ressurser mellom barnehagene til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
på grunnlag av antall barn med behov. 
 
I forbindelse med balansering av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet en å 
fjerne kompensasjonstiltak som opprinnelig var innarbeidet i rammene til den enkelte enhet. 
På barnehageområdet gjelder dette kompensasjon for inntektssvikt for 
søskenmoderasjonsordningen. 
 
Konsekvensen av dette er at hver og en barnehage må for 2010 dekke dette innenfor sin 
gitte ramme og selvfølgelig vil bli en stor utfordring.  
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13.16 KVAM OG ST. SUNNIVA BARNEHAGER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kvam, St. Sunniva barnehager
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 12 272 000
Brutto driftsinntekter -10 129 000

Inngående 2 143 000 2 474 000 2 206 000 2 206 000 2 206 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 118 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -45 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 213 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 122 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -320 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 12 000
Realendring
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -37 000
Søskenmoderasjon 140 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -140 000

Utgående 2 474 000 2 206 000 2 206 000 2 206 000 2 206 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og regelverk, 
statlige og kommunale føringer. 
”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” legges til grunn for 
arbeidet med kompetanseheving i barnehagen. 
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn jfr. Lov om barnehager § 12a. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal skal utnyttes, jfr. godkjenning og 
vedtekter. Enhetsleder skal legge til rette for at organisering av barnegrupper og personale 
er i samsvar med søkergruppens behov 
 
Kvam barnehage gir plass til 58 barn. Barna er fordelt på 4 avdelinger. Gul og Blå avdeling 
med til sammen 24 barn i alderen 0-2 år, Rosa avdeling med 17 barn fra 2 til 4 ½ år og 
Grønn avdeling med de 17 eldste barna. Kvam barnehage har også tilbud om åpen 
barnehage to ganger i uka. 
 
St. Sunniva barnehage gir plass til 50 barn. Barna er fordelt på 3 avdelinger. Tussekroken 
har 10 barn i alderen 0-2 år, Trollkroken har 15 barn i alderen 2-4 år og Eventyrkroken har 25 
barn i alderen 4-5 år. 
 
Kvam har lek ute som et hovedfokus. Alle barn er på tur minst en gang i uken. Med hytte og 
leirplasser i naturen rundt Kvam-området, har barnehagen mange gode turmål. De eldste 
barna utgjør egen natur- og friluftsgruppe. Språkutvikling, samspill, relasjoner og 
kommunikasjon er ellers viktige fokus som det arbeides kontinuerlig med. 
 
St. Sunniva er en typisk by-barnehage med begrenset uterom, men med ”den grønne 
korridor” rett utenfor gjerdet. De eldste barna er på ukentlige turer. Hovedfokus er 
språkutvikling og 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, flyktningkontor og sentralt i forhold til buss).  
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Barnehagen har vanlig drift for barn i alderen 0 – 6 år. Åpen barnehage to dager per uke i 
Kvam barnehage. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -37 000
Søskenmoderasjon 150 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -150 000  

Forklaring og konsekvens av endring 
Omfordeling av ressurser mellom barnehagene til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
på grunnlag av antall barn med behov. 
 
I forbindelse med balansering av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet en å 
fjerne kompensasjonstiltak som opprinnelig var innarbeidet i rammene til den enkelte enhet. 
På barnehageområdet gjelder dette kompensasjon for inntektssvikt for 
søskenmoderasjonsordningen. 
 
Konsekvensen av dette er at hver og en barnehage må for 2010 dekke dette innenfor sin 
gitte ramme og selvfølgelig vil bli en stor utfordring.  
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13.17 KLEIVE, HJELSET OG SKOGSTUA BARNEHAGER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 11 780 000
Brutto driftsinntekter -10 005 000

Inngående 1 775 000 2 253 000 1 884 000 1 884 000 1 884 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 252 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -94 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 226 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 142 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -310 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 10 000
Realendring
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -117 000
Søskenmoderasjon 143 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -143 000

Utgående 2 253 000 1 884 000 1 884 000 1 884 000 1 884 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og regelverk, 
statlige og kommunale føringer. 
”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” legges til grunn for 
arbeidet med kompetanseheving i barnehagen. 
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn jfr. Lov om barnehager § 12a. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal skal utnyttes, jfr. godkjenning og 
vedtekter. Enhetsleder skal legge til rette for at organisering av barnegrupper og personale 
er i samsvar med søkergruppens behov 
 
Hjelset barnehage:  38 barn, 2 avdelinger 
Kleive barnehage:   36 barn, 2 avdelinger 
Skogstua barnehage:  36 barn, 2 avdelinger 
 
Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager er åpne for barn i alderen 0-6 år. Det er lagt til rette 
for egne småbarnsavdelinger i alle tre barnehagene. 
De er typiske nærmiljøbarnehager som legger vekt på de muligheter som finnes i 
barnehagenes nærområde.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -117 000
Søskenmoderasjon 136 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -136 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Omfordeling av ressurser mellom barnehagene til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
på grunnlag av antall barn med behov. 
 
I forbindelse med balansering av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet en å 
fjerne kompensasjonstiltak som opprinnelig var innarbeidet i rammene til den enkelte enhet. 
På barnehageområdet gjelder dette kompensasjon for inntektssvikt for 
søskenmoderasjonsordningen. 
 
Konsekvensen av dette er at hver og en barnehage må for 2010 dekke dette innenfor sin 
gitte ramme og selvfølgelig vil bli en stor utfordring.  
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13.18 KVILTORP OG LANGMYRA BARNEHAGER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kviltorp og Langmyra barnehager
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 7 137 000
Brutto driftsinntekter -6 021 000

Inngående 1 116 000 1 243 000 1 123 000 1 123 000 1 123 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 20 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -10 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 107 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 64 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -174 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 34 000
Realendring
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -34 000
Søskenmoderasjon 53 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -53 000

Utgående 1 243 000 1 123 000 1 123 000 1 123 000 1 123 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og regelverk, 
statlige og kommunale føringer. 
”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” legges til grunn for 
arbeidet med kompetanseheving i barnehagen. 
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn jfr. Lov om barnehager § 12a. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal skal utnyttes, jfr. godkjenning og 
vedtekter. Enhetsleder skal legge til rette for at organisering av barnegrupper og personale 
er i samsvar med søkergruppens behov 
 
Kviltorp barnehage er en permanent barnehage i midlertidige lokaler i paviljongen ved 
Kviltorp skole. Barnehagen åpnet 1. oktober 2007 og har plass til 30 barn. 
 
Langmyra barnehage (tidl. Molde Menighetspleies Barnehage) ble startet i august 1964. 
Barnhagen ble påbygd og renovert sommeren 1997. Høsten 2008 overtok Molde kommune 
som eier av barnehagen og i dag huser barnehagen 34 barn i alderen 0-6 år 
Barnehagen ligger nær skolen med et unikt uteareal. 
 
Fra januar 2009 ble Kviltorp og Langmyra Barnehage slått sammen til en enhet i Molde 
Kommune.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -34 000
Søskenmoderasjon 71 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -71 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Omfordeling av ressurser mellom barnehagene til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
på grunnlag av antall barn med behov. 
 
I forbindelse med balansering av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet en å 
fjerne kompensasjonstiltak som opprinnelig var innarbeidet i rammene til den enkelte enhet. 
På barnehageområdet gjelder dette kompensasjon for inntektssvikt for 
søskenmoderasjonsordningen. 
 
Konsekvensen av dette er at hver og en barnehage må for 2010 dekke dette innenfor sin 
gitte ramme og selvfølgelig vil bli en stor utfordring.  
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13.19 LILLEKOLLEN BARNEHAGE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Lillekollen barnehage
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 12 020 000
Brutto driftsinntekter -10 036 000

Inngående 1 984 000 2 284 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 74 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -25 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 226 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 127 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -302 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 11 000
Realendring
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen 
på midler til funksjonshemmede barn -140 000
Søskenmoderasjon 167 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -167 000
Kompensasjon for utvidet åpningstid 222 000
Egenfinansiering av tiltak som i dag dekkes innenfor 
rammen -222 000

Utgående 2 284 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og regelverk, 
statlige og kommunale føringer. 
”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” legges til grunn for 
arbeidet med kompetanseheving i barnehagen. 
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn jfr. Lov om barnehager § 12a. 
Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal skal utnyttes, jfr. godkjenning og 
vedtekter. Enhetsleder skal legge til rette for at organisering av barnegrupper og personale 
er i samsvar med søkergruppens behov 
 
Lillekollen barnehage ble kommunal barnehage fra 15. august 2008. 
Barnehagen har 97 barn mellom 0-6 år. 
 
38 barn er mellom 0-3 år 
59 barn er mellom 3-6 år 
 
Barnehagen gir et pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og har utdannet pedagoger 
på alle avdelingene. I tillegg er halvparten av assistentene fagarbeidere.  
 
Lillekollen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser og barna har et område på 20 mål å 
boltre seg på. I tillegg har den fjord og fjell i nærheten. I 2010 planlegges en ny avdeling på 
Lillekollen som vil romme 50 nye barn. Det vises til plan- og utviklingsstyrets sak 99/09 Full 
barnehagedekning – nye tiltak 2010 og 2011. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Omfordeling mellom barnehagene og fagseksjonen på 
midler til funksjonshemmede barn -140 000
Søskenmoderasjon 167 000
Søskenmoderasjon finansieres av fond -167 000
Kompensasjon for utvidet åpningstid 222 000
Egenfinansiering av tiltak som i dag dekkes innenfor 
rammen -222 000  
 
I forbindelse med balansering av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet en å 
fjerne kompensasjonstiltak som opprinnelig var innarbeidet i rammene til den enkelte enhet. 
På barnehageområdet gjelder dette kompensasjon for inntektssvikt for 
søskenmoderasjonsordningen. 
 
For Lillekollen Barnehage gjelder også dette bortfall av kompensasjonen for de beregnede 
merutgiftene ved utvidet åpningstid. 
 
Konsekvensen av dette er at hver og en barnehage må for 2010 dekke dette selv innenfor 
sin gitte ramme og selvfølgelig vil bli en stor utfordring. 
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13.20 HELSETJENESTEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Helsetjenesten
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 40 222 000
Brutto driftsinntekter -6 597 000

Inngående 33 625 000 34 097 000 35 113 000 35 013 000 34 913 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 98 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -41 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 340 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 309 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -231 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 450 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Tilskudd 2 nye 
fastlegehjemler -100 000 -100 000
Reduksjon i miljørettet helsevern, tilsyn 
forebyggende psykisk helse og rehabilitering -300 000
Finansiere husleie Tollero på Bergmo 
omsorgssenter -100 000
Andel av legestilling i forbindelse med asylmottak 
(finansieres med vertskommunetilskudd) 134 000
Statsbudsjettet for 2010: Fysioterapi - behandling i 
utlandet 39 000
Statsbudsjettet for 2010: Refusjon fra staten til 
kommunalt driftstilskudd til fysioterapeuter 
innlemmet i rammetilskuddet 647 000
Spesiell prisvekst yrkesskadeforsikring for hele 
kommunen 130 000
Rammekutt som følge av mer effektiv drift etter 
investeringer i nye biler, reduserte kjøreutgifter og 
lisensavtaler -130 000
Fastlegetilskudd økes med befolkningstall 143 000

Utgående 34 097 000 35 113 000 35 013 000 34 913 000 34 913 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Legetjenester, herunder fastleger, tilsynsleger og legevakt 
23 fastleger og 2 turnusleger arbeider ut fra 6 legekontor. 3 av disse drives av kommunen, 
Kvam, Skåla og Kleive. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid ved institusjoner, skoler, 
helsestasjoner og psykisk helse, med til sammen vel 3 årsverk fordelt på 33 deltidsstillinger. 
Alle legene deltar også i døgnkontinuerlig legevakt. Det er også tilsatt egen 
sykehjemsoverlege og tilsynslege for asylanter. Det utredes et interkommunalt 
legevaktsamarbeid og kommunestyret har vedtatt rammer for kostnadsfordelingen. 

Miljørettet helsevern og reisevaksinasjon 
Inkluderer tilsyn med skoler, barnehager, svømmebasseng, kroppspleiesalonger 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 ligger på Servicetorget.  
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Fysioterapitjenester, herunder offentlige og private tjenester 
Det er rundt 15 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale med kommunen knyttet til 6 
fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. 
Fysioterapeuter uten avtale 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 er økende. Mange 
har behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Det er rundt 7 årsverk knyttet til voksne og 
eldre med baser på omsorgssentrene. Det er streng prioritering i tjenesten, og lite/ingen 
ressurser til helsefremmende og primærforebyggende tiltak, som i stor grad prioriteres bort 
for å dekke opp nødvendig behandling og behov for rehabilitering. 

Ergoterapitjenester 
1,4 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 og lite/ingen ressurser til primærforebyggende tiltak. 

Somatisk rehabiliteringsteam 
Gjennom tverrfaglig og målretta tiltak i samarbeid med ulike aktører, arbeider teamet for å 
øke graden av mestring og selvstendighet. Det 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. 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. Koordinator er også kommunens kontaktpunkt med 
den psykiatriske spesialisthelsetjenesten og i kommunesamarbeid om psykisk helse. 

Partnerskap for folkehelsearbeid og fysisk aktivitet 
Molde kommune har siden oppstarten av Partnerskap for folkehelse/ God helse-programmet 
vært en partnerskapskommune. Folkehelsekoordinatorstillingen finansieres delvis av Møre 
og Romsdal fylke gjennom partnerskapsordningen. Det er nedsatt et eget folkehelseutvalg i 
kommunen. Folkehelsesatsingen har medført flere nye tiltak, hvor det største er ”Aktiv på 
dagtid” som er et tilbud om lavterskel fysisk aktivitet inntil fire dager i uka for personer som 
mottar trygd. God helse-satsingen har også ført til økt fokus på kost og fysisk aktivitet i 
barnehagene, det har vært arrangert aktivitetsdager og kurs for ansatte i barnehagene blant 
annet. En tverrfaglig rusforebyggende arbeidsgruppe er også kommet i stand, etter at 
kommunen inngikk en intensjonsavtale med Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget, og 
det har vært stor aktivitet og fokus på tverrsektorielt rusforebyggende arbeid, spesielt på 
tidlig intervensjon og skolering av personell for å oppdage rus hos gravide og 
småbarnsforeldre. Kommunen har også blitt medlem i Nordmøre og Romsdal friluftsråd. 
Dette gir mulighet for økt innsats på friluftsområdet, spesielt for skolene. Tiltaket Stikk UT! 
administreres også fra helsetjenesten. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Tilskudd 2 nye 
fastlegehjemler -100 000 -100 000
Reduksjon i miljørettet helsevern, tilsyn 
forebyggende psykisk helse og rehabilitering -300 000
Finansiere husleie Tollero på Bergmo omsorgssenter -100 000
Andel av legestilling i forbindelse med asylmottak 
(finansieres med vertskommunetilskudd) 134 000
Statsbudsjettet for 2010: Fysioterapi - behandling i 
utlandet 39 000
Statsbudsjettet for 2010: Refusjon fra staten til 
kommunalt driftstilskudd til fysioterapeuter 
innlemmet i rammetilskuddet 647 000
Spesiell prisvekst yrkesskadeforsikring for hele 
kommunen 130 000
Rammekutt som følge av mer effektiv drift etter 
investeringer i nye biler, reduserte kjøreutgifter og 
lisensavtaler -130 000
Fastlegetilskudd økes med befolkningstall 143 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Tilskuddsøkningene er kun for å kompensere for administrative endringer uten at det får 
utøvende konsekvenser. Reduksjonene er omhandlet i dialogprosessen og medfører noe 
mer styrte vakanser i stillinger. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Interkommunal legevakt 500 000 800 000 800 000 800 000
Habilitering - fysioterapeut 50 000 250 000 450 000 650 000
Habilitering - ergoetrapeut 50 000 300 000 300 000 300 000
Kommunepsykologprosjekt 75 000 250 000 525 000
Fallforebygging 125 000 250 000 250 000 250 000
Rehabilitering, behandling 300 000 700 000 1 200 000
Økt tilsynslegeressurs 225 000 450 000 900 000 900 000
100% driftsavtale for fysioterapeut 150 000 300 000 300 000 300 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
• Interkommunal legevakt 
Etter forespørsel fra ROR er det under utredning en interkommunal legevaktordning. 
Forutsetningene og deltakerkommunene har endret seg noe, men en forventer at saken 
kommer til politisk behandling rundt jul. Det medfører økte kostnader for 
deltakerkommunene. Planleggingskostnadene dekkes av Staten. Kommunestyret har 
tidligere vedtatt deltakelse i en slik ordning. 
 
• Habilitering – fysioterapeut  
Habilitering av barn, unge voksne og voksne med habiliteringsbehov. De fleste innen denne 
gruppen brukere vil ha behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Antall brukere øker og 
det vil være behov for større innsats når det gjelder tverrfaglige tiltak og samarbeid på tvers 
av enheter. 
 
Samhandlingsreformen vektlegger arbeidet innenfor helsestasjonsvirksomhet og 
skolehelsetjeneste. En kan her nå alle barn- og unge med forebyggende tiltak. Virksomheten 
kan i dag ut fra ressurser yte kun minimumstjeneste. En har ikke mulighet for nye tiltak. Det 
foreslås at 20 pst. stilling 2010 knyttes til allerede 80 pst. stilling fysioterapeut. Ytterligere 
ønskes en allerede 50 pst. stilling økt til 100 pst. i budsjettet for 2011. Gradvis opptrapping 
med en ny 50 pst. stilling i 2012 som utvides til 100 pst. i 2013.  
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• Habilitering - ergoterapeut 
Økt ergoterapiressurs med 10 pst. i 2010 knyttes til allerede 40 pst. stilling, og utvides med 
50 pst. i 2011. Stillingen videreføres som 100 pst. stilling 2012 og 2013. Dette vil sikre at en i 
takt med økt kapasitet innen samarbeidende tjenester i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, vil kunne yte en faglig forsvarlig tjeneste i tråd med føringer lagt i 
Samhandlingsreformen. En ser for seg at ergo- fysioterapitjenesten for barn og unge tilføres 
ressurser som er tilført kommunen i forbindelse med Samhandingsreformen.  
 
• Kommunepsykolog 
Det søkes om prosjektmidler fra Staten (Hdir) for å utvikle og styrke psykologkompetansen i 
kommunen. I forbindelse med den framtidige Samhandlingsreformen har Molde kommune 
behov for en godt utviklet psykologtjeneste. Staten dekker alle utgifter første året, men 
trapper ned støtten utover i perioden. Oppstart 2010. 
 
• Fallforebygging  
Norge ligger på ”verdenstoppen” i lårhalsbrudd, ca. 9000 per år, 25 per dag. Det å forebygge 
fall vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og i tråd med ”Samhandlingsreformen”. Det 
planlegges et pilotprosjekt med fokus på det å forebygge fall. Prosjektet ønskes gjennomført 
i samarbeid med fysikalsk avdeling, sjukehuset i Molde (Helseforetaket). Ressursbehov:  
25 pst. stilling fysioterapeut og 25 pst. stilling ergoterapeut. Prosjektet har som mål å utvikle 
en tilnærming til fallforebygging som kan videreføres som et tilbud i kommunen. Det brukes 
50 pst. stilling fordelt på ergo/fysio i 2010. En tar sikte på å søke eksterne midler til 50 pst. 
prosjektstilling for videreføring i 2011. 

• Rehabilitering/behandling(utenom teamet på Bergmo). 
Tjenesten opplever at personer med omfattende problematikk som KOLS, ALS, MS, øker. 
Dette er ressurskrevende brukere som er høyt prioritert. Det vil bli behov for økt innsats i 
forhold til disse brukergruppene, og oppsøkende team kan være en måte å løse slike 
oppgaver på.  
Helsetjenesten driver ved tilskudd av eksterne midler overvektprosjektet HELT, 
Hverdagsaktivitet, Endring, Livsstil, Trivsel. Overvekt er en økende utfordring i 
helsetjenesten, og det er ønskelig å videreføre tiltak rettet mot personer med 
vektproblematikk. Tidligere gjennomførte fysioterapitjenesten i samarbeid med koordinator 
for psykisk helse, prosjekt med fokus på fysisk aktivitet i psykisk helse. Her er det fortsatt 
udekkede behov for oppfølging og videreføring av erfaringer fra prosjektet. 
 
Ressurskrevende brukere som kommer til, f.eks. trafikkskadde eller skadde i andre ulykker, 
vil i stor grad ha behov for stort omfang av ergoterapitjenester. Dette har en forsøkt løst ved 
midlertidige engasjement over kortere perioder, men det har vist seg å være lite 
tilfredsstillende både for brukere og tjeneste, da innsatsen er for ustabil og uforutsigbar. 
Universell utforming er et vedtatt arbeidsprinsipp i kommunen. Ergoterapeuten sin kunnskap 
er viktig i denne sammenhengen, men tjenesten kan ut fra ressurser i liten grad prioritere 
slikt arbeid. Dette er begrensende i forhold til å yte en innsats når det gjelder forebygging, 
habilitering og rehabilitering. Det er vanskelig å se for seg at allerede eksisterende ressurser 
kan omfordeles, og det vil være behov for friske ressurser i takt med at 
Samhandlingsreformen iverksettes. Skissert økt ressursbehov tenkes dekket inn gjennom 
tilførte midler til kommunen i forbindelse med Samhandlingsreformen. 
 
Eksisterende 40 pst. ergoterapistilling retta mot voksne utvides til 100 pst. fra 2011. Det 
opprettes fast 100 pst. stilling fysioterapeut og 100 pst. stilling ergoterapeut 2012/13. 
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• Økt tilsynslegeressurs på sykehjemmene 
Molde kommune har en dekningsgrad på tilsynslegetimer per innlagt pasient i sykehjem som 
ligger langt under landsnormen. Tjenesten er økt noe i 2009, men fortsatt er det mye igjen for 
å nå normen. Det pågår et arbeid som skal føre fram til å vedta en kommunal norm, men 
trolig vil ikke vedtaket gå på at en skal legge seg under denne. Tiltaket er et forslag på en 
gradvis økning på 25 pst. – 100 pst. sykehjemslege over tre år. 

• 100 pst. driftsavtale for fysioterapeut 
Det kan være opp mot 6 mndr ventetid for ordinær fysioterapi, for psykomotorisk behandling 
nærmere ett år. Dette er uakseptabelt og medfører forlengede og økte plager for pasientene, 
økte utlegg for trygdeverket.  
 
• Kommunepsykolog 
Det søkes om prosjektmidler fra Staten (Hdir) for å utvikle og styrke psykologkompetansen i 
kommunen. I forbindelse med den framtidige Samhandlingsreformen har Molde kommune 
behov for en godt utviklet psykologtjeneste.  
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13.21 BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Barne- og familietjenesten
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 48 463 000
Brutto driftsinntekter -12 072 000

Inngående 36 391 000 37 779 000 39 604 000 39 604 000 39 604 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 224 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -86 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 447 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 248 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -97 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 182 000
Lønnsoppgjør - økning til støttekontakter 136 000
Lønnsøkning 2009 - lønnssatser fosterhjem - 
helårsvirkning  225 000
Lønnsøkning 2009 - lønnssatser fosterhjem  225 000
Realendring
Opprettelse av helsesøsterstilling i forbindelse med 
asylmottaket (finansieres med 
vertskommunetilskudd) 492 000
K- sak 25/09 - logopedstilling overflyttes fra 
fagseksjon skole til barne- og familietjenesten 639 000
Statsbudsjettet for 2010: Tiltak for å bekjempe 
kjønnslemlestelse 7 000
Statsbudsjettet for 2010: HPV - vaksine i 
barnevaksinasjonsprogrammet 10 000
Statsbudsjettet for 2010: Avvikling av BCG - vaksine 
og tuberkulintesting -21 000
Spesiell prisvekst institusjonsplasser i barnevernet 160 000
Økte utgifter til tiltak utenfor hjemmet 615 000
Eksternfinansiert husleie i barneverntjenesten 
trekkes ut av rammen  -50 000
Stilling i barneverntjenesten til mindreårige 
flyktninger - finansieres med integreringstilskuddet 650 000
Ekstern husleie helsestasjoner inntrekkes -293 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen -500 000

Utgående 37 779 000 39 604 000 39 604 000 39 604 000 39 604 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Enhetens oppgaver er å yte hjelp til barn, ungdom og deres familier, samt å gi råd og 
veiledning til samarbeidspartnere. Målet for tjenesten er at brukerne skal få rett hjelp til rett 
tid og å bistå alle brukergrupper gjennom tverrfaglig samarbeid og utvikling. 
 
Det har vært jobbet med et prosjekt som kom i stand etter at kommuner fikk midler fra KS. 
Dette ble avsluttet i februar. Arbeidet med tverrfaglige ressursteam som ble et av resultatene 
av prosjektet, er godt i gang. Det er enheten som er ansvarlig for gjennomføring av faste 
ressursteammøter en gang per måned. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom 1. 
linjetjenesten og 2. linjetjenesten.  
 
Alle helsestasjoner i Molde kommune er samlet på Gotfred Lies plass. Dette vil gi brukerne 
bedre tilgang på flere tjenester samtidig, idet nesten hele Barne- og Familietjenesten er 
samlet på ett sted. Det jobbes nå videre med å få flyttet helsestasjon for ungdom og 
nærmiljøtiltaket U9k fra Hamnegata. 
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Tvist mellom Bufetat og Molde kommune vedrørende finansiering av utgiftene i forbindelse 
med plassering av 2 barn i en barnevernsinstitusjon er fortsatt ikke løst. Uenigheten knytter 
seg til uklarheter omkring godkjenningen av tiltaket. Saken forberedes nå for avgjørelse i 
rettssystemet. I verste fall kan følgen bli at kommunen ikke får refundert de utgiftene en har 
hatt. Rådmannen vil komme tilbake til dette spørsmålet i egen sak når omstendighetene er 
mer avklart. 

Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) 
Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager 
og skoler. Den utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og 
spesialundervisning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtale om salg av tjenester til 
kommunene Aukra (1,1 stilling) og Midsund (0,75 stilling), og Møre og Romsdal fylke for 
tjenester i videregående skoler i Molde (2,45 stilling). I tillegg har PP-tjenesten 2 stillinger 
som yter tjenester overfor regionen Romsdal. Virksomheten har samarbeidsavtale med Møre 
og Romsdal fylke, og Tambartun og Møller kompetansesentre om drift av syns- og 
audiopedagogtjeneste i Romsdal (2 stillinger). Arbeidet retter seg mot alle som skal ha 
tjenester etter opplæringsloven. Dette er et nært faglig samarbeid med statens 
kompetansesentre for fagområdene. I 2009 ble det overført en stilling som logoped fra Skole 
til Barne- og familietjenesten. 

Forebyggende helsetiltak 
Helsetjenestene er hjemlet i lovverket og består av svangerskapsomsorg, 
helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Kommunen tilbyr 
svangerskapsomsorg til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjeneste til alle barn og unge. 
Virksomheten har ansvar for at alle barn får tilbudt vaksiner etter det nasjonale 
vaksinasjonsprogrammet. Sammenslåingen i 2009 av helsestasjonene til en enhet forventes 
å medføre kvalitet, styrket kompetanse og bedre fleksibilitet i helsestasjonsvirksomheten. 

Barnevern 
Skal sikre at barn og unge (0-18/23 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 for å forhindre at barn får 
varige problemer ved å avdekke situasjoner som etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak. 
Barnevernet har i 2009 fått tilført nye oppgaver ved at Asylmottak ble opprettet i kommunen. 
I tillegg har også barnevernet fått oppgaver tilført i forbindelse med kommunestyrets vedtak 
om å bosette mindreårige flyktninger.  
 
På grunn av økte oppgaver og økning i antall undersøkelser i barnevernet er det registrert 
flere fristbrudd hittil i år enn for hele 2008.  
 

Antall 2009
(per 30. september 2009)

Frivillig tiltak 85 barn 98 barn
Barn i fosterhjem 38 barn 37 barn
Barn i institusjon   4 barn   6 barn
Ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år   9 ungdommer   8 ungdommer
Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hje 51 51

Nøkkeltall barnevern Antall i 2008
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Opprettelse av helsesøsterstilling i forbindelse med 
asylmottaket (finansieres med 
vertskommunetilskudd) 492 000
K- sak 25/09 - logopedstilling overflyttes fra 
fagseksjon skole til barne- og familietjenesten 639 000
Statsbudsjettet for 2010: Tiltak for å bekjempe 
kjønnslemlestelse 7 000
Statsbudsjettet for 2010: HPV - vaksine i 
barnevaksinasjonsprogrammet 10 000
Statsbudsjettet for 2010: Avvikling av BCG - vaksine 
og tuberkulintesting -21 000
Spesiell prisvekst institusjonsplasser i barnevernet 160 000
Økte utgifter til tiltak utenfor hjemmet 615 000
Eksternfinansiert husleie i barneverntjenesten 
trekkes ut av rammen  -50 000
Stilling i barneverntjenesten til mindreårige 
flyktninger - finansieres med integreringstilskuddet 650 000
Ekstern husleie helsestasjoner inntrekkes -293 000
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen -500 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Konsekvens av denne rammeøkningen fører til at kommunen kan opprettholde tiltakene i 
barnevernet på et akseptabelt nivå, og forhåpentligvis uten avvik. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2009 2010 2011 2012
Egenfinansiering av tiltak som må dekkes innenfor 
rammen. 500 000 500 000 500 000 500 000
Helsesøster. 500 000 500 000 500 000 500 000
Jordmor 0,5 stilling. 250 000 250 000 250 000 250 000
Barnevernkurator/økonomi. 500 000 500 000 500 000 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
I forbindelse med balanseringen av budsjettforslaget så rådmannen ingen annen mulighet 
enn å redusere rammen på generelt grunnlag for noen enheter. Barne- og familietjenesten 
har fått en slik reduksjon på kr. 500.000,-. Enheten vil i løpet av budsjettåret arbeide med 
hvordan denne reduksjonen skal gjennomføres. I den grad dette nødvendiggjør politiske 
vedtak, vil det bli lagt frem egen sak. 
 
Det er et stort behov for en ny stilling som helsesøster på helsestasjonen. Dette gjelder 
særlig for aldersgruppen 0-3 år. Samhandlingsreformen krever at det forebyggende 
helsetjenestene i kommunene bygges ut. Det er også behov for 0,5 stilling som jordmor. 
Tidlig utskriving av barn fra fødeavdeling ved sykehusene krever tett oppfølging. Det å ikke 
få oppfølging i en så tidlig fase kan føre til alvorlige komplikasjoner. 
 
Det er også behov for økning av bemanningen i barneverntjenesten. Dette for å behandle 
økningen av bekymringsmeldinger som kommer. Også økonomisiden i enheten har behov 
for bemanningsmessig styrking. 
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Andre utfordringer 
Det skal jobbes med å få flyttet Helsestasjon for ungdom samt nærmiljøtiltak U9k fra 
Hamnegata til Gotfred Lies plass. Det må først frigjøres lokaler i Gotfred Lies plass 4. Dette 
vil bli en rimeligere leieavtale og hele fagmiljøet til Barne- og Familietjenesten vil dra nytte av 
en slik flytting. Barneverntjenesten må ha nytt datasystem og dette krever mye ressurser inn 
i en opplæringsfase. Arbeidet er i gang, men videreføring vil skje langt ut i 2010. 
Forebyggende Helsetiltak må også ha nye moduler i sine datasystemer, noe som krever mye 
innsats med henhold til å få systemet opp å gå. Det ligger store utfordringer for fagmiljøene å 
implementere nye systemer og å oppdatere eksisterende systemer. 
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13.22 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Sosialtjenesten NAV Molde 
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter
Brutto driftsinntekter

Inngående 12 899 186 42 897 000 42 897 000 42 897 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 137 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 84 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -380 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 19 000
Lønnsoppgjør - sikkerhetstillegg/risikotillegg 5 000
Lønnsoppgjør - økning til støttekontakter 8 000
Realendring
Administrativ endring - overflytting fra 
sosialtjenesten til sosialtjenesten NAV Molde 2 686 841 18 269 159
Administrativ endring - overflytting av 
flyktningetjenesten og botjenesten fra informasjons- 
og serviceavdelingen til sosialtjenesten NAV Molde 10 075 345 4 167 655
Administrativ endring - tilskuddsformidling for 
Husbanken overflyttes fra informasjons- og 
serviceavdelingen -19 000
Statsbudsjettet for 2010: Reduksjon i bostøtte -732 000
Administrativ endring - reduserte sosialhjelpsutgifter 
finansierer forebyggende tiltak i ressurstjenesten -1 000 000
Mottak av flyktninger øker (50 nye inkludert 10 
mindreårige) - finansieres med økt 
integreringstilskudd 7 576 000
Anslag på ikke budsjetterte husleiekostnader i 
Romsdalskvartalet (NAV) 2 000 000

Utgående 12 899 186 42 897 000 42 897 000 42 897 000 42 897 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sosialtjenesten yter i hovedsak rettighetsbaserte tjenester i medhold av sosialtjenesteloven. 
Sosialtjenesten er nå en integrert del av NAV Molde.  
I arbeidet settes det fokus på at brukerne skal bli selvhjulpne.  
I 2009 er Kvalifiseringsprogrammet innført som et nytt tiltaks/oppfølgingsprogram for 
personer som er, eller står i fare for å bli, langtidsmottakere av sosialhjelp. Programmet er 
delvis statlig finansiert, det vil framgå av statsbudsjettet hvor mye midler NAV Molde tildeles.  
Hjelp til støttekontakter blir gitt etter behov.  
Flyktningtjenesten er en del av NAV Molde og vil i 2010 ha et aktivt mottak av flyktninger jfr. 
vedtatte mål i kommunestyrets sak av mars 2008. Kommunestyret vil ventelig behandle sak 
om å motta 60 flyktninger i 2010, i kommunestyremøtet i november. Det henvises til 
saksutredningen der. 

Sosialtjenesten  
Tjenesten gir økonomisk hjelp til de som ikke har tilstrekkelig til livsopphold, boutgifter, 
legeutgifter og andre nødvendigheter. Det arbeides sammen med NAV ansatte forøvrig for å 
få de som mottar sosialhjelp over i arbeid eller tiltak.  
 
Målsettingen er at brukere ikke skal motta stønad i form av sosialhjelpsytelser der andre 
(statlige) ytelser eller tiltak kan benyttes. Ved NAV Molde er vi nå i gang med å øke 
kvaliteten på dette arbeidet. 
Sosialtjenesten yter hjelp til støttekontakt til vanskeligstilte og gjennomfører forebyggende 
tiltak.  

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
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KVP er en nasjonal satsing og en del av NAV Moldes satsing for å bidra til at personer som 
er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomiske ytelser i form av sosialhjelp 
motiveres til å gå inn i et program tilsvarende en normalarbeidsuke. Det er i den hensikt å 
utvikle den enkelte til å bli i stand til å gå inn i ordinært arbeid. Programmet tilbys i 12 
måneder og med mulighet til forlengelse i ytterligere 12 måneder. I programperioden mottar 
den enkelte lønn. Molde kommune fikk et måltall på 36 personer for programmet ved 
utgangen av 2010. Med det som utgangspunkt har Molde kommune mottatt i overkant av 1,3 
mill. kroner til dette formål i 2009. Signalene fra den nye regjeringen er at det vil bli satset 
ytterligere midler til dette formål i 2010. 
Programmet skal inneholde arbeidsrettede aktiviteter, men også ha fokus på de hindringene 
den enkelte har, eller møter, når det gjelder å delta i arbeidslivet. I de tilfeller at en deltaker i 
kvalifiseringsprogrammet ikke når målet om ordinært arbeid skal erfaringene fra programmet 
kunne legge grunnlaget for en mer varig ytelse (statlig). Vi ser at ved å lykkes i dette arbeidet 
vil brukeren komme bedre ut av sin situasjon, arbeidsgivere får tilgang på nødvendig 
arbeidskraft og kommunen kan spare utgifter til sosialhjelp. 
Når statens måltall for 2010 og beløp til kommunens KVP satsing er klart vil vi lage et eget 
budsjett for dette. 

Flyktningtjenesten  
Har stor bredde i sitt arbeid, det er bistand til etablering og oppfølging i bolig. Veiledning av 
voksne inn i introduksjonsprogrammet. Bistå familier med å nå og følge offentlige tilbud som 
barnehage og skole. Veilede i forhold til hjelpeapparatet for øvrig, samt bistå i en prosess 
hvor den enkelte skal ha som mål å bli selvhjulpen via utdanning eller arbeid. 
Det er i 2009 tatt i mot enslige mindreårige og kommunen er forespurt om å ta imot flere 
enslige mindreårige i 2010. (Forespørsel fra IMDI behandles i kommunestyrets møte i 
november er 2009) Ved å ta imot enslige mindreårige flyktninger er vi avhengige av omsorg 
og miljøarbeidere til disse unge fram til de er myndig. Vi åpner for et bofellesskap for enslige 
mindreårige i desember 2009. For å sikre raskest mulig integrering og deltagelse i samfunnet 
er det vesentlig at vi legger inn riktig mengde kvalitet og kvantitet. Det er en klar forventning 
at flyktningtjenesten skal bidra til at tilbudet som gis er av god nok kvalitet og innenfor de 
økonomiske rammer som følger av statlige tilskuddsordninger for flyktninger.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - overflytting fra sosialtjenesten 
til sosialtjenesten NAV Molde 2 686 841 18 269 159
Administrativ endring - overflytting av 
flyktningetjenesten og botjenesten fra informasjons- 
og serviceavdelingen til sosialtjenesten NAV Molde 10 075 345 4 167 655
Administrativ endring - tilskuddsformidling for 
Husbanken overflyttes fra informasjons- og 
serviceavdelingen -19 000
Statsbudsjettet for 2010: Reduksjon i bostøtte -732 000
Administrativ endring - reduserte sosialhjelpsutgifter 
finansierer forebyggende tiltak i ressurstjenesten -1 000 000
Mottak av flyktninger øker (50 nye inkludert 10 
mindreårige) - finansieres med økt 
integreringstilskudd 7 576 000
Anslag på ikke budsjetterte husleiekostnader i 
Romsdalskvartalet (NAV) 2 000 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Fra 1. juni ble sosialtjenesten flyttet fra Molde kommune inn i den nye Nav Kommune. Dette 
som et ledd i den nye NAV reformen. Hovedmålene for NAV-reformen er å få flere i arbeid 
og aktivitet og færre på stønad, gjøre det enklere for brukerne og tilpasse tjenestene etter 
brukernes behov, samt skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Alle 
tjenestene i Molde Kommune som innbefattet sosialhjelp ble flyttet opp i nye lokaler i 
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Romsdalsgata. For kommunen utgjorde dette en flytting av til sammen 21,45 årsverk og 
ressurser pålydende 22,4 mill. kroner. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Økonomisk/adminitrativ ressurs 500 000 500 000 500 000 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Etter ca. et halvt år med NAV Molde ser en at de samlede oppgaver som fulgte med inn i 
NAV kontoret kan overgå de ressursene som fulgte med på de kontorfaglige områdene. Det 
gir enheten store utfordringer når det gjelder økonomisk oppfølging og analyse, samt en del 
på området merkantile oppgaver.  
Med henblikk på kommunens stramme økonomi finner enheten det lite aktuelt å foreslå 
styrkninger utover den rammen som er gitt i budsjettet for 2010. Det passer også inn med at 
NAV Molde er en ”helt ny” organisasjon og fortsatt i 2010 vil bære preg av å være under 
etablering/utvikling. 

Andre utfordringer  
Vi registrerer at det har vært en gjennomgående økning når det gjelder antall nye personer i 
kontakt med sosialtjenesten. Per september 2009 har vi hatt like mange nye brukere som det 
vi hadde i hele 2008. Skulle situasjonen i arbeidsmarkedet utvikle seg videre negativt vil det 
trolig få følger for sosialhjelpsutviklingen.  
Ved å omdisponere midler fra sosialhjelp til ressurstjenesten sikrer vi å gi en del brukere 
trygge tiltaksløsninger, som utløser statlige ytelser til fordel for sosialhjelp. I forbindelse med 
tiltaksutvikling for personer i KVP vil ressurstjenesten være en nær samarbeidspart. 
 
Molde kommunes mottak av flyktninger innbefatter at mange av avdelingene i Molde 
kommune blir berørt. Det arbeides nå med å skaffe en oversikt og etablere rutiner for 
hvorledes ekstra økonomiske utfordringer avdelingene får som følge av ekstraordinere behov 
overfor flyktninger skal løses. 
 

Kommunestyret vedtok i sag 110/09 i møte 17. desember 2009 at kr. 250.000,- til KIA 
dekkes av integreringstilskudd flyktninger. Dette dekkes innenfor rammene. 
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13.23 RESSURSTJENESTEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Ressurstjenesten 
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 36 493 000
Brutto driftsinntekter -8 677 000

Inngående 27 816 000 25 259 159 8 084 000 8 084 000 8 084 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 130 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 86 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -115 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 17 000
Lønnsoppgjør - sikkerhetstillegg/risikotillegg 106 000
Realendring
Administrativ endring - overflytting til sosialtjenesten 
NAV Molde  -2 686 841 -18 269 159
Administrativ endring - reduserte sosialhjelpsutgifter 
finansierer forebyggende tiltak i ressurstjenesten 1 000 000

Utgående 25 259 159 8 084 000 8 084 000 8 084 000 8 084 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Ressurstjenesten ble opprettet som egen kommunal enhet 1. mai 2009. Den var en 
konsekvens av en prosess over ca. 2 år for å planlegge et NAV kontor i Molde. En av 
konklusjonene i denne prosessen, var at det var hensiktsmessig å skille ut tiltakene i 
sosialtjenesten fra den økonomiske saksbehandlingen. Årsakene var følgende: 
 
• Molde kommune har en god utbygd tiltakskjede for rusavhengige. Tiltakskjeden er stort 

sett finansiert av prosjektmidler og midler fra Helseregionen. I avtalene som er inngått er 
det klare krav om resultatoppnåelse. I NAV prosessen ble det konkludert med at arbeidet 
med å samordne 3 kulturer ville ta så mye tid at det ville være vanskelig å følge opp 
tiltakene. 

• En effektiv tiltakskjede vil føre til at NAV får utnyttet kvalifiseringsprogrammet bedre, få 
flere ut i arbeid og på tiltak. Det vil redusere sosialhjelputgiftene og øke skatteinntektene. 

• En egen enhet vil arbeide mer effektivt med prosjekter/avtaler for å skaffe økonomi til å 
drive tiltakene. 

• Tiltaksenheten vil konkurrere om oppdrag fra NAV uten at spørsmålet om inhabilitet blir 
noe tema. Slike oppdrag bør være god økonomi for kommunen. 

 
Ressurstjenesten har 25 ansatte. Kommunestyret har delegert myndighet til tjenesten til å 
fatte vedtak i medhold av Lov om sosiale tjenester kapitel 6. Det er det kapitelet i 
Sosialtjenesteloven som omhandler rusavhengige. Ressurstjeneste skal være en 
utførerenhet for NAV som utfører tjenester på bakgrunn av bestilling. Videre skal også 
tjenesten satse på interkommunalt samarbeide og konkurrere i markedet om oppdrag. 
 
Ressurstjenesten består av disse tjenestene som arbeider med mennesker med psykiske 
lidelser og atferdsproblematikk: 

Smia kompetansesenter 
Kompetansesenteret er et forsterket lavterskeltiltak i hovedsak finansiert av NAV. NAV 
henviser brukere, bestiller avklaringer, veiledning, utprøving og arbeidstrening. Det er 4 
ansatte på Smia, som har 10 tiltaksplasser. Det drives lærverksted, fjøsstell, 
renholdstjenester, vedproduksjon, møbelmontering og flytting. Metodikken for rehabilitering 
bygger på tett oppfølging og dialog.  
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Fram arbeidstrening 
Tidligere var navnet Grandfjæra arbeidstreningssenter. Etter brannen i april flyttet senteret til 
Julsundveien 47 og fikk navnet Fram arbeidstrening. Senteret har 2 ansatte og målgruppen 
er personer med ulike psykiske lidelser. De fleste har tilstedeværelse på deltid. I forbindelse 
med flyttingen, ble det i tilknytting til arbeidstreningssenteret opprettet et keramikkverksted 
som skal være et tilbud til alle brukerne i Ressurstjenesten. Samtidig skal det holdes kurs og 
noe salg av produksjon. Verkstedet er midlertidig og skal evalueres etter oppsatte 
målsettinger om det skal bli permanent. En person er ansatt på keramikkverkstedet 

Tiltak mot barnefattigdom 
Sosialtjenesten fikk i 2007 prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å lage et tilbud spesielt til 
barnefamilier med spesielle behov for oppfølging. I forbindelse med prosjektet er det etablert 
en utlånspool for målgruppen. Det leies ut ski, skøyter, pc, ulike spill og bil. Hensikten med 
opprettelse av utlånspoolen var at barn av foreldre/enslige med liten inntekt, skulle få de 
samme mulighetene som andre barn. Utlånspoolen har blitt en suksess. Til prosjektet er det 
en ambulant miljøterapeut som følger opp brukere i nærmiljøet.  
 
Tiltakene for rusavhengige 
Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige i Molde. Mange med en langvarig 
ruskarriere er nå i behandling, tiltak eller ute i arbeid. Det har gitt et bedre liv for de 
rusavhengige og en tryggere by for innbyggerne i kommunen. Bekymringen er at det er en 
økning av ungdommer med rusrelaterte problemer. De miljøterapeutene som arbeider i 
Ressurstjenesten spesielt i forhold til ungdom, har hittil i 2009 hatt kontakt med ca 70 
personer som har hatt behov for individuell oppfølging med bakgrunn i psykososiale 
problemer med hovedvekt på rusmiddelavhengighet. Det må drøftes strategier for på hvilken 
måte problemene kan fanges opp så tidlig som mulig.  

RIM  
Senteret startet opp i september 2007. Målgruppen er de som har behov for oppfølging 
under og etter endt behandling og LAR brukere (legemiddelassistert rehabilitering). Senteret 
har 35 brukere i ettervern og 25 brukere i LAR. Senteret er stort sett finansiert av 
prosjektmidler og tilskudd fra Rusbehandling Midt-Norge. Det er inngått avtale med 
Rusbehandling Midt- Norge om videreutvikling av senteret.  

PRIM (praktisk rehabilitering i Molde) 
Dette tiltaket er et arbeids – og aktivitetstilbud for personer i LAR og personer som har 
gjennomført rusbehandling. Arbeidet består i lagerarbeid, bilpleie, salg av møbler, flytting og 
oppussingsoppdrag. Det er planer om å starte salg av brukte møbler. 

Nærbehandlingen 
Høsten 2008 ble det startet et poliklinisk tilbud for rusavhengige etter de 
behandlingsprinsippene som gjennomføres i Minnesotaklinikkene. Det innebærer 16 uker 
primærbehandling og 1 års ettervern. I løpet av 2009 har 14 pasienter vært gjennom 
behandlingen. Tilbudet er det eneste i Norge. Det finansiers av kommunale midler og 
tilskudd fra Rusbehandling Midt- Norge som er med å utvikle tilbudet. Så langt er det 
oppnådd svært gode resultater og det er planer om å utvide klinikken slik at den også kan gi 
et kveldstilbud. 

Wraparound 
Dette er en teambasert koordinerings – og planleggingsmodell. Målgruppen er ungdom fra 
16 til 25 år med psykososiale problemer og rusmisbruk. Målsettingen med tiltaket er å bygge 
nettverk der ungdommen plukker ut ressurspersoner både fra sitt private nettverk og sentrale 
samarbeidspartnere i hjelpeapparatet. 
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UT-tiltaket 
UT- tiltaket var tidligere drevet av Ungdomstiltak A/S. Tiltaket var stort sett finansiert ved 
prosjektmidler fra NDU (NAV drift- og utvikling). Sosialtjenesten kjøpte noen plasser der. Fra 
høsten 2009 er UT – tiltaket drevet i samarbeid mellom Ungdomstiltak A/S og 
Ressurstjenesten. 2 av de ansatte i UT- tiltaket er ansatt i Ressurstjenesten. Dette er et viktig 
skritt for å få hele tiltakskjeden til å fungere på en bedre måte  

Lavterskel helsetiltak 
Målgruppen for dette tiltaket er personer med alvorlige rusproblemer. Tiltaket er et 
supplement til fastlegeordningen og er bemannet med helsefaglig personale. Det er åpent 1 
dag per uke og tilbyr stell av sår, veiledning i trygg injeksjonsteknikk, råd i forhold til 
ernæring, prevensjonsveiledning, undersøkelse av allmentilstanden og koordinering av 
helsetjenester. Tiltaket gir også et tilbud om ambulante tjenester om det er nødvendig. Det er 
finansiert av prosjektmidler. Ressurstjenesten har laget en bok om sikrere injisering som er 
solgt til en rekke av landets kommuner. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Administrativ endring - overflytting til sosialtjenesten 
NAV Molde  -2 686 841 -18 269 159
Administrativ endring - reduserte sosialhjelpsutgifter 
finansierer forebyggende tiltak i ressurstjenesten 1 000 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
I 2010 flyttes midler i størrelsesorden 18,2 mill. kroner over fra ressurstjenesten til 
Sosialtjenesten Nav Molde. Dette er et ledd i den nye NAV reformen som skal ta sikte på få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse 
tjenestene etter brukernes behov, samt skape en helhetlig og effektiv arbeids- og 
velferdsforvaltning. 
For 2010 er rammen til ressurstjenesten også økt med 1,0 mill. kroner. Dette er midler som 
er overført fra sosialtjenesten NAV for å få sosialhjelpsbrukere over på ulike 
aktiviseringstiltak istedenfor passive stønadsmottakere.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Ny stilling LAR 500 000 500 000 500 000 500 000
Bokollektiv 250 000 250 000 250 000 250 000
Tilskudd "Jobben" 250 000 250 000 250 000 250 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Tiltak i prioritert rekkefølge: 
1. En stilling med helse- eller sosialfaglig utdannelse stilling som skal følge opp de som er 

LAR brukere. Det er nå 25 personer som nå er LAR brukere og kapasiteten er sprengt. 
LAR tilbudet som kommunen har, er stort sett finansiert av prosjektmidler til tross for at 
det er et lovpålagt tilbud. Hver LAR bruker utløser ca. 160.000 per år i 
rehabiliteringspenger som går til reduksjon av sosialhjelpsutgiftene . En ny stilling vil 
kunne øke kapasiteten med 6-7 nye brukere, mens 3-4 nye brukere vil dekke utgiftene 
til en stilling. 

2. Opprette bokollektiv. Det har alltid vært en utfordring å skaffe boliger til rusavhengige. 
Ressurstjenesten har nå valgt en modell med småhus for de som ikke klarer å mestre 
det å bo i en vanlig bolig. Nå disponerer tjenesten 2 småhus og har sendt inn bestilling 
til Molde Utleieboliger KF på ytterligere 7 småhus. Når disse er på plass er det 
meningen å avvikle hybelhuset. Erfaringen viser oss imidlertid at uansett boligløsninger 
er det behov for en slags treningsbolig/bokollektiv for personer som kommer ut fra 
fengsel eller skal over i en LAR tilværelse. Det vil virke forebyggende i forhold til 
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utkastelse, støtte brukerne i å holde seg rusfri og redusere kommunens utgifter til kjøp 
av plasser på private institusjoner. Beløpet som er satt opp inkluderer personalutgifter, 
kost og boutgifter. 

3. ”Jobben” er et jobbtilbud som Frelsesarmeen driver og som startet opp i høst. Det er et 
sysselsettingstilbud for rusavhengige. Kommunen har vært med under planleggingen 
av tilbudet og har et godt samarbeid nå når tiltaket er satt i gang. ”Jobben” utgjør et 
verdifullt tilskudd til de andre tilbudene til denne målgruppen. Frelsesarmeen har bedt 
om at kommunen yter et tilskudd til drift av jobben. Det støtter Ressurstjenesten. Det er 
imidlertid viktig at støtte til dette tiltaket ikke gis ved å redusere rammen til 
Ressurstjenesten. Konsekvensen av det, er at andre tiltak må legges ned.  

Andre utfordringer 
Molde har en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige. Blant annet har kommunen landets 
eneste polikliniske Minnesotatilbud. Tiltakskjeden har og gitt gode resultater for målgruppen. 
Mange rusavhengige er løftet ut av en kriminell løpebane og over i ulike tiltak, behandling 
eller arbeid. Konsekvensen av det er blant annet en tryggere by for den enkelte innbygger. 
Det er i midlertidig en stor utfordring å holde denne tiltakskjeden ved like fordi den stort sett 
er finansiert av prosjektmidler og tilskudd fra andre enn kommunen. Konsekvensene er 
mange midlertidige stillinger. Fra år til år er det usikkert hvor mye prosjektmidler som blir gitt. 
Resultatet er at langsiktig planlegging er vanskelig. Prosjektmidler og tilskudd til rustiltakene 
utgjør i inneværende år ca. 6.mill. kroner. 
En annen utfordring som Ressurstjenesten har, er mangelen på behandlingsplasser for 
rusavhengige. Det virker som det har skjedd en nedbygging av institusjonsplasser. For å få 
behandlingsplass i institusjon, er det en ventetid på 6 måneder. For kriseplass ca. 3 
måneder. Det innebærer en stor utfordring for den kommunale rusomsorgen. For å berge liv 
må det ofte kjøpes plasser i private institusjoner.  
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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 
(sykehjem) og hjelpemiddelforvaltning. 
Overordnet planarbeid for pleie- og omsorgstjenesten utføres her. Seksjonen ivaretar 
vedtaksmyndighet gjennom å lede inntaksrådet og gjøre vederlagsberegning for 
institusjonsopphold. Videre planlegges nye tiltak frem til etablering på enheter, og det utføres 
koordineringstjenester overfor enhetene. Seksjonen ivaretar utvikling av fagmiljøet innenfor 
området og har ansvar for tildeling og utbetaling av omsorgslønn.  

Økonomisk oversikt 

Pleie og omsorg
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Inngående 253 341 000 256 139 000 263 639 000
Fagseksjon pleie og omsorg 8 473 381 8 880 000
Glomstua omsorgssenter 58 532 619 58 955 000 -828 000
Kirkebakken omsorgssenter 57 497 000 59 526 000 -569 000
Råkhaugen omsorgssenter 6 637 000 6 221 000 5 430 000 7 500 000 4 000 000
Bergmo omsorgssenter 54 338 000 53 676 000 -540 000
Røbekk omsorgssenter 18 463 000 18 177 000 -196 000
Kleive omsorgssenter 29 404 000 28 924 000 -302 000
Skåla omsorgssenter 19 455 000 18 982 000 -197 000
Utgående 252 800 000 253 341 000 256 139 000 263 639 000 267 639 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 

Hjemmebaserte tjenester 
• Praktisk bistand, opplæring / hjelp i hjemmet. 

Tildeles etter lov om sosiale tjenester som enkeltvedtak. Det betales for tjenesten etter 
kommunalt vedtatte satser. 

• Hjemmesykepleie 
Tildeles etter lov om kommunale helsetjenester som enkeltvedtak og er en gratis tjeneste 
for brukeren. 

Dagsenter for eldre 
Er en tjeneste som det nå er gitt tilsagn om skal komme inn under Lov om sosiale tjenester. 
Det er budsjettert med 60 dagplasser per dag 5 dager i uken fordelt på 5 omsorgssenter. 

Dagsenter for personer med demens 
Dette er et tilbud for hjemmeboende demente i hele kommunen. Deler av tilbudet gis 
desentralisert for områdene Skåla og Kleive. Det er budsjettert med 11 dagplasser per dag 6 
dager i uken med utvidet åpningstid hverdager.  

Dagsenter psykisk helsearbeid, Rosestua 
Budsjettert med inntil 15 plasser per dag 5 dager i uka. Et sosialt møtested med varierte 
aktiviteter. 

Omsorgslønn 
Tildeles etter lov om sosiale tjenester og gis som lønn for særlig tyngende omsorgsarbeid.  

Middagsombringing 
Tildeles etter kommunal standard og kriterier. Pris kr. 75,- per middag inkludert dessert og 
frakt. Produseres og leveres fra 3 institusjonskjøkken. 

Bofellesskap 
• Råkhaugen bofellesskap, 8 beboere (eldre). Bemannet dag og kveld. 
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• Bergmo bofellesskap, 4 beboere (psykiatri). Bemannet dag og kveld. 
• Gotfred Liesplass 1. 3 stk bofellesskap med til sammen 15 beboere. Mottar ordinære 

hjemmetjenester etter enkeltvedtak. 
• Glomstua bofellesskap, 4 beboere(psykiatri). Heldøgnsbemannet. 
• Tollero bofellesskap, 6 beboere. Rehabiliteringstilbud for personer med psykisk sykdom. 

Bemannet dag og kveld. 

Sjukehjem 
Det driftes 6 sjukehjem med til sammen 239 plasser hvor det gis tilbud om plasser for 
langtidsopphold, korttidsopphold, avlastning, omsorgsavdelinger, og rehabilitering. Drift er 
beregnet ut fra vedtatt bemanningsfaktor og kvalitetsstandard.  

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.  
 
Annet 
Kommunen kjøper eksterne tjenester til tre ressurskrevende tiltak.  

Sentrale måltall 
Noen nøkkeltall for pleie- og omsorgstjenesten 2008
Antall innbygger 80+ 1 228
Antall brukere av hjemmehjelp totalt/80+ 277/183
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp/ uke 1,0
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie/ uke 3,9
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/ 80+ 628/368
Matombringing antall porsjoner 45 531
Antall brukere trygghetsalarm 449
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 8 708/35
Dagplasser per dag 46
Antall omsorgsboliger 194

12
Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 300
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 1 962
Utlån/innlevering fra Hjelpemiddelsentralen 3 464/1 436
Antall sykehjemsplasser 239
Enerom i pst. 96,4
Vedtak korttidsopphold 456
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 118
Vedtak faste plasser i sykehjem 90
Antall avslag sykehjemsplass 17
Kostnader for ferdigbehandlede pasienter i sykehus 804 800
Meldinger om ferdigbehandlede pasienter i sykehus 122

j
tilskuddsordning
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Nøkkeltall KOSTRA Molde 2008

Gj.snitt
kommune-
gruppe 13

Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til PLO 55 46
Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til PLO 39 49
Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutgifter til PLO 6 5
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgstjenesten 13 180 11 565

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80+ 263 529 262 559
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67+ 97 298 90 346
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 77 72
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra 
videregående skole 36 41

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra 
høyskole/universitet 41 31

Netto driftsutgifter til kjernetjenester til hjemmeboende per 
innbygger 5 166 5 628

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner per innbygger 6 626 4 728
Netto driftsutgifter per institusjonsplass 718 846 692 322
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80+ 19,5 16,8
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av 
befolkning 80+ 22,0 26,0

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 15,9 15,3
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 15,1 21,5
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 5,0
Andel kvinner av folkemengden 50,2 50,4
Andel menn av folkemengden 49,8 49,6
Andel enslige innbyggere 80+ 64,2 65,9  

Utvikling av antall pasienter, ansatte og omsorgssenter 
Det er jevn demografisk økning i økonomiplanperioden fra 2010 til 2013 i aldersgruppen 65-
90+. De aldersgruppene som vil øke mest er 65-79 år og 90+. Nasjonal forskning tilsier at 
det er i aldersgruppen 65-79 år vi får de ressurskrevende brukerne som vil gi kommunen 
utfordringer både med henhold til økonomi og personell. Gjennomsnittsalderen er økende. 
Forholdsvis stabilt med antall brukere totalt sett i tjenesten. Økning av gjennomsnittlig timetall 
per bruker til både hjemmesykepleie og praktisk bistand viser at den enkelte mottaker 
trenger økt hjelp. Tendensen viser at yngre hjemmeboende brukere søker om Brukerstyrt 
personlig assistent for å ivareta omsorgsbehovet. De fleste av disse tiltakene tas over 
ressursrammen til ordinær hjemmetjeneste. Driftsendringer i helseforetakene fører også til 
økt etterspørsel etter omsorgstjenester.  
Det reduseres med 6,8 årsverk i Pleie og omsorgsenhetene for 2010 som følge av 
bemanningsreduksjon for å tilpasse drift til de rammene som ble gitt i kommunestyrets 
septembermøte. 

Utfordringer, strategier/tiltak og konsekvenser (prioritert) 
Dialogprosessen i 2009 endte opp med en rammereduksjon for Pleie og omsorgsenhetene 
med 3,0 mill. kroner. I økonomiplana er det beregnet et generelt rammetrekk for 2010 på 2,5 
mill. kroner. I tillegg ble det i rammesaka i kommunestyret den 17. september 2009 vedtatt 
følgende: 
1. Utredning forenkling av organisasjonen tilsvarende 4,0 mill. kroner i effekt  
2. Inntektsøkning som følge av omdisponering av ledige omsorgsplasser ved Råkhaugen 

omsorgsenter tilsvarende 0,5 mill. kroner. 
3. Styrking av rammen for å unngå reduksjon i antall heldøgns institusjonsplasser 

tilsvarende 5,5 mill. kroner. 
Det generelle rammetrekket ble netto 4,5 mill. kroner for pleie- og omsorgenhetene i 2010.  
For å imøtekomme drift innenfor gitt ramme i Pleie og omsorg unngår en ikke 
bemanningsreduksjon. En velger å skjerme ressursen nærmest pasienten. Reduksjonen blir 
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omfattende og vil involvere mange ansatte og funksjoner som i dag er innarbeid med 
utgangspunkt i den driftsform vi har i institusjonene våre.  
I tildelte rammer til enhetene i pleie og omsorg er det for 2010 kompensert for utgifter som 
følger av tidligere års lokalt inngåtte lønnsavtaler om forskjellige funksjonstillegg og som 
tidligere ikke er blitt dekket som en del av de årevise lokale forhandlingene. Dette gjelder 
blant annet tilleggslønn for nattevakter. Den kompensasjonen som nå er gitt for disse 
utgiftene styrker budsjettrammene for tjenesteområdet på en positiv måte. 
Likevel har området store utfordringer med å få sine budsjett i balanse for 2010. 
Det viser seg at enhetene som samlet vil få et betydelig negativt avvik i regnskapet for 2009, 
har undervurdert utgiftene til tariffestede tillegg. Dette er en stor utgiftspost i pleie- og 
omsorgstjenesten, som følge av at arbeidsplanene er døgnkontinuerlige. Det har over tid vist 
seg å være vanskelig å budsjettere utgiftene på denne posten. Dette fordi det er så mange 
faktorer som påvirker den. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 er det gjort en grundig 
beregning av utgiftene til tariffestede tillegg. Etter disse beregningene er det mye som tyder 
på at utgiftene til tariffestende tillegg også i det budsjettet som nå legges frem kan bli noe 
høyere enn det som budsjettforslaget forutsetter. Rådmannen ser på dette som en utfordring. 
Ett forhold som i stor grad bidrar til å øke utgiftene til tariffestede tillegg er sykefraværet. Det 
er nemlig slik at ved sykefravær får den sykemeldte også utbetalt tariffestede tillegg for de 
vaktene vedkommende normalt skulle vært på arbeide i. Det samme gjør også vikaren, mens 
sykelønnsrefusjonen fra folketrygden ikke dekker denne merutgiften. Dette kan det bli store 
tall av. Enhetene i pleie og omsorg vil derfor i 2010 kanskje få sin største budsjettutfordring 
på å redusere utgiftene til tariffestede tillegg. I kommunens kontrollerfunksjon vil en ha 
spesiell oppmerksomhet på disse utgiftene i rapporteringsoppfølgingen gjennom året. 
 
Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan Råkhaugen omsorgssenter skal brukes når 
nyrenoverte Glomstua blir tatt i bruk. Det arbeides med en plan for dette, som blir lagt fram til 
politisk behandling i løpet av våren 2011.  
 
Pleie og omsorgstjenesten blir en viktig medaktør i kommunens arbeidet med den nye 
helsereformen som er beskrevet i St.meld.nr 47 - ”Samhandlingsreformen – Rett behandling 
- på rett sted - til rett tid”. Kommunen må jobbe tett sammen med Helseforetaket og Nye 
Molde sykehus for å finne gode løsninger på de utfordringer statlige føringer vil gi de 
kommende årene. Reformen vil medføre en utfordring på personellsiden, både kvalitativt og 
kvantitativt. Hjemmebasert tjeneste har i dag store utfordringer med økt etterspørsel etter 
tjenester og behovet for ressursøkning er stort. 

Spesielt om Glomstua og Råkhaugen omsorgssenter 
Renovering av Glomstua omsorgssenter ble i kommunestyrets møte 23. oktober 2008 
vedtatt gjennomført innen en kostnadsramme på 148,0 mill. kroner. Etter planen skal 
Glomstua stå ferdig til sommeren 2010 og være i full drift fra årsskiftet 2010/2011. 
Omsorgssenteret vil få 55 sengeplasser. Dette er 9 plasser mindre enn det Glomstua i dag 
har i drift på Råkhagen. 9 pasienter må derfor bli igjen på Råkhaugen og det medfører noen 
økte driftskostnader som må sees i sammenheng med hvordan man gradvis tar Råkhaugen i 
bruk. Gjeldende økonomiplan forutsetter at Råkhaugen skal tas i bruk over en tidsperiode. 
 
Ved å tildele plasser over en periode vil en kunne få en bedre balanse i oppbyggingen av 
tjenestetilbudet, både i forhold til befolkningsmessige endringer og faglige utfordringer.  
En annen grunn til å velge en slik oppstartingsform er muligheten for å rekruttere rett 
fagpersonell i forhold til de oppgaver og tjenester som skal utføres. Det er i dag et meget 
stramt arbeidsmarked også i denne bransjen. Spesielt gjelder det fagutdannet personell. 
Samtidig som man må rekruttere for å erstatte alle dem som går av med pensjon, skal man 
konkurrere om både økt andel av arbeidskraften og om den kompetansen som kreves.  
På denne bakgrunn videreføres forutsetningen i gjeldende økonomiplan om at 47 plasser i 
Råkhaugen omsorgssenter tas i bruk over en 5-årsperiode, fra 2011 til 2015. 
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Oppstart av Råkhaugen og Glomstua skjer etter følgende skisse: 
 
Høsten 2010  Kjøkken, dagsenter, hjemmebaserte tjenester flytter tilbake til  
   renoverte Glomstua. 
01. januar 2011 55 beboere flytter fra Råkhaugen tilbake til Glomstua. 
01. januar 2011 9 beboere blir igjen i Råkhaugen. Det etableres samtidig 7 nye  

institusjonsplasser i Råkhaugen slik at Råkhaugen starter opp med en 
driftsenhet med 16 plasser. Oppbygging av nattevaktstjeneste i 
Råkhaugen betjener også omsorgsbolig i Råkhaugen med 8 plasser 
slik at tjenestetilbudet blir heldøgns bemannet. 40 plasser i Råkhaugen 
står etter dette udisponert. 
 

Videre plan for disponering av disse plassene vil framkomme i det arbeidet som er igangsatt 
og som vil bli presentert i løpet av våren 2010. 
 
Det føres opp 5,5 mill. kroner i 2011 og 7,5 mill. kroner i 2012. 
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13.24 GLOMSTUA OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Glomstua omsorgssenter 
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 72 054 000
Brutto driftsinntekter -13 406 000

Inngående 58 648 000 58 532 619 58 955 000 58 127 000 58 127 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 420 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -164 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 1 099 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 706 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -292 000

Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 165 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 195 000
Lønnsoppgjør - sikkerhetstillegg/risikotillegg 80 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -626 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Leie av 
brakkerigg -202 000 -202 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. 
kroner i sak om regjeringens tiltakspakke om økte 
frie midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -206 000
Administrativ endring - overført ressurskrevende 
tjeneste som opphører fra Glomstua til 
fagseksjonen -1 428 381 -257 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 
årsverk samlet i omsorgssentrene  -223 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -245 000
Ressurskrevende tjenester for 3 brukere 681 000
Kvam bofelleskap opphører -1 292 000
Midler følger brukere fra Kvam bofellesskap 1 270 000
Avrunding 381

Utgående 58 532 619 58 955 000 58 127 000 58 127 000 58 127 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sjukeheim 
Nye Glomstua omsorgssenter planlegges tatt i bruk fra høsten 2010. Sjukeheimen har 64 
pasienter på Råkhaugen. Pasientene er fordelt på 5 bo-enheter, med en spesialavdeling for 
pasienter med alvorlig demenssykdom. En bo-enhet er kombinert langtids- og 
korttidsopphold.  
Sykehjemmet driver eget vaskeri som ivaretar renhold av beboernes privattøy, institusjonens 
lintøy og personaltøy. Kjøkkendriften er lagt til Røbekk omsorgssenter i påvente av at nytt 
kjøkken ved Glomstua står ferdig. 

Dagavdeling 
Dagavdeling for eldre med ca 15-18 brukere hver dag. Åpent 5 dager i uka. Brukerne av 
dagsenteret blir hentet og kjørt hjem av distriktets vaktmester. Dagsenteret  
tilbyr frokost, middag og ettermiddagskaffe, i tillegg til varierte aktiviteter tilpasset årstid og 
brukerne som trim, turer, håndarbeide, høytlesning, sang, musikk, ”prestens time” og så 
videre. 
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Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten ivaretar tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjelp i hjemmet, 
tøyservice, matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, og formidling av hjelpemidler. 
Tjenesten tildeles etter individuelt fattet vedtak hjemlet i Lov om sosiale tjenester og Lov om 
kommunale helsetjenester. Hjemmesykepleien er midlertidig lokalisert i brakkerigg ved 
Glomstua. Planlagt tilbakeflytting til renoverte lokaler i løpet av 2010. Tjenesten er organisert 
i en gruppe som dekker hele distriktet.  

Bofellesskap  
Glomstua bofellesskap er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det er tilrettelagt 
for 4 beboere med egne leiligheter. Bofellesskapet er heldøgnsbemannet.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 – 2013 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -626 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Leie av 
brakkerigg -202 000 -202 000
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. kroner i 
sak om regjeringens tiltakspakke om økte frie midler -206 000
Administrativ endring - overført ressurskrevende 
tjeneste som opphører fra Glomstua til fagseksjonen -1 428 381 -257 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 årsverk 
samlet i omsorgssentrene  -223 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -245 000
Ressurskrevende tjenester for 3 brukere 681 000
Kvam bofelleskap opphører -1 292 000
Midler følger brukere fra Kvam bofellesskap 1 270 000
Avrunding 381  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Bemanningsreduksjon tilsvarende 0,5 årsverk med helårsvirkning 2010. Fordelingen er lagt 
inn med 0,5 årsverk sekretær. Tiltakene er valgt for å skjerme stillinger i direkte 
brukerrelaterte oppgaver. Konsekvenser blir omfordeling av arbeidsoppgaver på 
gjenværende administrative ressurs. En må se på hvilke oppgaver som kan sentraliseres og 
ivaretas i de IKT-systemene kommunen har. Enheten må kartlegge arbeidsoppgaver som 
skal utføres, organisering av oppgavene, og oppgave-/ansvarsfordeling.  
 
Kvam bo-felleskap opphører: Lønnsmidler følger pasienter og videreføres til Glomstua bo-
fellesskap1,78 årsverk og til psykiatritjenesten på distrikt Vest 0,76 årsverk.  
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13.25 KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kirkebakken omsorgssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 66 979 000
Brutto driftsinntekter -10 841 000

Inngående 56 138 000 57 497 000 59 526 000 58 957 000 58 957 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 400 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -156 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 1 140 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 752 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -267 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 122 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 164 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -569 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. 
kroner i sak om regjeringens tiltakspakke om økte 
frie midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -181 000
Fjerne frokostvertfunksjon (0,25 årsverk) -100 000
Bemanning renhold reduseres med 0,30 årsverk -120 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 
årsverk samlet i omsorgssentrene  -429 000
Ressurskrevende tjeneste 2 278 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -215 000

Utgående 57 497 000 59 526 000 58 957 000 58 957 000 58 957 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 

Sjukeheim  
Kirkebakken omsorgssenter drifter 56 heldøgnsplasser fordelt på 4 bo-enheter. Dette 
omfatter 16 korttids-/avlastnings plasser, 16 plasser i skjermet enhet for personer med 
demenssykdom og 24 langtidsplasser. Det tilbys hår- og fotpleie ved senteret. Sykehjemmet 
driver eget vaskeri som ivaretar renhold av beboernes privattøy, institusjonens lintøy og 
personaltøy. 

Dagavdeling  
Dagsenter for eldre ved Kirkebakken har ca. 18 brukere hver dag. Avdelingen er åpen alle 
hverdager. Dagavdeling for eldre med ca 18 brukere hver dag. Åpent 5 dager i uka. Brukerne 
av dagsenteret blir hentet og kjørt hjem av distriktets vaktmester. Dagsenteret  
tilbyr frokost, middag og ettermiddagskaffe, i tillegg til varierte aktiviteter tilpasset årstid og 
brukerne som trim, turer, håndarbeide, høytlesning, sang, musikk, ”prestens time” og så 
videre. 
 
Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenesten ivaretar tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjelp i hjemmet, 
matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, og formidling av hjelpemidler. Tjenesten 
tildeles etter individuelt fattet vedtak hjemlet i Lov om sosiale tjenester og/eller Lov om 
kommunale helsetjenester. Hjemmetjenesten er organisert i to avdelinger og gir tjenester til 
ca. 250 brukere. Distriktet dekker også Sekken. Det er psykiatrisk sykepleiere og 
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miljøarbeidere tilknyttet hjemmesykepleien. Nattpatruljen er en fellestjeneste i kommunen og 
har ansvaret for hjemmeboende i hele kommunen.  

Spesielt tilrettelagt tiltak 
Tiltak rettet mot en hjemmeboende bruker med personlig assistent. 

Bofellesskap  
Det er tre bofellesskap med til sammen 15 plasser lokalisert i Godtfred Lies plass 1. Hvert 
bofellesskap har fem leiligheter med tilhørende fellesareal. Det er hjemmetjenesten som står 
for driften av bofellesskapene og tjenester tildeles etter enkeltvedtak. 

Rosestua - psykiatrisk dagsenter 
Det er ca. 30 personer som møter fast fra en til flere ganger i uka. Antall besøkende per dag 
varierer fra 10 til 15 personer. Rosestua er et forebyggende tilbud til brukere i hele 
kommunen, med aktiviteter som trim, turgåing, maling, kafèdrift og andre sosiale tiltak. 
 
Hjelpemiddelforvaltning for hele kommunen ligger som en del av rammen på Råkhaugen, 
men hører til organisatorisk drift på Kirkebakken omsorgssenter. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -569 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. kroner 
i sak om regjeringens tiltakspakke om økte frie 
midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -181 000
Fjerne frokostvertfunksjon (0,25 årsverk) -100 000
Bemanning renhold reduseres med 0,30 årsverk -120 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 årsverk 
samlet i omsorgssentrene  -429 000
Ressurskrevende tjeneste 2 278 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -215 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Bemanningsreduksjon tilsvarende 1,55 årsverk med helårsvirkning 2010. Fordelingen er lagt 
inn med 1 årsverk sekretær, 0,25 årsverk frokostvert og 0,3 årsverk renhold. Tiltakene er 
valgt for å skjerme stillinger i direkte brukerrelaterte oppgaver. 
 
Konsekvenser blir omfordeling av arbeidsoppgaver som utføres i dag på andre funksjoner. 
En må se på hvilke oppgaver som kan sentraliseres og ivaretas i de IKT-systemene 
kommunen har, og arbeidsoppgaver som må prioriteres bort med de konsekvenser det får. 
Enheten får et omfattende arbeid med kartlegging av arbeidsoppgaver, organisering av 
arbeid og ansvarsfordeling 
Endring i beløp på ressurskrevende tjenester som var meldt inn som behov i juni 2009. 
Behovet er endret siden oppstart av tilbudet. Beløpet er derfor justert.  
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13.26 BERGMO OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Bergmo omsorgssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 64 222 000
Brutto driftsinntekter -11 273 000

Inngående 52 949 000 54 338 000 53 676 000 53 136 000 53 136 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 468 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -182 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 973 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 590 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -219 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 142 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 146 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -540 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. 
kroner i sak om regjeringens tiltakspakke om økte 
frie midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -152 000
Økt husleie Tollero - finansieres med psykiatrimidler 100 000
Administrativ endring - ressurskrevende tjeneste 
overflyttes til tiltak for funksjonshemmede -616 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 
årsverk samlet i omsorgssentrene  -343 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -180 000

Utgående 54 338 000 53 676 000 53 136 000 53 136 000 53 136 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sjukeheim 
Bergmo omsorgssenter drifter Bestillingen 47 plasser inklusiv 5 kortids-/avlastningsplasser 
og 4 rehabiliterings plasser.  
Kjøkken med produksjon til Bergmo omsorgssenter og Røbekk Omsorgssenter totalt ca 170 
middager per dag.  
 
Dagavdeling 
Gir tilbud til 15 brukere per dag på dagtid. Åpent 5 dager i uka. Brukerne av dagsenteret blir 
hentet og kjørt hjem av distriktets vaktmester. Dagsenteret tilbyr frokost, middag og 
ettermiddagskaffe, i tillegg til varierte aktiviteter tilpasset årstid og brukerne som trim, turer, 
håndarbeide, høytlesning, sang, musikk, ”prestens time” og så videre. 

Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten ivaretar tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjelp i hjemmet, 
matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, og formidling av hjelpemidler. Tjenesten 
tildeles etter individuelt fattet vedtak hjemlet i Lov om sosiale tjenester og Lov om 
kommunale helsetjenester. Tjenesten har ca 250-260 brukere i alle aldersgrupper. Underlagt 
hjemmetjenesten er Bergmo bofellesskap, Tollero Omsorgsboliger, boprosjekt og Bergmo 
dagsenter.  
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Bofellesskap 
Det er ett bofellesskapet med 4 tilrettelagte leiligheter og tilhørende fellesareal. Boligene er 
tiltenkt personer med psykiske lidelser. Bemannet på dagtid 7 dager i uka.  

Tollero omsorgsboliger  
Nytt bo-tilbud for personer med psykiske lidelser. Består av totalt 16 bo-enheter fordelt på 3 
bygninger hvor 6 bo-enheter utgjør et bofellesskap. Tollero bofellesskap skal være et 
rehabiliteringstilbud.  

Bo-prosjekt ressurskrevende tiltak. 
Bo-prosjekt med heldøgnsbemanning knyttet opp mot en hjemmeboende bruker. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -540 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. kroner i 
sak om regjeringens tiltakspakke om økte frie midler 
på tilsammen 4,828 mill. kroner -152 000
Økt husleie Tollero - finansieres med psykiatrimidler 100 000
Administrativ endring - ressurskrevende tjeneste 
overflyttes til tiltak for funksjonshemmede -616 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 årsverk 
samlet i omsorgssentrene  -343 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -180 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Bemanningsreduksjon tilsvarende 0,75 årsverk med helårsvirkning 2010. Fordelingen er lagt 
inn med 0,75 årsverk sekretær. 
Tiltaket er valgt for å skjerme stillinger i direkte brukerrelaterte oppgaver. 
Konsekvenser blir omfordeling av arbeidsoppgaver som utføres i dag på gjenværende 
administrativ ressurs. En må se på hvilke oppgaver som kan sentraliseres og ivaretas i de 
IKT-systemene kommunen har, og arbeidsoppgaver som må prioriteres bort. Enheten får et 
omfattende arbeid med kartlegging av arbeidsoppgaver, organisering av arbeid og 
ansvarsfordeling.  
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13.27 RÅKHAUGEN OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Råkhaugen omsorgssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 7 521 000
Brutto driftsinntekter -1 004 000

Inngående 6 517 000 6 637 000 6 221 000 11 651 000 19 151 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 120 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 64 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -24 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 44 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -70 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Revidert 
driftsplan etter innflytting på Glomstua sykehjem 5 500 000 7 500 000 4 000 000
Leieinntekter ved omgjøring til omsorgsboliger -500 000

Utgående 6 637 000 6 221 000 11 651 000 19 151 000 23 151 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sjukeheim 
Glomstua sjukeheim drifter i dag 64 heldøgnsplasser i Råkhaugen omsorgssenter i påvente 
av renovering av eget bygg ved Glomstua omsorgssenter. Planlagt utflytting i løpet av 
seinhøsten 2010.  

Dagavdeling for personer med demenssykdom. 
Dagsenteret åpnet i januar 2008 og har 11 plasser per dag 6 dager i uken med utvidet 
åpningstid hverdager. 6,4 årsverk er tilknyttet tilbudet, inklusiv desentralisert tilbud på Kleive 
og Skåla omsorgssentre.  

Hjelpemiddelforvaltning  
Hjelpemiddelforvaltningen har ansvar for kommunalt hjelpemiddellager og er transittlager for 
NAV hjelpemiddelsentralen.  
Hjelpemiddelforvaltningen er organisatorisk lagt til Kirkebakken omsorgssenter, men har 
tilholdssted på Råkhaugen omsorgssenter.  

Bofellesskap 
Råkhaugen bofellesskap består av 8 tilrettelagte leiligheter med tilhørende fellesareal. 
Bofellesskapet er bemannet på dag- og kveldstid.  
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -70 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Revidert 
driftsplan etter innflytting på Glomstua sykehjem 5 500 000 7 500 000 4 000 000

Leieinntekter ved omgjøring til omsorgsboliger -500 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Utleieinntekter: Det er ikke ferdig utarbeidet plan for hvordan en skal disponere ledig 
kapasitet når Glomstua omsorgssenter flytter ut fra Råkhaugen sjukeheim. Planen vil bli lagt 
fram i løpet av våren 2010.  
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13.28 RØBEKK OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Røbekk omsorgssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 23 038 000
Brutto driftsinntekter -4 775 000

Inngående 18 263 000 18 463 000 18 177 000 17 981 000 17 981 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 122 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -47 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 381 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 224 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -129 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 38 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 104 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -196 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. 
kroner i sak om regjeringens tiltakspakke om økte 
frie midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -303 000
Sykepleiefaglig veileder fjernes -279 000
Reduksjon av aktivitør -74 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -123 000

Utgående 18 463 000 18 177 000 17 981 000 17 981 000 17 981 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sjukeheim 
Røbekk omsorgssenter drifter 32 heldøgnsplasser fordelt på 4 bo-enheter. 8 av plassene 
disponeres av distrikt sentrum. De resterende 24 av distrikt øst. En av boenhetene er 
skjermet enhet for aldersdemente. 
Sykehjemmet driver eget vaskeri som ivaretar renhold av beboernes privattøy, institusjonens 
lintøy og personaltøy. Vaskeriet yter tjenester både til Røbekk og Bergmo omsorgssenter. 
Det tilbys hår- og fotpleie til beboerne ved omsorgssenteret. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -196 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. kroner 
i sak om regjeringens tiltakspakke om økte frie 
midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -303 000
Sykepleiefaglig veileder fjernes -279 000
Reduksjon av aktivitør -74 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -123 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Bemanningsreduksjon tilsvarende 0,7 årsverk med helårsvirkning 2010. Fordelingen er lagt 
inn med 0,5 årsverk sykepleiefaglig veileder og 0,2 årsverk aktivitør. Tiltakene er valgt for å 
skjerme stillinger i direkte brukerrelaterte oppgaver. 
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13.29 KLEIVE OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kleive omsorgssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 34 815 000
Brutto driftsinntekter -6 069 000

Inngående 28 746 000 29 404 000 28 924 000 28 622 000 28 622 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 142 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -53 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 593 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 374 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -105 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 75 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 97 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -302 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. 
kroner i sak om regjeringens tiltakspakke om økte 
frie midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -77 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 
årsverk samlet i omsorgssentrene  -225 000
Bemanningsreduksjon 
oversykepleier/avdelingssykepleier -551 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -92 000

Utgående 29 404 000 28 924 000 28 622 000 28 622 000 28 622 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sykehjem 
Kleive omsorgssenter drifter 24 heldøgnsplasser hvorav 22 er til disposisjon for distrikt Indre. 
Av disse er 3 korttids- / avlastningsplasser. Sykehjemmet er inndelt i 2 bo-enheter. Det er 
ingen skjermede plasser for demente. Alle beboere har enerom med egne bad.  
 
Det tilbys hår- og fotpleie ved senteret.  
 
Omsorgssenteret har eget kjøkken som produserer varm mat til beboerne på Kleive 
omsorgssenter, Skåla omsorgssenter, samt til dagsenter og hjemmeboende i begge distrikt. 
Har innkjøpsansvar for tørrmat til begge distrikt. 
 
Sykehjemmet driver eget vaskeri som ivaretar renhold av beboernes privattøy, institusjonens 
lintøy og personaltøy. Det gis tilbud om tøyservice til hjemmeboende etter vurdering. 

Dagavdeling 
Dagavdeling for eldre med ca. 7 brukere hver dag. Åpent 5 dager i uka. Brukerne av 
dagsenteret blir hentet og kjørt hjem av distriktets vaktmester. Dagsenteret  
tilbyr frokost, middag og ettermiddagskaffe, i tillegg til varierte aktiviteter tilpasset årstid og 
brukerne som trim, turer, håndarbeide, høytlesning, sang, musikk, ”prestens time” og så 
videre. 
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Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten ivaretar tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjelp i hjemmet, 
tøyservice, matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, og formidling av hjelpemidler. 
Tjenesten tildeles etter individuelt fattet vedtak hjemlet i Lov om sosiale tjenester og Lov om 
kommunale helsetjenester. Det er 4 omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Leietakerne 
mottar tjenester fra ordinær hjemmetjeneste i distriktet, og har mulighet for oppfølging av 
personell fra sykehjemmet på natt.  
Det er psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider tilknyttet hjemmesykepleien. 

Spesielt tilrettelagt tiltak 
Bo-prosjekt med heldøgnsbemanning knyttet opp mot en hjemmeboende bruker.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -302 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. kroner 
i sak om regjeringens tiltakspakke om økte frie 
midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -77 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 årsverk 
samlet i omsorgssentrene  -225 000
Bemanningsreduksjon 
oversykepleier/avdelingssykepleier -551 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -92 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Bemanningsreduksjon tilsvarende 1,5 årsverk med helårsvirkning 2010. Fordelingen er lagt 
inn med 0,5 årsverk sekretær og 1 årsverk avdelingssykepleier på sykehjemmet. Tiltakene er 
valgt for å skjerme stillinger i direkte brukerrelaterte oppgaver. 
 
Konsekvenser blir omfordeling av arbeidsoppgaver som utføres i dag på gjenværende 
administrative ressurs. En må se på hvilke oppgaver som kan sentraliseres og ivaretas i de 
IKT-systemene kommunen har, og arbeidsoppgaver som må prioriteres bort med de 
konsekvenser det får, spesielt på personal- og fagledersiden. Enheten får et omfattende 
arbeid med kartlegging av arbeidsoppgaver, organisering av arbeid og ansvarsfordeling.  

Andre utfordringer 
Kompetanseheving og rekruttering. 
Kompetanseheving og rekruttering av personell i tråd med utfordringer relatert til St. meld 47, 
”Samhandlingsreformen”, og styrking av fagområder som for eksempel kreftomsorg, geriatri 
og rehabilitering.  
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13.30 SKÅLA OMSORGSSENTER 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Skåla omsorgssenter
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 21 018 000
Brutto driftsinntekter -2 584 000

Inngående 18 434 000 19 455 000 18 982 000 18 785 000 18 785 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 190 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -75 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 288 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 184 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -62 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 82 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 94 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. 
kroner fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes 
over to år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). 
Opphevet nedtrapping i 2010. -197 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. 
kroner i sak om regjeringens tiltakspakke om økte 
frie midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -52 000
Restfinansiering ressurskrevende tjenester - 
finansieres med toppfinansiering ressurskrevende 
tjeneste 595 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 
årsverk samlet i omsorgssentrene  -109 000
Bemanningsreduksjon 
oversykepleier/avdelingssykepleier -630 000
Fullfinansiering av ressurskrevende tjeneste 105 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -62 000

Utgående 19 455 000 18 982 000 18 785 000 18 785 000 18 785 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Sjukeheim 
Skåla omsorgssenter drifter 16 heldøgnsplasser. Av disse er 2 korttid-/avlastningsplasser. 
Sjukeheimen er inndelt i 2 bo-enheter. Det er ingen skjermede plasser for demente. Alle 
beboere har enerom med bad.  
Det tilbys hår- og fotpleie ved senteret. 
Hovedkjøkken ligger på Kleive, det er kun avdelingskjøkken ved omsorgssenteret. Varmmat 
produseres på Kleive omsorgssenter og hentes av vaktmesteren alle hverdager. Det er 
avtale med Lions angående bringing av mat på helg og helligdager.  
Det kjøres ut varm mat til hjemmeboende 3 ganger per uke.  
Sykehjemmet driver eget vaskeri som ivaretar renhold av beboernes privattøy, institusjonens 
lintøy og personaltøy.  
 
Dagavdeling 
Dagavdeling for eldre, med 10 brukere per dag, to dager i uka. Brukerne blir hentet og kjørt 
hjem av vaktmester. Dagsenteret tilbyr frokost, middag og ettermiddagskaffe, i tillegg til 
varierte aktiviteter tilpasset årstid og brukerne som trim, turer, håndarbeide, høytlesning, 
sang, musikk, ”prestens time” og så videre. 

Hjemmetjenesten 
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Hjemmetjenesten ivaretar tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjelp i hjemmet, 
matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, og formidling av hjelpemidler. Tjenesten 
tildeles etter individuelt fattet vedtak hjemlet i Lov om sosiale tjenester og Lov om 
kommunale helsetjenester. Det er 8 omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet samt 7 
tilrettelagte boliger i umiddelbar nærhet. Leietakerne mottar tjenester fra ordinær 
hjemmetjeneste i distriktet har mulighet for oppfølging av personell fra sykehjemmet på natt.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Rammeøkning 
grunnet demografiske endringer. Totalt 5 mill. kroner 
fordeles på omsorgssentrene og nedtrappes over to 
år i 2010 og 2011 (statsbudsjettet). Opphevet 
nedtrapping i 2010. -197 000
I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn et trekk på 3 
mill. kroner. Dette ble redusert med 2,029 mill. kroner 
i sak om regjeringens tiltakspakke om økte frie 
midler på tilsammen 4,828 mill. kroner -52 000
Restfinansiering ressurskrevende tjenester - 
finansieres med toppfinansiering ressurskrevende 
tjeneste 595 000
Redusere sekretærårsverk med andel av 3,05 årsverk 
samlet i omsorgssentrene  -109 000
Bemanningsreduksjon 
oversykepleier/avdelingssykepleier -630 000
Fullfinansiering av ressurskrevende tjeneste 105 000
Brukerbetaling utover ordinær lønns- og prisvekst -62 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring: 
Bemanningsreduksjon tilsvarende 1,25 årsverk med helårsvirkning 2010. Fordelingen er lagt 
inn med 0,25 årsverk sekretær og 1 årsverk oversykepleier ved distriktet. Tiltakene er valgt 
for å skjerme stillinger i direkte brukerrelaterte oppgaver. 
 
En må se på hvilke oppgaver som kan sentraliseres og ivaretas i de IKT-systemene 
kommunen har, og arbeidsoppgaver som må prioriteres bort med de konsekvenser det får, 
spesielt på personal- og fagledersiden. Enheten får et omfattende arbeid med kartlegging av 
arbeidsoppgaver, organisering av arbeid og ansvarsfordeling. 

Andre utfordringer: 
Kompetanseheving og rekruttering av personell i tråd med demografisk utvikling og behov i 
distriktet. 
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13.31 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Tiltak funksjonshemmede
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 95 543 000
Brutto driftsinntekter -9 243 000

Inngående 86 300 000 88 941 000 89 594 000 89 594 000 89 594 000
Lønnsoppgjør 2008, etterbetaling for 2008 samt 
helårvirkning 2009 (Sykepleieforbundet og 
Utdanningsforbundet) 224 000
Korrigering for etterbetaling lønnsoppgjør 2008 
(Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet) -84 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 1 516 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 917 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -80 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 187 000
Lønnsoppgjør - økning i nattillegg 400 000
Lønnsoppgjør - økning til støttekontakter 152 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Botjenesteetablering - 2 nye brukere fra juli 2010 1 500 000 1 500 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012 er det bevilget 
1,5 mill. kroner til 2 nye brukere - tiltaket fjernes -1 500 000 -1 500 000
Tilskudd ULOBA - finansieres med lønnspott - 
helårvirkning lagt inn i 2010  54 000 54 000
Administrativ endring - sikkerhetstillegg finansieres 
med toppfinansiering ressurskrevende tjeneste 727 000
Administrativ endring - funksjonstillegg natt 
finansieres med toppfinansiering ressurskrevende 
tjeneste 120 000
Administrativ endring - ressurskrevende tjeneste 
overflyttes fra Bergmo omsorgssenter 616 000
Delfinansiering av 8 brukere 1 410 000
Økte driftskostnader Enensenteret (husleieinntekter 
fra voksenopplæringen opphører) 90 000
Rammereduksjon - 1 årsverk avdelingsleder fjernes -594 000
Rammereduksjon - 1/2 årsverk konsulent fjernes -227 000
Rammereduksjon - 1,86 årsverk hjelpepleier fjernes -629 000
Rammereduksjon - funksjonstillegg natt fjernes for 
en gitt tjeneste -40 000
Rammereduksjon - et forebyggende tiltak fjernes -490 000
Styrking av tilbud til ressurskrevende tjeneste 848 000
Styrking av tilbud til ressurskrevende tjeneste 388 000
Ressurskrevende tjeneste opphører -365 000
Ressurskrevende tjeneste opphører -1 900 000

Utgående 88 941 000 89 594 000 89 594 000 89 594 000 89 594 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Tiltak funksjonshemmede yter tjenester til psykisk utviklingshemmede og til 
funksjonshemmede barn under 18 år. Av tilleggstjenester ytes det støttekontakt, 
omsorgslønn og privat avlastning i besøkshjem.  

Botjenesten 
Botjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn og voksne med psykisk 
utviklingshemming. 
• 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). 
• 5 barneboliger. 1 av disse driftes for barne- og familietjenesten / BUF-etat 
• Er kommunens største tjeneste med 240 ansatte fordelt på 152,48 årsverk. 
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• Utfordring for tjenesten er at et stort antall personer med utviklingshemming venter på 
etablering i eget hjem. 

Enen dagsenter  
Enen dagsenter er et dagtilbud til voksne utviklingshemmede. Tilbudet er variert med 
hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet.  
• Gir tilbud til 51 voksne mennesker med utviklingshemming. 
• Driver bakeri, kantiner, montasje og arbeids og service avdeling. 
• Yter oppfølgingstjenester for utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret.( 

kantinedrift, vaktmestertjeneste i borettslag og som hjelpemannskap i rytterklubb) 
• Har 20 ansatte fordelt på 15,06 årsverk, inklusive vaktmester, renholder og merkantilt 

personell. 
• Dagsenteret benytter all sin kapasitet. Pågangen på tilbud er stor. 

Avlastningstjenesten 
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre 
tidsrom. Tilbudet er for hjemmeboende utviklingshemmede og skal primært være avlastning 
for pårørende med tyngende omsorgsbyrde.  
• Gir tilbud om opphold i avlastningsboligen for kortere eller lengre tidsrom. 
• Er et tiltak for utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet. 
• Disponerer 5 døgnplasser fordelt på 19 brukere, 1 kriseplass er i tillegg benyttet som 

permanent tilbud i 2009. 
• Har 22 ansatte fordelt på 12,63 årsverk. 

Andre tiltak 
Yter tiltak til hjemmeboende utviklingshemmede og funksjonshemmede barn.  
• Har støttekontakt til 100 personer. 
• Er privat avlastning for 18 personer. 
• Yter omsorgslønn til 35 personer. 
• Har brukerstyrt personlig assistent med assistansegaranti for 4 tiltak. 

Fritid 
Arrangerer ulike kultur- og fritidsarrangement for utviklingshemmede og andre 
funksjonshemmede. 
• Har 1,6 årsverk. 
• Har ukentlige / månedlige faste aktiviteter. 
• Driver klubbvirksomhet for unge brukere med psykiske lidelser. 
• Har fritidsassistenter. 
• Samarbeider med 6 nabokommuner. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Botjenesteetablering - 2 nye brukere fra juli 2010 1 500 000 1 500 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012 er det bevilget 1,5 
mill. kroner til 2 nye brukere - tiltaket fjernes -1 500 000 -1 500 000
Tilskudd ULOBA - finansieres med lønnspott - 
helårvirkning lagt inn i 2010  54 000 54 000
Administrativ endring - sikkerhetstillegg finansieres 
med toppfinansiering ressurskrevende tjeneste 727 000
Administrativ endring - funksjonstillegg natt 
finansieres med toppfinansiering ressurskrevende 
tjeneste 120 000
Administrativ endring - ressurskrevende tjeneste 
overflyttes fra Bergmo omsorgssenter 616 000
Delfinansiering av 8 brukere 1 410 000
Økte driftskostnader Enensenteret (husleieinntekter 
fra voksenopplæringen opphører) 90 000
Rammereduksjon - 1 årsverk avdelingsleder fjernes -594 000
Rammereduksjon - 1/2 årsverk konsulent fjernes -227 000
Rammereduksjon - 1,86 årsverk hjelpepleier fjernes -629 000
Rammereduksjon - funksjonstillegg natt fjernes for en -40 000
Rammereduksjon - et forebyggende tiltak fjernes -490 000
Styrking av tilbud til ressurskrevende tjeneste 848 000
Styrking av tilbud til ressurskrevende tjeneste 388 000
Ressurskrevende tjeneste opphører -365 000
Ressurskrevende tjeneste opphører -1 900 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Som følge av kommunestyrets vedtak om nedskjæring i administrativ ressurs, har TFH 
fjernet ett årsverk for avdelingsleder og ½ stilling som konsulent. Arbeidsoppgavene er 
overført til andre i organisasjonen. 
 
Endringer i turnuspersonell for 1,86 årsverk natt, gjennomføres ved overføring av bruker til 
samlokalisert enhet. Alle disse tiltakene gjennomføres uten overtallighet, grunnet vakanser i 
enheten. 
 
Styrking av tilbud til ressurskrevende tjeneste. 
En bruker har det siste året endret atferd og det er behov for 2:1 bemanning. En bruker er 
etablert i egen bolig. Har lite bokompetanse og har behov for tilrettelegging i hjemmet, samt 
veiledning på sosial atferd. 
 
Frigitt ressurskrevende tjeneste.  
Bruker benytter seg ikke lenger av enhetens tjenester og vil bli overflyttet til annen enhet. En 
bruker avvikler BPA ordning fra 1. januar 2010.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Etablering av ny bruker 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Nyetablering av samlokalisert bolig for 6 brukere 3 950 000 7 900 000 7 900 000
Oppstart samlokalisert bolig Tinthamran 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Nyetablering av 4 brukere 4 000 000 4 000 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Mottatt søknad om botjeneste fra bruker som er i ferd med å kjøpe egen bolig. 
 
En gruppe pårørende har gått sammen for å bygge en samlokalisert bolig for 6 brukere. De 
vil stå for oppføringen av boligen. Det er per november 2009, 4 brukere som er klar. Disse er 
godt kjent av enheten. En av dem mottar botjeneste fra oss i dag, og har ressurser som kan 
overføres. 
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Boligforetaket bygger ny samlokalisert bolig for TFH. Ferdigstillelse er planlagt vår 2010, 
men alt tyder på forsinkelser. Det legges derfor inn oppstart fra 2011. 
 
Pårørende til 3 utviklingshemmede har i møte signalisert at de ønsker etablering i bolig fra 
våren 2012. Dersom kommunene ikke klarer å finne en bolig der de kan bo i geografisk 
nærhet til hverandre (helst samlokalisert bolig), kommer de til å kjøpe egen bolig. Det er da 
ikke sikkert at de vil komme til å bo i nærheten av hverandre. Kommunen vil da kunne miste 
en eventuell samordningseffekt. 
 
I tillegg har 1 pårørende signalisert at de ønsker etablering av sitt barn fra 2012. Også de er 
villig til å kjøpe/leie noe selv, dersom ikke kommunen stiller med bolig. 
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13.32 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Brann- og redningstjenesten
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 26 100 000
Brutto driftsinntekter -10 435 000

Inngående 15 665 000 15 979 000 16 268 000 16 268 000 16 268 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 314 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 174 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -343 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 100 000
Lønnsoppgjør - sikkerhetstillegg/risikotillegg 78 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Dekning 
merforbruk 2006 - oppheves i 2010 180 000
Spesiell prisvekst på 110-sentralen 100 000

Utgående 15 979 000 16 268 000 16 268 000 16 268 000 16 268 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert i lov av 14. juni 2002 om vern 
mot brann, og eksplosjon med videre (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11. 

Brannvesenets generelle oppgaver 
• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i 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 

Beredskapsseksjonen 
Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av Fræna. I tillegg har seksjonen 
fagansvar for Eide og Midsund. Seksjonen utfører blant annet oppgaver i forbindelse med 
brann, trafikk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. Brannvesenet er også 
vertskommune/brannvesen ved akutt forurensing. Seksjonen innbefatter også 
alarmsentralen som har Molde som ansvarsområde. 

Forebyggende seksjon 
Ansvarsområde: Molde, Eide og Midsund samt delvis Nesset og Fræna. Hovedoppgaven er 
tilsyn i særskilte brannobjekt, samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen innbefatter 
også feiervesenet som har ansvar for Midsund og Molde med ca. 9.750 piper. 
 
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. 
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• Alarmsentral for Molde kommune med følgende tjenester:  
o trygghetsalarmtjeneste 
o overvåking av parkeringshuset og Tustentunellen 
o mottak og formidling av trygghetsalarmer, brann- og andre tekniske alarmer, samt 

boligalarmanlegg 
o sentralbordtjeneste døgnet rundt for enheten 
o lokal operasjonssentral ved brann, ulykker og så videre. 

• Diverse salgs- og servicetjenester  
• Molde kommune ved brannvesenet er vertskommune for Romsdal Interkommunale Utvalg 

mot Akutt forurensing (RIUA), og har sekretariatet samt leder for RIUA.  
• Kurs og øvelser både ekstern og internt. Brann- og redningstjenesten gjennomfører blant 

annet kurs i regi av Norges brannskole. 
• 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. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Dekning 
merforbruk 2006 - oppheves i 2010 180 000
Spesiell prisvekst på 110-sentralen 100 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Oppheving av dekning merforbruk i 2006 vil i sin helhet bli brukt som kompensasjon for de 
områder som ikke er kompensert, blant annet økning i utgifter til renhold og egenfinansiering 
av lønnsoppgjør.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Rammeøkning som følge av sentrale økninger i 
tariff-festede tillegg 705 000 705 000 705 000 705 000
Rammeøkning som følge av manglende 
kompensasjon for generell lønnsøkning variabel 
lønn. Eksempel lønn brannutrykninger. 730 000 730 000 730 000 730 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Det ønskes en generell økning av rammen for å finansiere merutgifter til variabel lønn og 
ekstrautgifter ved utrykninger. 
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13.33 BYGGESAK OG GEODATA 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Byggesak og geodata
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 10 183 000
Brutto driftsinntekter -7 970 000

Inngående 2 213 000 2 248 000 1 546 000 1 546 000 1 546 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 35 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 20 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -255 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 33 000
Realendring
Økte gebyrinntekter -400 000
Økte inntekter i forbindelse med kurs -100 000

Utgående 2 248 000 1 546 000 1 546 000 1 546 000 1 546 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Enheten er delt i to virksomhetsområder, som forvalter hvert sitt lovverk. 

Byggesak  
• Kundemottak og rettledning i byggesaker 
• Byggesaksbehandling og eiendomsdeling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt  
• forberedelse av saker til politisk behandling 
• Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 
• Ajourføring av lokal matrikkel, bygningsdelen 
• Koordinator for nettverksprosjekt i Romsdalsregionen i regi av Norsk Kommunalteknisk 

Forening (NKF). 
 
Byggesak behandler rundt 500 søknadspliktige tiltak (byggesøknader og delingssøknader) 
gjennom året. I tillegg behandles også dispensasjonssøknader, meldepliktige tiltak, korrigerte 
søknader, korrigerte tegninger og klager. Aktiviteten i markedet er noe redusert i forhold til 
”toppårene 2007/2008”. Plan- og bygningsloven er under endring, og ny byggesaksdel gjøres 
gjeldende fra 1. juli 2010. Dette innebærer til dels betydelig merarbeid i virksomheten med 
tanke på oppgradering av verktøy herunder nye maler for saksbehandling, oppdatering av 
eksternt informasjonsmateriell, samt internt og eksternt opplæring. Ny bygningsdel 
innebærer også økt fokus på virksomhetens tilsynsfunksjon. Det er derfor ønskelig med økt 
bemanning innenfor dette området.  

Geodata 
• Kundemottak og rettledning om kart og eiendommer 
• Behandling av seksjoneringssaker og saker om offisiell adressering med delegert 

avgjørelsesmyndighet 
• Kart- og delingsforretninger m/målebrev 
• Drifte lokale matrikkelsystemer  
• Drifte og videreutvikle kommunens kartsystem/-baser 
• Meglerpakken - opplysningstjeneste til eiendomsmeglere 
• Drifte egne fagprogrammer 
 
Geodata gjennomfører i underkant av 100 kartforretninger i løpet av året. I tillegg kommer 
saksbehandling vedrørende seksjonering og adressering. Virksomheten utfører oppdatering 
og videreutvikling av kommunens kartverk, fører matrikkel, skriver ut ca. 100 målebrev per år 
og tinglyser disse. Det selges meglerpakker for rundt kr. 400.000,- per år. Geodata utfører 
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også ulike oppdrag for kommunale avdelinger, enheter og foretak. I budsjett og økonomiplan 
er det bevilget egen investeringsramme for større prosjekter innen kartområdet. Dette gjør at 
vi er i stand til å holde kommunens kartverk oppdatert til en hver tid. Investeringsrammen er 
fra vår side foreslått videreført fra og med 2011. Fra 1. januar 2010 innføres Lov om 
eiendomsregistrering (erstatter Delingsloven). Dette medfører et betydelig merarbeid for 
virksomheten hva gjelder oppmålingsforretning og da spesielt matrikkelføringen, endring av 
kvalitetsstyringssystem, utprøving av nytt gebyrregulativ, opplæring med videre 
Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2010 vil bli endret som følge av kommunens merarbeid. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2010 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Økte gebyrinntekter -400 000
Økte inntekter i forbindelse med kurs -100 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
• Økte gebyrinntekt: 

Endringen vil medføre en økning i gebyrregulativene for byggesak og kart og oppmåling 
utover normal lønns- og prisstigning. Også endringene i lovverkene som enheten forvalter 
vil medføre økte gebyrer. Gebyrregulativet skal vedtas av Kommunestyret i forbindelse 
med budsjettbehandlingen i desember.  

 
• Økte inntekter egne kursarrangement:  

Endringen medfører økt satsing på ekstern opplæring (bransje, andre kommuner mv).  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Økt bemanning byggesak (tilsyn) 270 000     540 000     540 000     540 000     
Økt bemanning geodata 270 000     540 000     540 000     540 000      

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen: 
Kostnader ny stilling som avdelingsingeniør byggesak (tilsyn) fra 1. juli 2010. 
Kostnader ny stilling som avdelingsingeniør geodata fra 1. juli 2010. 
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13.34 MOLDE BYDRIFT 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde bydrift
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 57 559 000
Brutto driftsinntekter -34 521 000

Inngående 23 038 000 26 916 000 20 280 000 20 078 000 20 078 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 410 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 263 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -694 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 740 000
Realendring
Generell reduksjon i drift på veg og gatelys samt 
torg og plasser -300 000
Parkeringsgebyr øker med 10 pst. -1 000 000
Administrativ endring - inntekter for utleie av 
Kulturhuset overføres til kulturtjenesten fra Molde 
bydrift 130 000
K-sak 26/09 - tiltakspakke fra regjeringen (3 mill. 
kroner til kommunale veier) 3 000 000 -3 000 000
Svømmehallen på Idrettens Hus nedlegges fra 1. 
mars - helårsvirkning i 2011 -995 000 -202 000
Effektivisering av verkstedet gjennom avtaler eller 
bemanningsreduksjon -500 000
Haukabøen - ny kommunal vei som skal 
vedlikeholdes og brøytes 50 000
Administrativ endring - ansvar for kommunalteknisk 
planlegging overflyttes fra Molde bydrift til plan- og 
utviklingsavdelingen -1 200 000
Administrativ endring - overføring av 
renholdsressurs fra Molde Eindom KF 338 000

Utgående 26 916 000 20 280 000 20 078 000 20 078 000 20 078 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Molde bydrift ble etablert i mai 2008. Enheten har ca. 50 ansatte og innbefatter følgende 
virksomheter 
• Veg og trafikk 
• Verksted  
• Parkering 
• Park og idrett (parker, gravsted, Idretts- og friluftsanlegg) 
• Renhold 

Administrasjon Molde bydrift 
Resultatenheten ledes av enhetsleder som er HMS ansvarlig. Enheten har en 50 pst. 
merkantil stilling som bistår i hovedsak veg og trafikk og verksted, men også litt de andre 3 
virksomhetene. 

Veg- og trafikkvirksomheten 
Veg- og trafikkvirksomheten omfatter oppfølging av trafikksaker, utarbeidelse av 
handlingsplan for trafikksikkerhet og skiltplaner. Her utføres saksbehandling i tilknytning til 
byggesaker og behandling av avkjørselssaker etter vegloven.  
Forvaltning, drift og vedlikehold av 2,1 kilometer riksveg og 22,5 kilometer fylkesveg som 
driftes etter refusjon fra stat og fylke. Kommunevegnettet er økt med 3 kilometer og utgjør nå 
ca. 209 kilometer. Virksomheten drifter ca. 28 kilometer gatelysanlegg langs riks- og 
fylkesveger etter refusjon fra Statens vegvesen og ellers alle kommunale gatelysanlegg. 
Plutovegen 7 er base for operativ drift og har ellers lagerrom for utstyr. Her er også 
kontorsted for arbeidsledelse og oppstillingsplass for maskin- og utstyrsparken. 



MOLDE KOMMUNE   13. BUDSJETTRAMMER TIL RESULTATENHETENE 
 

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013  SIDE 174 

Verkstedsvirksomheten 
Verkstedet utfører i hovedsak reparasjon og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, 
samt reparasjoner for andre private og kommunale enheter/avdelinger som etterspør 
verkstedstjenester. Bistår ellers innkjøp og bilplan løsninger. 

Parkeringsvirksomheten 
Omfatter drift av offentlig avgiftsbelagt parkering, og parkeringshåndheving i samsvar med 
vegtrafikklovgivning og gjeldende forskrifter. Klagebehandling og utstedelse av 
parkeringstillatelser for forflytningshemmede håndheves av konsulent ved Servicetorget i 
samråd med Molde bydrift og Romsdal Parkering AS. Privatrettslig parkering håndheves av 
Romsdal Parkering AS i 2010. 

Park og Idrettsvirksomheten 
Park har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 10 gravsteder på ca. 101 
dekar i samarbeid med Kirkevergen. 7 lekeplasser og parkanlegg på totalt ca. 107 dekar. 
Arbeid for andre omfatter salg av tjenester vedrørende totalt ca. 40 dekar til Statens 
vegvesen. Til Molde Eiendom KF selges tjenester for skjøtsel av grøntområder ved skoler og 
barnehager. Helse Nordmøre og Romsdal kjøper tjenester for skjøtsel ved Veksthuset.  
 
Idrett har ansvaret for spillemiddelbehandling og kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 
Idrettens Hus, Fuglsethallen forvaltes (booking/fakturering) i samarbeid med Molde Eiendom 
KF. Ellers ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale idrettsanlegg 
utendørs, samt 3 badeplasser (Retiro, Kringstadbukta og Øverlandsvannet), Moldeholmene, 
Julneset og Moldemarka. Svømmehallen driftes til 1. mars 2010. 

Renholdsvirksomheten 
Renholdspersonellet utfører i hovedsak daglig, periodisk og hovedrenhold for 
administrasjonsbyggene Rådhuset, Storgata 31, Havnegata, Gotfred Liesplass. 
Virksomheten selger også tjenester vil Brannstasjonen, Molde parkeringstunnel, Hatlelia 
barnehage, Molde, Kirkebakken omsorgsenter og Langmyra skole. Det jobbes for å inngå 
avtaler med Molde voksenopplæringssenter og flere legekontor i 2010.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2010 – 2013 
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Generell reduksjon i drift på veg og gatelys samt torg 
og plasser -300 000
Parkeringsgebyr øker med 10 pst. -1 000 000
Administrativ endring - inntekter for utleie av 
Kulturhuset overføres til kulturtjenesten fra Molde 
bydrift 130 000
K-sak 26/09 - tiltakspakke fra regjeringen (3 mill. 
kroner til kommunale veier) 3 000 000 -3 000 000
Svømmehallen på Idrettens Hus nedlegges fra 1. mars 
- helårsvirkning i 2011 -995 000 -202 000
Effektivisering av verkstedet gjennom avtaler eller 
bemanningsreduksjon -500 000
Haukabøen - ny kommunal vei som skal vedlikeholdes 
og brøytes 50 000
Administrativ endring - ansvar for kommunalteknisk 
planlegging overflyttes fra Molde bydrift til plan- og 
utviklingsavdelingen -1 200 000
Administrativ endring - overføring av renholdsressurs 
fra Molde Eindom KF 338 000  

 Forklaring og konsekvens av endring 
• Gatelys står langs vegnettet for å bedre trafikksikkerheten. I tillegg har belysningsanlegg 

et trivselsmessig aspekt. Det er likevel ikke en lovpålagt oppgave. Belysningen skal 
reduseres med 1 time fra kl. 01.00 til kl. 23.59 på hverdager. Drift, vedlikehold og 
renovasjon av torg og plasser reduseres.  
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• Parkeringskostnadene i sentrum vil stige med 2-3 kroner per time. Avhengig av sone.  
• Molde kommunes innbyggere og tilreisende vil ha et begrenset tilbud for svømming 

innendørs fra mars til april. Logistikk rundt skolesvømming og svømmeklubbene må 
koordineres mellom Molde Bydrift og Moldebadet KF 

• Verkstedet vil jobbe aktivt for mersalg av tjenester evt. redusere bemanning. 
• Overdragelse vil skje i 2010 av tidligere fylkesveg ved Haukebøen. Helårsdrift innbefattes. 
• Overføring av midler til sentrumsrenovasjonen er avviklet fra Molde Vann og Avløp KF. 

Tiltakene finansieres nå gjennom økte parkeringsgebyr 
• Kommunalteknisk planlegging flyttes til Plan- og utviklingsavdelingen som historisk har 

betjent bestillingen på området med kjøp av tjenester fra Molde Vann og Avløp KF. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Reiselivskonferanse og 50 års jubileum til Molde 
Jazzfestival - styrking av torg og plasser 100 000
Reiselivskonferanse og 50 års jubileum til Molde 
Jazzfestival - styrking av parker og grøntanlegg 50 000
Delfinansiert lønn til virksomhetsleder renhold 200 000 200 000 200 000 200 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Som følge av stor reiselivskonferanse i april og 50 års jubileum for Molde Internationale 
Jazzfestival får veg og trafikk, og park og idrett større utfordringer enn i 2009. Det er viktig at 
områdene ikke fremstår som mindre attraktiv for innbyggere og tilreisende. 
 
Det ble ansatt virksomhetsleder for renholdsvirksomheten i 2009. Gjennom salg av 
renholdstjenester og delvis styrking av driftsramme vil lønnskostnadene til stillingen bli 
dekket.  

Andre utfordringer 
Forslaget som ligger inne på å redusere belysningen med 1 time fra kl. 01:00 til kl. 23:59 kan 
gi klager på trafikksikkerhetsforhold og trygghetsaspekt for kommunens innbyggere.  
 
Park og idrettsvirksomheten har en stor utfordring for å balansere driftsrammen på Lubbens 
Kunstgressbane. Dette som følge av videreført kutt i 2009 på kr. 150.000,-. Store 
kostnadsfaktorer er belysning og undervarme. Fotballagene kan komme opp i situasjoner der 
kommunale baner i perioder må stenges. Alternativt må leien økes. 
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13.35 KULTURTJENESTEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kulturtjenesten
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 21 253 000
Brutto driftsinntekter -1 236 000

Inngående 20 017 000 19 987 000 20 049 000 20 049 000 20 049 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 100 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 65 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -10 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 110 000
Realendring
Reduksjon i administrasjon -25 000
Reduksjon tilskudd Molde Byfest -75 000
Administrativ endring -inntekter for utleie av 
Kulturhuset overføres til kulturtjenesten fra Molde 
bydrift -130 000
Økning i tilskudd til Jazzfestivalen som følge av 
avtale 54 000
Økning i tilskudd til Teateret Vårt som følge av 
avtale 193 000
Rammereduksjon iht. forslag 17. september i 
kommunestyret - sammenslåing av informasjons- og 
serviceavdelingen og kulturtjenesten -250 000

Utgående 19 987 000 20 049 000 20 049 000 20 049 000 20 049 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013 
Kulturkontoret 
Enhetens viktigste oppgave er å bidra og tilrettelegge for at Molde skal ha et levende og 
pulserende kulturliv som sikrer plass for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for 
alle. Fagområdet dekker oppgaver innenfor forebyggende ungdomsarbeid med 
fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, kulturminnevern, musikk, litteratur, 
kunst og utsmykking. Kulturkontoret fordeler tilskudd til frivillige lag/foreninger, til kommunens 
profesjonelle kulturinstitusjoner og til trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Enheten har 
overordnet driftsansvar for følgende virksomheter og leverer disse tjenestene: 
 
• Eldres kultursenter med brukergruppe på ca. 200 personer og 30-40 eldre besøkende 

hver dag. Aktivitetstilbud hele året. 
• Hjelset servicesenter med ca. 15 eldre besøkende 3 dager per uke. 
• Frivillighetssentralen genererer ca. 3 årsverk i en-til-en tjeneste. 
• Huset ungdomsklubb med 150 medlemmer i alder 10-20 år. Åpent 5 kvelder i uka. 
• Tomrommet ungdomsklubb med 70 medlemmer i alder 10-20 år. Åpent 2 kvelder i uka. 
• Bjørset aktivitetshus med rockeverkssted og skatepark. Utleie av lokaler til frivillige 

foreninger. Huset ungdomsklubb og Molde atletklubb er de største brukerne. 
• Utleie av Kulturhuset i Parkvegen. Produksjons- og framføringslokale. 
• Natteravnene; ca 300 natteravner patruljerer Molde sentrum, Skåla og Skjevikåsen. 
• Arrangør av Ungdommens kulturmønstring - UKM. 
• Deltar i nordisk ungdomsutveksling med vennskapsbyene Vejle, Borås og Mikkeli. 
• Ivareta ordningen med fribyforfatter i ICORN-nettverket. 
• Kulturprisen 
• Kulturminnevern med vekt på formidling og infotiltak 
• Kunst og utsmykking i offentlig rom; ivaretakelse av kommunal utsmykkingsordning. 
• Navnefastsetting i forbindelse med adressering. 
• Tilskudd til kulturformål: I 2009 ble det fordelt kr. 970.000,- til frivillige lag og foreninger, 

6,8 mill. kroner til profesjonelle kulturinstitusjoner og kr. 540.000,- til trossamfunnene.  
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• Sekretariat for Molde kulturforum, 17. mai-komitéen, Molde Musikkråd og Molde 
Ungdomsråd. 

Molde bibliotek 
• Molde bibliotek har et besøkstall på ca. 120.000 og et utlån på ca 107.000 bøker. 
• Hovedbiblioteket i sentrum, filialer på Røvik og Hjelset 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
Reduksjon i administrasjon -25 000
Reduksjon tilskudd Molde Byfest -75 000
Kulturhuset overføres til kulturtjenesten fra Molde 
bydrift -130 000
Økning i tilskudd til Jazzfestivalen som følge av 
avtale 54 000
Økning i tilskudd til Teateret Vårt som følge av avtale 193 000
Rammereduksjon iht. forslag 17. september i 
kommunestyret - sammenslåing av informasjons- og 
serviceavdelingen og kulturtjenesten -250 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Reduksjon i administrasjonsutgifter med kr. 25.000,- tas innenfor innkjøp av faglitteratur og 
annen faglig oppdatering, som for eks. kurs, konferanser og seminar. 
 
Reduksjon av tilskudd til Byfest Molde med kr. 75.000,- innebærer at Kulturkontoret trekker 
seg ut på arrangørsida. Arrangør vil mangle ressurser til et program som byens innbyggere 
forventer, slik som byfrokost og gratiskonsert på Rådhusplassen. Hvorvidt Byfest Molde vil bli 
videreført i 2010, og i hvilken form, er opp til arrangøren. 
 
Økning i tilskudd til Molde Jazz og Teatret Vårt som følge av samarbeidsavtale mellom stat, 
fylke og kommune om tilskudd. Økning i statsbudsjettet genererer økning fra de to andre 
tilskuddspartene; til sammen kr. 247.000,- for Molde kommune. Rammen er styrket for dette. 
 
Tjenesten er gjennom kommunestyrets rammevedtak pålagt en rammereduksjon i 2010 på 
kr. 250.000,-. Det er forventet at denne reduksjonen skal oppnås ved at Informasjons- og 
serviceavdelingen og kulturtjenesten slås sammen til en enhet. 
 
Som rådmannen har pekt på foran i dokumentet ser en behov for å gjøre en noe grundigere 
gjennomgang av organisasjonen. Blant annet vil samhandlingsreformen og konsekvensen av 
NAV-etableringen nødvendiggjøre det. Det vil være uheldig å løsrive Informasjons- og 
serviceavdelingen og kulturtjenesten fra denne gjennomgangen. Av den grunn fremmer ikke 
rådmann forslag om sammenslåing av disse enhetene som en del av budsjettet for 2010. 
 
Sak om eventuelle organisasjonsmessige endringer vil være klar for behandling i løpet av 1. 
halvår 2010. 
 
Rammekutt på kr. 250.000,- hentes derfor inn ved redusert bemanning i administrasjonen. I 
forbindelse med lovbestemt permisjon settes 1 konsulentstilling i vakanse første halvår. 
Konsekvens av ikke å tilsette vikar er at arbeid med markering av Bjørnsonåret reduseres, 
oppstart av arbeid med ny kulturplan utsettes, samt at invitasjon av ny fribyforfatter utsettes 
til juni 2010. 
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Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Styrke bemaninngen i enheten 250 000 250 000 250 000 250 000
Indeksregulering av tilskudd til frivillige lag- og 
foreninger (deflator 2,4%) 24 000 25 000 26 000 27 000
Deltakelse Nordisk ungdomsutveksling i Borås 
(vennskapsbysamarbeidet) 90 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Styrke bemanningen i enheten. Som viktigste tiltak ønskes en rammestyrking på kr. 
250.000,- for å erstatte med vikar der administrasjonsressursen er tatt ut av rammen. 
 
Budsjettpost øremerket driftstilskudd til frivillige lag- og foreninger blir ikke kompensert i 
henhold til årlig lønns- og prisvekst. Det medfører at reelt driftstilskudd fra Molde kommune 
synker hvert år. Indeksregulering etter deflator i kommunesektoren vil bidra til at tilskuddene 
reelt sett kan opprettholdes på dagens nivå. 
 
Nordisk ungdomsutveksling springer ut av vennskapsbysamarbeid mellom Molde, Mikkeli, 
Vejle og Borås. Basis for samarbeidet mellom vennskapsbyene ligger i felles forhold, 
utfordringer og mål i samfunnspolitikken. Annethvert år arrangeres ungdomsutveksling – i 
2010 i Borås. 20 ungdommer fra hver by får mulighet til å være sammen en uke, der det 
legges opp til ulike kulturelle aktiviteter og sosialt samvær. Aktivitetene og opplevelsene 
stimulerer til læring og samarbeid. Kulturtjenesten ønsker å sende ungdommer til 
utvekslingen. 

Andre utfordringer 
Markering av Bjørnsonåret 2010. Molde kommune skal markere dikteren og 
samfunnsmennesket Bjørnstjerne Bjørnson. Markeringene planlegges ut i fra at 
tiltak/arrangementer skal skje innenfor eksisterende budsjettrammer. Dette blir en nøktern 
markering. Flere av byens profesjonelle kulturinstitusjoner vil også markere Bjørnsonåret. 
Bjørnsonfestivalen er tildelt status som nasjonalt arrangement, hvilket innebærer ekstra 
bevilgninger fra Nasjonalbiblioteket. Molde Venstre har bedt om at det bevilges kr. 500.000,- 
til kommunal markering av Bjørnsonåret. Saken har vært til behandling i formannskapet med 
følgende vedtak: ”Spørsmål om å avsette midler i 2010 til markering av Bjørnsonåret 
vurderes i forbindelse med behandling av budsjettet for 2010”.  
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13.36 KULTURSKOLEN 

Ramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Kulturskolen
Rev. budsjett 

2009
Budsjett   

2010
Øko.plan  

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Brutto driftsutgifter 18 503 000
Brutto driftsinntekter -9 083 000

Inngående 9 420 000 9 617 000 9 047 000 9 047 000 9 047 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 197 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 107 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,5 pst. -117 000
Prisjustering med 2,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 40 000
Realendring
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Økte 
betalingssatser (realvekst) -200 000
Rammereduksjon - enheten skal selv kjøre en intern 
prosess for reduksjon -400 000

Utgående 9 617 000 9 047 000 9 047 000 9 047 000 9 047 000  

Bestilling av tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2010 - 2013. 
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og 
regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: musikk-, teater- 
og kunstfag.  
 
• All undervisning i utøvende musikk- og dansefag ved utdanningsprogrammet for Musikk, 

dans og drama ved Molde videregående skole. 
• Ansatte /årsverk:  35 lærere/tilsatte på 27,5 årsverk. 
• Antall elever: 930 elever (870 elever på kulturskolen og 70 elever på Molde 

videregående skole – musikk, dans og drama). 
• Venteliste:  390 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, band, storband, orkester, aspirantkorps og 
kor. 

o Bilde/visuell kunst: 6 grupper à ca. 10 elever, til sammen 60 elever. 
o Teater: 3 grupper på til sammen 32 elever. 
o Dans: kun tilbud 1. år i musikk, dans og drama ved Molde videregående skole. 

• Kulturskolen produserer eller deltar ved rundt 100 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. 

(eksempel Operaen i Kristiansund, Molde domkirke, Teatret Vårt og så videre.). 
o Samarbeid i regionen om for eksempel: Romsdalsorkesteret, talentutviklingsprogram, 

kurs, seminarer og så videre. 
o Opptredener/arrangement for næringsliv, konferanser, større møter og lignende 
o Samarbeid med pleie og omsorg: ”Musikk som opplevelse og terapi”. 
o Storyville og Molde International Jazzfestival om jazzopplæring i jazzbyen Molde. 
o Kulturskole FOKUS, utviklingsarbeid i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. 

• Lokaliteter: Romsdalsgata 5 og Øvre veg 10. Leier lokaler av Gjestestova. Sentral og god 
plassering i forhold til samarbeid med videregående skole, men nedslitte og lite 
funksjonelle lokaliteter. Noe desentralisert undervisning lagt til grunnskoler i kommunen. 
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Statlige føringer/øremerking 
Forslaget til statsbudsjett 2010 øremerker styrkingsmidler til kulturskolene med totalt  
40,0 mill. kroner. Det er forventet at kommunene styrker og utvikler kulturskolen i nært 
samarbeid med SFO og kulturlivet forøvrig. Det vil komme søknadsprosedyrer for å kunne 
gjøre seg nytte av midlene. Det ligger fra statens side en tydelig forventing til at kommunene 
utvikler kulturskolene til lokale/regionale ressurs- og kompetansesentra for opplæring og 
formdling av kunst og kultur. 

Husleie/kostnader knyttet til lokaliteter 
Forberedelser av framtidige lokaliteter og eventuelle delkostnader for å imøtekomme 
vesentlige utfordringer angående arbeidsmiljø, vil generere nye kostnader.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2009 - 2013  
Realendring i rammene 2009 2010 2011 2012 2013
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Økte 
betalingssatser (realvekst) -200 000
Økte elevbetalinger og avgifter

Økte elevbetalinger og avgifter
Reduksjon av total administrasjons- og ledelsesressurs
Økt fokus på prosjekt- og utviklingsmidler
Omlegging av undervisningstilbud

Rammereduksjon - enheten skal selv kjøre en intern 
prosess for reduksjon -400 000

 
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Konsekvenser av tiltak for å komme på ny redusert ramme er:  
• Økte elevbetalinger og avgifter til frivillige lag og organisasjoner. 
• Reduksjon av total administrasjons- og ledelsesressurs. 
• Økt fokus på prosjekt- og utviklingsmidler. 
• Omlegging av undervisningstilbud. Eksempel gruppeundervisninger i stedet for en til en 

undervisning. 
Konsekvens: Økende venteliste (per dato 390 elever) der over halvparten venter 2 – 3 år. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2010 2011 2012 2013
Lønnsmidler / driftsmidler 200 000 500 000 500 000 1 000 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Minimum: Øke den totale lærerressursen for å møte ventelisteproblematikken, der 300 
søkere venter 1,5 – 3 år i dag.  

Andre utfordringer 
Videreutvikle kulturskolen som ressurs- og kompetansesenter for kommunen og regionen i 
tråd med egne planer og statlige føringer.  
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14. INVESTERINGER 
14.1 INVESTERINGER FOR AVDELINGER OG RESULTATENHETER 2010 - 2013 

Totale investeringer Prosjekt
Totalkost

nad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Investeringsprosjekt i selskap 1 detaljer 
framkommer i dette kapitlet 88 940 66 400 49 400 38 100
Molde Eiendom KF- større 
investeringsprosjekt for informasjon og 
detaljer se Molde Eiendom KF
Langmyra skole (storskolen) (2054) 2 054 58 750 30 000 17 250 11 500 0 0
Sellanrå skole  (fase 1) + fase 2 (2052) 2 052 53 750 27 500 2 000 8 000 16 250 0
Vågsetra barne- og ungdomsskole 2 065 30 000 3 000 5 000 5 000 17 000 0
Nye barnehager - 125-150 plasser 2 762 55 400 37 900 17 500 0 0 0
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim 3 013 148 000 116 700 31 300 0 0 0
Andre investeringer Molde Eiendom KF 5 700 6 100 2 300 300
Sum totale investeringer 167 690 97 000 84 950 38 400
Prosjekt selvkost -5 100 -15 100 -13 700 -10 100
Netto investering 162 590 81 900 71 250 28 300
Ikke mva-berettiget (anslag) -15 150 -18 150 -8 150 -8 150
Grunnlag for momskompensasjon 152 540 78 850 76 800 30 250
Momskompensasjon av investeringer 30 508 15 770 15 360 6 050
Overføring av investerinsgmoms til prosjekt 
byggeklar jazz- og teatertomt -8 300
Momskomepensasjon av investeringer som skal 
overføres til investeringsregsnkapet og gå til 
fradrag for låneopptak -4 442 -6 308 -9 216 -4 840
Låneopptak MOLDE KOMMUNE (inkl- Molde 
Eiendom KF) 149 848 75 592 62 034 23 460  

 
Oversikten viser først de samlede investeringer for Molde kommune som selskap 1. 
Detaljene i prosjektene med tall og beskrivelser er beskrevet i dette kapitlet. 

Videre vises de store investeringsprosjektene som en samlet under Molde Eiendom KF og 
en samlet sum for de mindre prosjektene som er overført til Molde Eiendom KF. Disse er satt 
opp i den samlede tabellene for å synliggjøre finansiering og låneopptak av alle disse 
prosjektene. Alle lån med tilhørende rente og avdragskostnader, også for de prosjektene 
som er overført til Molde Eiendom KF er innarbeidet i Molde kommunes budsjett og 
økonomiplan.  

I dette forslaget til investeringsbudsjett har en fortsatt forsøkt å etterkomme 
kommunestyrevedtak i juni 2008, der det i prinsippet ble bestemt å skyve i to år på alle 
investeringer som ikke enten var påbegynt eller tvingende nødvendig å gjennomføre. Det er 
etter dette kommet til noen investeringer som følge av vedtatt budsjett 2009, samt noen tiltak 
som etter en grundig gjennomgang er funnet nødvendig å enten innføre eller å reversere den 
forskyvningen/slettingen som ble gjort i rulleringen av økonomiplanen.  

Spesielt om investeringsprosjekt knyttet til Molde Eiendom KF 
Flere av de store investeringsprosjektene er overført til foretaket. Foretaket vil innføre husleie 
på alle eiendommer. Dette er foreløpig ikke gjennomført men vil bli innarbeidet i løpet av 
2010. Enheter og avdelinger i morselskapet som skal betale husleie, skal få tilført midler til 
dette i driftsrammen. Når det gjelder investeringer i budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 
er investeringer som er overtatt av Molde Eiendom KF beskrevet i kapitlet som omhandler 
foretaket. Når det gjelder renter og avdrag knyttet til disse investeringene er disse foreløpig 
ikke overført til foretaket. En vil i ha en fullstendig gjennomgang av dette i forbindelse med 
innføring av husleie.  

Kommunale foretak 
Kommunale foretak skal ta opp lån til sine investeringer i morselskapet som her vil fungere 
som en bank. Foretakene vil ta opp lån til en årlig fast rente. Sak om hvordan dette skal 
gjennomføres vil bli behandlet i løpet av 2009. Renter er derfor foreløpig ikke satt i forhold til 
disse selskapene, med unntak av Molde Folkebad KF hvor tilskuddet til foretaket er endret 
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med redusert rente fra 5 pst. i forprosjektet til 2,75 pst. som er samme nivå som kommunens 
øvrige lån i 2010. Dette innebærer at morselskapet som utlåner bærer risiko ved svingninger 
i rentenivået.  

Driftsutgifter nye investeringer 
Det er i det vesentlige ikke foreslått endringer i driftsutgifter som følge av nye investeringer. 
Driftskonsekvenser som følger utover rente og avdragsutgifter, skal dekkes av enheten selv. 
I enkelte tilfeller dekker også enheten selv rente og avdragsutgiftene ved investeringen. Nye 
rente- og avdragsutgifter kommer i all hovedsak som økte driftsutgifter og må dekkes av 
økning i kommunens totale driftsinntekter eller reduksjon i totale driftsutgifter.  

Igangsetting av investeringsprosjekt, bestilling 
Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal 
ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt og nødvendige politiske 
vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen 
ved kommunalsjef for plan og utvikling. 
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14.2 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 

Plan- og utviklingsavdelingen Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Div. erverv og tiltak 4004 5 200 2 800 600 600 600 600
Sentrumstiltak 4005 25 000 14 000 2 000 2 000 5 000 2 000
Opparbeiding av strandområder 4014 6 200 4 200 500 500 500 500
Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001 85 000 50 000 5 000 10 000 10 000 10 000
Diverse tiltak boligfelt 4002 1 000 600 100 100 100 100
Opparbeiding av tomtefelt til næring 4003 12 000 10 000 2 000
Sum investeringer 10 200 13 200 16 200 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 
Reguleringsplan for Molde sentrum er godkjent september 2009. Det legges inn midler til å 
starte arbeidet med planlegging og opparbeidelse av 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 trengs fortsatt midler til videre arbeid, samt midler til mindre arbeid på andre 
kommunale strandområder. 

Tiltak som tidligere var knyttet til kommunalteknikk er som følge av opprettelsen av VA-
foretaket overført i sin helhet til plan- og utviklingsavdelingen. Dette gjelder følgende: 

Opparbeidelse av tomtefelt boliger 
Første etappe av Årølia er ferdig opparbeidet, og tomtene selges fortløpende..  

Det er uklart når utbygging av feltet Kringstad - Djupdalen kan ta til, men reguleringsplanen 
ble godkjent i februar i 2009. 

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 
Arbeidet med utvidelse av ca. 70 dekar nytt næringsareal i Årødalen er nå ferdig 
opparbeidet. Tomtene selges fortløpende.  
 
JazzTeaterhus – byggeklar tomt. 

Teater/jazzhus - byggeklar tomt Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Investeringskostnad 1118 41 500 41 500

Rente og avdrag 571 2 145 2 053 1 963  
 
Byggeklar tomt for JazzTeaterhus er vedtatt som kommunens bidrag til realiseringen av 
prosjektet. Nødvendige avtaler med alle grunneiere i området er nå fremforhandlet og 
godkjent. Nødvendig bevilgning med 41,5 mill. kroner foreslås avsatt i 2010. 
  
Fagseksjonen skole 

Plan og utvikling v/fagseksjonen skole Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
IKT - til undervisning 2002 10 500 8 500 500 500 500 500
IKT - til lærere 2011 6 000 4 000 500 500 500 500
Inventar til nye lokaler-  Molde voksenopplæring 2091 2 000 1 000 1 000
Sum investeringer 2 000 1 000 1 000 1 000  
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IKT – undervisning 
Plan for IKT i opplæringen i Molde kommune har vært til behandling i politiske organer og 
viser et investeringsbehov på 8,0 -10,0 mill. kroner.  

Det foreligger nå en behovsanalyse foretatt av fagseksjon skole som viser et årlig behov for 
utskifning elev PC-er i størrelsesorden kr. 825.000,-. Dette gjelder samlet for grunnskolen. 
Ved renovering og nybygg av skolebygg de siste årene er nyanskaffelser av elv PC-er tatt 
med i investeringene der, og det vil derfor være naturlig at det årlige beløpet tilpasses dette. 
Det foreslås derfor kr. 500.000,- årlig i perioden fram til 2013. Det bør deretter vurderes 
videre utskifting av elev PC-er så bør tillegges den enkelte skoles driftsbudsjett. 

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 dette tilsier en årlig investeringsramme på dette 
feltet med kr. 325.000,- årlig i perioden. Ved renovering og nybygg av skolebygg de siste 
årene er nyanskaffelser av lærer PC-er tatt med i investeringene der, og det vil derfor være 
naturlig at det årlige beløpet tilpasses dette. De fleste lærer PC-ene ble innkjøpt i 2006, og 
en står derfor foran en stor utskiftning i 2011. En velger derfor å videreføre årlig beløp med 
kr. 500.000,-. 

Inventar til nye lokaler – Molde voksenopplæring 
Som kjent skal Molde voksenopplæringssenter flytte inn nye lokaler i Romsdalskvartalet 
høsten 2009. I denne forbindelse må det avsettes nødvendige midler til inventar og utstyr. 
Senteret har i dag mye nedslitt inventar og utstyr som trenger fornyelse. Det ble avsatt 1,0 
mill. kroner i 2009 og for å kunne fullføre investeringen trengs 1,0 mill. kroner i 2010. 
 
Fagseksjonen pleie og omsorg  

Plan og utvikling v/fagseksjonen pleie og 
omsorg Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Suplering/utskifting senger, teknisk utsutyr 3043 850 450 200 200
Sum investeringer 0 200 200 0  

Supplering av senger og teknisk utstyr 
Utskifting av diverse utstyr ved både omsorgssenter og hjemmetjenester krever avsetning av 
nødvendige investeringsmidler i perioden. Det foreslås videreføring med kr. 200.000,- årlig 
fra 2011. Det bør videre vurderes om dette skal tillegges årlige driftsutgifter. 

14.3 DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN 
 

Drift- og forvaltningsavdelingen Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023 11 300 7 300 1 000 1 000 1 000 1 000
IP-telefoni 1024 1 250 1 150 100
Intranett/internett-digitale tjenester 1013 5 800 5 500 300
Fornying av kontorstøttesystem 1028 11 200 4 800 1 600 1 600 1 600 1 600
Sum investeringer 3 000 2 600 2 600 2 600  

 
Det vil i nærmeste framtid bli igangsatt arbeid med siktemål å skape en langsiktig strategi for 
IKT-utviklingen i årene framover. Dette vil i perioden få innvirkning på kommunens 
investeringer på området. En helhetlig og samlet strategi for all IKT-utvikling vil kunne gi 
positive effekter også i økonomisk sammenheng, samtidig som en samlet oversikt og plan vil 
bedre sikkerhet og stabilitet i kommunens nettverk og utstyrspark. 

IKT- utvikling programvare/maskinvare 
Vårt datanett består i dag av ca. 1500 PC-er, 60 servere og 80 større nettverkssvitsjer i 
nettet. Dette er et stort nettverk som krever både utvikling og vedlikehold. Ivaretakelse av 
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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. 
For å kunne holde nettverket og maskinparken i forsvarlig drift, trengs en kontinuerlig 
utskiftingsprosess av utstyr. En regner en avskrivningstid på ca. 5 år for maskinparken, og 
dette vil kreve en årlig utskiftning av ca 300 PC-er og det foreslås avsatt 1,0 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 2010, og vil da sluttføres. 

Intranett/internett – digitale tjenester 
Departementet offentliggjorde i juni 2005 en strategiplan ”eNorge 2009- det digitale 
spranget”. I dette dokumentet ble det formulert en rekke konkrete mål som direkte eller 
indirekte angår kommunesektoren. Dette gjelder blant annet 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 foreslått videreført med kr. 300.000,- i 2010.  

Fornying av kontorstøttesystem 
Kommunen bruker i dag eldre versjoner av Microsoft Office som standard kontorstøttesystem 
på det administrative nettet. Blant annet 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 i perioden. For øvrig er utgifter til løpende lisenser ivaretatt i 
driftsbudsjettet. 
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14.4 BARNE- OG FAMILIETJENESTEN. 
 

Barne- og familitjenesten Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Nytt fagsystem - kjøp og implementering 3301 360 360
Sum investeringer 360 0 0 0  

Barne- og familietjenesten må bytte ut hele fagsystemet i 2010. Dette på grunn av at det 
gamle systemet er foreldet, og vil bli trukket fra markedet, og dermed ikke vil være operativt. 

Innkjøp og implementering av nytt fagsystem krever en investering på kr. 360.000,- i 2010. 
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14.5 KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Kirkelig fellesråd Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Diverse prosjekt 5009 5 500 3 500 500 500 500 500
Veg og parkeringsplass til nytt menighetshus på 
Røbekk 3 000 3 000
Kirkegårdutvidelse 7 000
Sum investeringer 500 7 500 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, arbeidstilsyn, med videre), for eksempel brannsikringsanlegg, 
rullestoltilkomst, sanitærforhold, edb-anlegg, innkjøp av salmebøker og så videre. Det settes 
av kr. 500.000,- hvert år i planperioden. 

Kirkens Hus 
I og med at kontorsituasjonen for kirken nå er i ferd med å bli løst ved bruk av lokaler i 
Gotfred Liesplass 4, har en valg å sette prosjekt ”Kirkens Hus” på vent. Det foreslås ikke 
avsettelse av midler for perioden. 

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. Prosjektet er 
oppført med 3,0 mill. kroner i 2012. 

Kirkegårdsutvidelser. 
Som nevnt ved flere tidligere budsjettbehandlinger er det behov for utvidelse kapasiteten ved 
flere av kirkegårdene i kommunen. På bakgrunn av erfaringstall vil nødvendige utvidelser 
måtte skje i 2011, og det foreslås avsatt 7,0 mill. kroner som første trinn i dette arbeidet.  

Livssynsnøytralt seremonibygg 
Kirkelig fellesråd har brev av 7. oktober 2008 redegjort for at det er behov for et 
livssynsnøytralt seremonibygg ved Tøndergård gravlund. Bygget er anslått til 12,0 mill. 
kroner. Tiltaket tas foreløpig ikke inn i investeringsbudsjettet før mer detaljerte planer 
foreligger, og egen sak kan fremlegges til politisk behandling. 

. 
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14.6 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 
 

Brann- og redningstjenesten Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Diverse brannutstyr 4117 1 500 700 400 200 200
Sum investeringer 0 400 200 200  

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. 400.000,- i 2011 og deretter kr. 200.000,- til formålet. 
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14.7 BYGGESAK OG GEODATA  
 

Byggesak og geodata Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Kartverk og grunnlagsmål 4015 3 890 2 490 350 350 350 350
Sum investeringer 350 350 350 350  

Kartverk og grunnlagsmål 
Nyfotografering av deler eller hele kommunen for produksjon av ulike kart, ortofoto, skråfoto 
med videre Kartene benyttes av hele kommuneorganisasjonen, og er viktige blant annet for 
saksbehandling og utarbeidelse av kommunale arealplaner. Det foreslås derfor en avsetting 
av kr. 350.000,- årlig. 
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14.8 MOLDE BYDRIFT  
Trafikk og sikkerhet  

Molde bydrift (trafikk og sikkerhet) Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Glomstuvegens forlengelse (refunderes) S4475 8 600 0 5 000 3 600

Glomstuvegens forlengelse (egenandel) 4475 8 000 0 8 000
Utskifting av maskiner 4016 7 600 4 800 700 700 700 700
Kommunale veger 4011 61 600 34 600 4 000 9 000 7 000 7 000
Gangveg Årø/Brunvoll AS, (utbyggingsavtale) 4906 5 000 5 000
Gangveg Hjelset/Kleive 4901 5 000 5 000
Veg- og gatelys 4013 4 800 2 400 600 600 600 600
Trafikksikring 4012 4 400 2 200 550 550 550 550
Oppgradering Hatlelitunellen 3 000 2 800 200
Asfaltering i P-huset 4461 180 180
Tetting av tak i Molde Parkeringshus 4463 7 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Sum investeringer 18 030 28 650 13 650 8 850  

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. Dette har bidratt til 
at en har en maskinpark som i best mulig grad er konkurransedyktig. Investeringsrammen fra 
2010 settes til kr. 700.000,- hvert år videre i perioden. Lånene nedbetales over drifta. 

Kommunale veger 
Molde kommune har fortsatt store utfordringer innenfor kommuneveger.  

• 2,0 mill. kroner årlig i perioden videre utbygging av fortau/gangveger og utbedring av 
trafikkfarlige punkt i samsvar med prioriteringer i ”Handlingsplan for trafikksikkerhet” og 
andre vegplaner.  

• 2,0 mill. kroner til asfaltering av grusveger. Tiltaket vil være i samsvar med vedtatte 
strategier for perioden 2007 - 2010.  

• 3,0 mill. kroner avsettes til reasfaltering på kommunevegnettet. 
• 2,0 mill. kroner årlig i egenandel til trafikksikkerhetstiltak og til fellestiltak med Statens 

Vegvesen. Trafikksikkerhetstiltakene utføres i henhold til gjeldende planer. 
 
Det foreslås samlet 9,0 mill. kroner årlig fram til 2011, og deretter 7,0 mill. kroner årlig. 

For 2010 foreslås 5,0 mill. kroner av denne bevilgningen avsatt til gangvegprosjektet på 
Årø/Brunvoll. 

Det foreslås ytterligere 5,0 mill. kroner til gangveg Hjelset/Skjevik i 2010. 

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.  

Trafikksikring 
Det oppførte beløpet på kr. 550.000,- hvert av årene i planperioden, vil bli benyttet til tiltak i 
samsvar med ”Handlingsplan for trafikksikkerhet” og eventuelt andre supplerende tiltak.  

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 og kr. 
200.000,- i 2012 til prosjektet.  
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Parkeringsseksjonen 
Asfaltering i P-huset er satt opp med kr. 180.000,- i 2010. 
Tetting av tak i P-huset er foreslått med 7,0 mill. kroner fordelt over perioden. 
Det forutsettes at kapitalkostnadene til disse tiltakene dekkes over enhetens driftsbudsjett. 
 
Kultur og idrett  

Molde bydrift (kultur og idrettsdelen ) Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Idretts-/nærmiljøanlegg 5528 9 800 5 800 1 000 1 000 1 000 1 000
Maskinelt utstyr 5522 3 700 2 400 400 300 300 300
RosePlanen 5530 2 300 2 000 200 100
Parker og grøntanlegg 5524 1 400 1 100 100 100 100
Tidtakerbod Molde Idrettspark (UM 2010) 5544 700 700
Oppgradering av friidrettsstadion (UM 2010) 5545 500 500
Anskaffelse av renholdsmaskin (UM 2010) 5546 200 200
Lubbenes KGB - renovering av lysarmatur 500 500
Sum investeringer 2 800 2 100 1 500 1 400  

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. 

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 fram til og med 2011 i 
planperioden. 

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 med kr. 200.000,- i 2011 og kr. 100.000,- i 2012. 

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 på grunn av 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 med kr. 100.000,- fra 2011. 

Molde idrettspark. 
I forbindelse med arrangering av UM i friidrett i august 2010 vil det være behov for 
oppgradering av friidrettsanlegget ved Molde Idrettspark. Det foreslås derfor til sammen  
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1,4 mill. kroner til dette i 2010. Dette innbefatter tidtakerbod med nødvendig utstyr, 
oppgradering av friidrettsbanen og anskaffelse av nødvendige renholdsmaskiner. 
 
Lubbenes Kunstgressbane. 
Lysanlegget ved kunstgressbanen tilfredsstiller ikke lenger kravene til 2. divisjonsspill i 
fotballserien, og for å kunne etterkomme dette kreves en investering på kr. 500.000,- i 2011 
til oppgradering av lysanlegget. 
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14.9 KULTURTJENESTEN 
 

Kulturtjenesten Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Molde Bibliotek-utvikling IKT 5303 2 400 2 000 400
Sum investeringer 0 400 0 0  

Molde Bibliotek, utvikling IKT 
Utvikling av bibliotekets IKT-løsninger videreføres. 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. Det avsetter kr. 
400.000,- i 2011. 
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14.10 KULTURSKOLEN 
Kulturskolen Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Supplering/oppdatering og vedlikehold av 
utstyr/instrumenter 5350 600 200 200 200
Sum investeringer 200 0 200 0  

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 musikkliv. Det 
avsettes kr. 200.000,- i 2010 og 2012. 
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14.11 FELLESOMRÅDET  

Fellesområdet Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Startlån 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringer 10 000 10 000 10 000 10 000  

 
Startlån for videreutlån 
Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken for videreutlån til egne innbyggere til 
finansiering av boliger. Fra 2009 og hvert år i planperioden er det tenkt opptak av lån på 10,0 
mill. kroner til formålet. Det forutsettes at opplånte midler blir videreutlånt. Dette vil derfor 
ikke ha noen driftskonsekvens 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 2010. 
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15. MOLDE EIENDOM KF - DRIFT OG INVESTERINGER 

15.1 DRIFT 
Molde Eiendom KF ble opprettet i 2008. Etableringen ble gjort for å skape en selvstendig og 
profesjonell forvalter av eiendomsmassen. Foretaket er eier av kommunens skoler, 
omsorgssenter, barnehager, kultur-/idrettsbygg med flere. Molde Eiendom KF har ansvaret 
for drift og vedlikehold av byggene og er i tillegg byggherre for kommunens nybyggings- og 
renoveringsprosjekt.  

Rådmannens skisse til driftsramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde Eiendom KF
Revidert 

budsjett 2009
Budsjett 

2010 Øko.plan 2011
Øko.plan 

2012
Øko.plan 

2013
Inngående 39 976 000 39 821 000 42 112 000 44 612 000 47 112 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009 183 000
Lønnsoppgjør kap. 4 sentralt oppgjør framforhandlet 
i 2008 med virkning fra mai 2009, helårsvirkning 
2010 106 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2010 - 3,2% -32 000
Prisjustering med 1,2 % på utvalgte utgiftsposter 740 000
Økt vedlikehold kommunale bygg med 2,5 mill. 
kroner årlig i en opptrappingsplan 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Administrativ endring - overflytting av 
renholdsressurs til Molde bydrift -338 000
Molde Eindom KF - dekning av merutgifter 
kommunale avgifter 450 000
Lønnskompensasjon kap. 3 og 5 27 000
Økt vedlikehold kommunale bygg med 2,5 mill. 
kroner årlig i en opptrappingsplan, redusert i revidert 
økonomiplan 2010 med 1,5 mill. kroner årlig til 2013 
hvor hele reduskjonen igjen foreslåes bevilget -1 500 000 4 500 000
Utgående 39 821 000 42 112 000 44 612 000 47 112 000 51 612 000  

Kommentar til driftsrammen  
Molde Eiendom KF fikk mot slutten av 2008 bemannet sentrale stillinger i foretaket, noe som 
har gitt positive resultater. Økt arbeid i egenregi har gitt bedre kontroll og har i mange tilfeller 
gitt reduserte utgifter. Foretaket vil forsette utviklingen av kompetanse innen både drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver og dermed redusere behovet for innkjøp av tjenester.  
 
Med bakgrunn i kommunens vanskelig økonomiske situasjon har Molde Eiendom KF valgt å 
utsette ulike vedlikeholdsoppgaver i perioden 2010 til 2013. Totalt har dette bidratt til å øke 
kommunens økonomiske handlingsrom for perioden med 4,5 mill. kroner. Foretaket vil 
understreke at oppgavene likevel må løses på et senere tidspunkt.  
 
Molde Eiendom KF vil prioritere arbeidet med energiøkonomisering i 2010. Gjennom 
oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg kombinert med bedre styring av anleggene vil 
det være store innsparingsmuligheter for kommunen. Det må her nevnes at tiltakene 
medfører utgifter på kort sikt og dermed være belastende for driftsrammen for 2010.  
 
Foretaket har i 2009 overtatt driften av idretts- og kulturbyggene i kommunen. Etter hvert 
som byggene har blitt gjennomgått ble det tydelig at det kreves økte ressurser til både drift 
og vedlikehold.  
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Molde Eiendom KF arbeider fortsatt med innføringen av husleie i Molde kommune. Det har 
vært utfordringer knyttet til etableringen av denne ordningen, særlig i forbindelse med 
fordeling av lånegjeld. Arbeidet nærmer seg fullførelse, og en forventer at for skoler og 
barnehager vil husleie bli opprettet i løpet av våren 2010. Ordningen skal finansieres innenfor 
kommunens samlede driftsramme. 

I 2010 vil Molde Eiendom starte arbeidet med å inkludere drift og vedlikehold av kommunens 
pleie- og omsorgsbygg. Foretaket vil legge opp til en prosess og dialog for å finne gode 
løsninger som både ivaretar byggene og omsorgsenternes spesielle behov for 
brukertjenester.  

15.2 INVESTERINGSRAMME FOR BUDSJETT 2010 OG 
ØKONOMIPLAN 2010 – 2013 

15.2.1 Oppvekst  
Her beskrives investeringsprosjektene som kommunen enten har startet på eller som 
planlegges startet i løpet av økonomiplanperioden på området oppvekst som først og fremst 
omfatter skolene og barnehagene.  

I enkelt av disse prosjektene er det en rentekompenasjon som blir gitt av staten. Disse 
inntektene framkommer i kapitel 9 hvor oversikten over kommunens totale inntekter er 
presentert og er her ikke beregnet på det enkelte prosjekt. 

De største investeringsprosjektene som her blir presentert har ei linje under som viser rente- 
og avdragskostnader i perioden. Rentekostnadene er beregnet ut i fra en rente på 2,75 pst. 
og avdragstiden på skoler og barnehager er beregnet til 40 år. Det er beregnet et halvt års 
rente og kr. 0,- i avdrag første år.  

Langmyra skole - fase 2 (storskolen) 
Langmyra skole (storskolen) (2054) Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Investeringskostnad 2054 58 750 30 000 17 250 11 500
Rente og avdrag 2 048 2 775 2 953 3 086  

 
Nytt ventilasjonsanlegg er satt i drift og yttervegger er renovert i storskolebygget. Innvendige 
oppussingsarbeider, nødvendige ombygginger og heiser gjenstår. Bygningen har nå stått 
halvferdig i snart 4 år og det er nå viktig å få tatt stilling til gjennomføringen av resterende 
oppgradering. 

Dersom resterende arbeid skal gjennomføres til samme standard som rehabiliteringen av 
skolens øvrige areal, er det behov for vesentlig utvidet økonomisk ramme. Revidert 
kostnadsoverslag datert 13. oktober 2009 viser en samlet kostnadsramme for storskolen og 
gymnastikksal på 46,5 mill. kroner. Dette tilsier en økning med 11,5 mill. kroner i forhold til 
vedtatt investeringsbudsjett. For å kunne ha en kontinuerlig prosess i byggeprosjektet, og for 
å unngå å flytte ut av storskolebygningen to ganger med etablering i brakkerigg i to perioder, 
anser en det for riktig å foreslå bevilgningen i 2010 og 2011.  

Vedtatte retningslinjer for skolebygg i Molde kommune er retningsgivende for arbeidet med 
planene for storskolens nødvendige opprusting.  

Økte driftskostnader som følge av skoledrift utenfor skolens område (Gamle 
sjukepleierskolen) med til sammen ca. 3,0 mill. kroner fordelt over 2 år, er innarbeidet i 
skolens driftsbudsjett. 

Det framlegges egen sak til politisk behandling om oppstart og endelig økonomisk ramme for 
prosjektet. 
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Sellanrå skole - fase 2 
Sellanrå skole  (fase 1) + fase 2 (2052) Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Investeringskostnad 2052 53 750 27 500 2 000 8 000 16 250
Rente og avdrag 1 462 1 583 2 027 2 535  

 
Fase 1 har gitt skolen nytt ventilasjonsanlegg og tilbygg med arbeidsplasser for lærere, SFO-
kontor, møterom og grupperom.  

Fase 2 omfatter rehabilitering av klasseromsfløyene inklusive sørfløya med tidigere 
tannklinikklokalene. Arbeidet med rehabilitering av disse lokalene tidligere tannklinikklokaler 
vil bli startet i år med allerede bevilgede midler. 

Beregninger gjort på bakgrunn av tilstandsrapport utført i mars 2008 av, krever en vesentlig 
utvidelse av økonomisk ramme for prosjektet. Resterende arbeider utover istandsetting av 
sørfløya, er beregnet å kreve en utvidelse av økonomisk ramme med ca. 26,3 mill. kroner. I 
dette tallet ligger oppdatering av byggene med dagens rominndeling og funksjoner. En 
oppgradering av byggene mht. rominndeling, garderober med videre kommer i tillegg. Det 
samme gjør inventarkostnader. Samlet investeringsbehov (i tillegg til allerede bevilget) vil 
trolig beløpe seg til ca. 35,0 mill. kroner. Tallene er anslag og usikre. 

Det vil bli lagt fram egen sak til politisk behandling om godkjenning av oppstart og endelig 
økonomisk ramme. I denne saken vil det bli redegjort for alle nødvendige tiltak som må til for 
at bygningene skal være rustet til å møte dagens krav for fysisk-pedagogisk miljø.  

Vedtatte retningslinjer for skolebygg i Molde kommune vil være retningsgivende for dette 
arbeidet.  
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Vågsetra barne- og ungdomsskole 
Vågsetra barne- og ungdomsskole Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Investeringskostnad 2065 30 000 3 000 5 000 5 000 17 000
Rente og avdrag 225 475 863 1 448  

 
Det foreligger nå en behovsrapport med kostnadsoverslag for rehabilitering av Vågsetra 
skole. Rapporten er utarbeidet av eiendomssjefen i Molde kommune i februar 2008. Vedtatte 
retningslinjer for skolebygg i Molde kommune er retningsgivende for arbeidet med planene 
for skolens nødvendige opprusting.  

Skal rehabilitering av skolen gjennomføres med standard og utstyr som nå gjøres ved 
kommunens øvrige skolebygg, vil det kreves betydelig bevilgning av midler. Foreliggende 
kostnadsoverslag, som ansees som grovt og foreløpig, viser et samlet behov for ca. 30,0 
mill. kroner. Beløpet forslås bevilget over flere år i perioden. Tallene er anslag og usikre. 

Vedtatte retningslinjer for skolebygg i Molde vil være retningsgivende for det videre arbeidet 
med prosjektet.  

Det vil senere bli framlagt egen sak til politisk behandling om oppstart og endelig økonomisk 
ramme for prosjektet.  
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 Full barnehagedekning 
Nye barnehager - 125-150 plasser Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Investeringskostnad 2762 55 400 37 900 17 500
Rente og avdrag 2 218 2 797 2 676 2 560  

 
Sentrale myndigheter varslet stor satsing på full barnehagedekning i løpet av 2007. Innføring 
av lovbestemt rett til barnehageplass med virkning fra 1. januar 2009 forsterker tidligere 
sentrale føringer vesentlig.  

Molde kommune har fulgt opp disse sentrale føringene og satset på å oppnå full 
barnehagedekning i kommunen. Det er de siste par årene gjennomført og igangsatt tiltak 
som har gitt ca. 50 nye plasser, og det har i perioder etter dette vært full barnehagedekning i 
kommunen. Da behovet allerede viser endring, og at barnehagedekningen hele tiden er i 
bevegelse, kreves ytterligere tiltak med nødvendig bygging av ca. 125 – 150 nye 
barnehageplasser. Registrerte søknader per 1. oktober 2009 viser nå ca. 90 barn uten 
barnehageplass med behov fra nå og fram til april 2010.  

På denne bakgrunn, og med et uttalt politisk ønske om at det skal være full 
barnehagedekning i kommunen, planlegges bygging av ny barnehage med ca. 50 plasser i 
sentrum/vest (Lillekollen/Bjørsito) og ny barnehage med ca. 75 plasser i østre bydel.  

Gamleskolebygget ved Kviltorp skole har blitt vurdert som mulig alternativ for barnehage. 
Etter nøye vurdering av foreliggende tilstandsrapport av bygget, har en kommet til at en 
renoveringskostnad for bygget på ca. 30,0 mill. kroner vil være alt for kostbart i forhold til 
nybygg av en barnehage med ca. 90 plasser som kan realiseres til en kostnad på ca. 25,0 
mill. kroner. Dette sammen med et begrenset uteareal i skoleområdet, har gjort at en har gått 
vekk i fra dette alternativet. Riving av gamleskolebygget og fjerning av paviljongen som i dag 
brukes midlertidig til barnehage, og som er svært dyr i drift, vil være riktig både for 
skoleområdet og totaløkonomien.  

En velger derfor allerede nå å foreslå en utbygging av ny barnehage i Årølia allerede i 2010. 
Dette kan skje i kommunal eller privat regi, men en forutsetter at den som bygger og blir eier 
av barnehagebygget også skal være driver av barnehagen i Årølia. Bygging og drift av en 
barnehage med ca. 90 plasser i Årølia kan skje som følge av en konkurranse, der også 
kommunens egen barnehageorganisasjon gis mulighet for å delta. I tillegg tilordinære 
plasser bør barnehagen tilpasses åpen barnehagedrift og base for naturbarnehage. Dette vil 
kunne gi 30-40 ekstra plasser på sikt. 

Dersom det blir valgt å bygge barnehagen i Årølia i kommunal regi vil dette innebære en økt 
investeringsramme med ca. 17,5 mill. kroner i forhold til vedtatt investeringsbudsjett. 

Egen sak om dette er under behandling i kommunens politiske organer. 
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Andre prosjekt på oppvekstområdet  
Oppvekst (skole og barnehager) Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Uteområde skoler 2009 3 400 1 900 500 500 500
Inventar skoler 2013 2 500 1 000 500 500 500
Ny skole Årølia - prosjektering 0
Rehabilitering/tilpasninger barnehager 2763 3 500 3 000 500
Uteområde barnehager                2757 3 200 1 700 500 500 500
Sum investeringer 2 000 1 500 1 500 0  

Uteområdene ved skolene 
Uteområdene ved skolene får en stadig viktigere funksjon knyttet til differensiert og tilpasset 
opplæring. Flere skoler har opparbeidet gode områder, mens noen skoler ennå ikke har 
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 2012. Det forventes da at de skolene som ikke har fått 
opprustet sine uteområder som følge av nybygg eller renovering, er ivaretatt i løpet av 
kommende planperiode. Skoler som er under renovering eller i nybyggfase, vil få oppgradert 
sitt uteområde som en del av det enkelte prosjekt. Videre midler til vedlikehold av skolenes 
uteområder bør så legges til årlige driftskostnader. 

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 fra 2010 og forventer da at alle skolene har fått supplert og 
oppdatert nødvendig inventar og utstyr innen utgangen av 2012. 

Ny skole Årølia – prosjektering  
Planleggingsmidler til ny skole i Årølia (Røbekk) er ikke avsatt i gjeldende økonomiplan, da 
det fortsatt er usikkert når ny skole må bygges. Elevtallet ved de fleste av kommunens øvrige 
skoler er minkende, og det vil derfor være riktig å avvente situasjonen før en starter 
planlegging av ny skole i Årølia. Det bør nevnes at en ny 1-10 skole vil koste i 
størrelsesorden 150 - 200 mill. kroner. 

Rehabilitering/tilpasninger barnehager 
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 måneder, har gjort det nødvendig med tilpasninger og ombygninger av 
barnehagene i kommunen. Ved flere barnehager har det også vært et stort rehabiliterings-
behov. Nødvendige tiltak er gjennomført ved de fleste av kommunens barnehager, og det 
gjenstår nå hovedsakelig en del tilpasninger ved Hatlelia barnehage. Det foreslås kr. 
500.000,- i 2010. Etter dette bør forløpende mindre tiltak innarbeides i driftsbudsjett. 

Uteområder barnehager  
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 2012. Videre bør midler til vedlikehold av barnehagenes uteområder 
tillegges årlige driftsmidler. 
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15.2.2 Pleie og omsorg 
Her beskrives investeringsprosjektene som kommunen enten har startet på eller som 
planlegges startet i løpet av økonomiplanperioden på området pleie og omsorg.  

I enkelt av disse prosjektene er det en rentekompenasjon som blir gitt av staten. Disse 
inntektene framkommer i kapitel 9 hvor oversikten over kommunens totale inntekter er 
presentert og er her ikke beregnet på det enkelte prosjekt. 

Det største investeringsprosjektet som her blir presentert har ei linje under som viser rente- 
og avdragskostnader i perioden. Rentekostnadene er beregnet ut i fra en rente på 2,75 pst. 
og avdragstiden på sykehjem er 50 år. Det er beregnet et halvt års rente og kr. 0,- i avdrag 
første år.  

Glomstua omsorgssenter 
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Investeringskostnad 3013 148 000 116 700 31 300
Rente og avdrag 5 942 6 901 6 612 6 334  

 
Det var en klar forutsetning for igangsetting av prosjektet at det fra statlig hold ville bli 
bevilget nye tilskudd til finansiering og drift av omsorgssenteret. Det er fra Husbanken 
bevilget investeringstilskudd til prosjektet med 33,0 mill. kroner. 

Ved en restbevilgning på 31,3 mill. kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2010, vil 
prosjektet fullfinansieres.  

Prosjektet er i rute i henhold til oppsatt tidsplan, og ferdigstilles ca. 1. juli 2010. Bygget kan 
da tas i bruk 1. september 2010, og Glomstua sjukeheim planlegger hjemflytting fra 
Råkhaugen ut i fra disse forutsetningene. 

Andre pleie- og omsorgsprosjekt  
Pleie og omsorg Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Røbekk sjukeheim - reprasjon av tak 1 400 1 400
Enensenteret, ventilasjon, vindu, gulvbelegg 3881 2 500 1 000 500 500 500
Sum investeringer 1 900 500 500 0  

Røbekk sjukeheim 
Taket ved Røbekk sjukeheim har omfattende lekkasjer, og må utbedres snarest. Det 
avsettes 1,4 mill. kroner i 2010.  

Utbedring av ventilasjon, vinduer og gulvbelegg ved Enensenteret 
Enensenteret har startet oppgradering av ventilasjonsanlegg, samt utskifting av en del 
vinduer og gulvbelegg. Det avsettes kr. 500.000,- årlig fram til 2012. 
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15.2.3 Kultur og idrett  
Kultur og idrett Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Idrettens hus - rehabilitering og diverse tiltak 5537 8 125 3 825 500 3 800
Byggene (Idrettens hus, Fugelsethallen, Kulturhuset) 5515 3 700 2 500 300 300 300 300
Sum investeringer 800 4 100 300 300  

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.  

Som følge av åpningen av Moldebadet i april 2010, vil bruken av Idrettens 
Hus/svømmehallen bli endret. Det er forskjellige tanker om hvordan dette kan gjøres, og en 
vil komme tilbake til dette i egen sak senere. Det en også ser er at bygget trenger en større 
renovering og oppgradering i sin helhet. Dette vil bli vurdert i sammenheng med endret bruk 
av svømmehallen. Det avsettes kr. 500.000,- i 2010 og 3,8 mill. kroner i 2011. Det legges 
fram egen sak enere om framtidig bruk av svømmehallområdet og behov for renovering av 
hele bygget. 

Byggene (Idrettens Hus, Fugelsethallen, Kulturhuset) 
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 rehabilitering, samt opprustning av garderober med mer. 

15.2.4 Andre prosjekt  
Andre bygg Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2010

Øko. plan 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Fengselseiendommen div. tiltak og utredning 500 500
Moldeliveien 23 utredning utestyrken 500 500

1 000 0 0 0  

Fengselseiendommen 
Nødvendige tiltak i forbindelse med tidligere soppangrep i deler av bygningene må 
iverksettes snarest. Ytterligere trengs en del utredningsarbeid for å vurdere mulig framtidig 
bruk for kommunale virksomheter som i dag leier lokaler eksternt. Det avsettes 0,5 mill. 
kroner i 2010. 

Moldelivegen 23. 
Foretakets utestyrke har i dag lite tilfredsstillende lokaliteter i Lager Berg. En vil derfor utrede 
muligheten av framtidig bruk av eiendommen både til utestyrken og eventuelt hele foretakets 
virksomhet. Det avsettes 0,5 mill. kroner i 2010. 
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16. MOLDE VANN OG AVLØP KF – DRIFT OG 
INVESTERINGER 

Det har ikke vært mulig å få nødvendige kommentarer fra foretaket til kommunens budsjett-
behandling. 

16.1 DRIFT 

Rådmannens skisse til driftsramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde Vann og Avløp KF (kun samhandling)
Revidert 

budsjett 2009
Budsjett 

2010 Øko.plan 2011
Øko.plan 

2012
Øko.plan 

2013
Kjøp av tjenester fra morselskapet -4 337 000 -4 337 000 -4 337 000 -4 337 000
Kjøp av tjenester fra morselskapet, veg, parkering, 
alarm etc  -1 164 000 -1 164 000 -1 164 000 -1 164 000
Kjøp av enkelte tjenster i morselskapet 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Utgående -5 043 000 -4 301 000 -4 301 000 -4 301 000 -4 301 000  

16.2 INVESTERINGSRAMME FOR BUDSJETT 2010 OG 
ØKONOMIPLAN 2010 – 2013 

Det har ikke vært mulig å få nødvendige kommentarer fra foretaket til kommunens budsjett-
behandling. 
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17. MOLDE UTLEIEBOLIGER KF - DRIFT OG 
INVESTERINGER 

17.1 DRIFT 
Molde Utleieboliger KF ble etablert 1. april 2003. Foretaket har 6 ansatte i 100 pst. stillinger 
hvorav 3 er i administrasjonen og 3 er i vedlikehold. Det er ikke planer om å endre størrelsen 
på bemanningen i 2010. Molde Utleieboliger KF har ca. 460 boenheter ved utgangen av 
2009 og planlegger i 2010 å øke dette tallet med ca. 24 boenheter samt en avlastningsbolig 
for 8 barn. I tillegg kommer ferdigstillelse av tidligere påbegynte prosjekt med 4 leiligheter. 
 
Det er for 2010 avtalt kjøp av administrative tjenester fra Molde kommune for 0,4 mill. kroner. 
Renter på ansvarlige lån til kommunen 2008 er vedtatt med 1,2 mill. kroner. 
Drift og vedlikehold av foretakets eiendomsmasse gjøres gjennom kjøp av tjenester enten fra 
kommunens enheter eller fra private entreprenører.  

Skisse til driftsramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde Utleieboliger KF (kun samhandling)
Revidert 

budsjett 2009
Budsjett 

2010 Øko.plan 2011
Øko.plan 

2012
Øko.plan 

2013
Avtalefestet rente til morselskapet. -1 487 000 -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000
Tilskudd til Molde Utleieboliger KF knyttet til 
Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger 1 077 000 632 235 623 572 614 908 614 908
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -352 000 -352 000 -352 000 -352 000
Overføring av momskompensasjon til morselskapet -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000
Utgående -3 731 000 -3 961 765 -3 970 428 -3 979 092 -3 979 092  

Kommentar til driftsrammen  
Kapitalkostnadene for 2010 er budsjettert på en modell der foretakets lån i Kommunalbanken 
på 209,0 mill. kroner deles med halvparten fastrente 5 år og andre halvparten flytende. 
Husbanklånene, som i 2010 er akkumulert til ca. 70,0 mill. kroner er beregnet med fastrente 
5 år. Avdragstid er for nesten alle lån satt til 40 år. 
Ansvarlig lån foretaket har til basisorganisasjonen utgjør kr. 28.703.242,-.  
 
Økonomiplanen er satt opp med estimerte inntekter på de nye prosjektene som kommer inn i 
perioden. Byggelånrenter er forutsatt tatt inn i prosjektkostnadene som finansieres ved 
låneopptak i Husbanken framkommer derfor ikke som en kostnad i byggeperioden. 
 
Store deler av boligmassen er over 25 år, og vedlikeholdet har ligget på et minimalt nivå over 
flere år. Det er derfor helt påkrevd at en i 2010 prioriterer blant annet ytre vedlikehold av en 
del nyere boligmasse som ble anskaffet på 90-tallet. Det er også nødvendig med utbedring 
og oppgradering av blant annet tak, drenering, kjøkken og bad i kommende år.  
 
Foretaket må derfor prioritere en sterk opptrapping av et systematisk vedlikehold av eldre 
boligmasse. Avkastning på kommunens lån/egenkapital i foretaket utgjør en kostnad på 1,2 
mill. kroner. 
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17.2 INVESTERINGSRAMME FOR BUDSJETT 2010 OG 
ØKONOMIPLAN 2010 – 2013 

Molde Utleieboliger KF Prosjekt
Totalkost

nad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013

Enen, prosj 4005. 1 bolig og avlastningsbolig. TFH. 2 010 10 500 10 500
Kjøp av brukboliger 2 010 60 000 0 20 000 20 000 10 000 10 000
Småhus – Nybygg 2 010 9 200 0 2 300 2 300 2 300 2 300
Årølia  Boligtun. Lavblokk, gjennomgangsboliger 2 010 34 000 1 000 16 000 17 000
Glomstuvegen 33, prosj. 5005 2 011 41 000 1 600 0 27 000 12 400
Bergmo trygdebolige, totalrenovering, lånefinansiert 2 010 18 000 3 000 15 000
Røysan 5. Totalrenovering. 2 010 2 300 0 2 300
brannsikring, lånefinansiert 2 010 5 000 0 5 000
Øvre veg 5 – 9 2 012 7 500 2 500 5 000
Sandvegen 24. Sanering og salg. -3 000
Boråsvegen 42-44 – Sanering/Nybygg 2 012 31 000 0 1 000 15 000 15 000
Årølia Omsogsboliger, prosj. nr. 5006 2 012 43 000 1 000 5 000 2 000 35 000
Sum investeringer 60 600 69 300 46 700 62 300
Låneopptak 60 600 69 300 46 700 62 300  

Kommentar til investeringsrammen  
Investeringer i boliger for foretaket er knyttet opp mot Boligsosial handlingsplan vedtatt 1. 
mars 2002 og økonomiplan for Molde kommune, pkt. 8.4 Helse- og sosialsektoren. Videre 
gjør foretakets styre vedtak om enkeltprosjekt som kommer inn under bestemmelsene i 
vedtektene §4 om formål og oppgaver.  
Revidert Boligsosial handlingsplan blir forhåpentlig fremlagt for politisk behandling i 2010.  
 
For budsjettåret 2010 er det ført opp samlede investeringer på 60,6 mill. kroner, men en gjør 
oppmerksom på at det i 2008 og 2009 ble gjort vedtak om flere store investeringer i foretaket 
som vil komme til utførelse først i 2010. Noen av disse er omtalt under prosjektbeskrivelsene.  

Enen. 1 stk TFH-bolig og 1 avlastningsbolig for 8 personer: 
Nybygg på kommunens eiendom i Enenvegen der det i dag er et bofellesskap for 4 personer. 
Prosjektet gir utvidelse med 1 bolig samt oppføring av eget bygg for avlastningsbolig for 8 
personer. Tiltaket er i samsvar med kommunens tjenester til brukergruppen. Prosjektet har 
en ramme på 2,0 mill. kroner og 8,5 mill. kroner, hvorav 1,0 mill. kroner avsattes i 2009. De 
to byggene finansieres gjennom lån og tilskudd i Husbanken. Boligene ferdigstilles i løpet av 
senhøsten 2010. 

Kjøp brukte boliger 
For å møte vedtaket om mottak av 30 flyktninger i 2010 må boliger til disse skaffes raskt slik 
at dette ikke går ut over andre grupper av boligtrengende som kommer inn under kommunale 
boliger. Dette kan best gjøres ved kjøp i det åpne marked og eventuelt med mindre 
ombygginger/tilpasninger. For 2010 er det ført opp 20,0 mill. kroner som vil gi ca. 15 
boenheter i størrelse 2-roms. 

Småhus, nybygg 
For personer med spesielle behov vil det være nødvendig å bygge 2 småhus, ca. 45 m2, i 
2010. Disse tenker en seg plassert på vanlige boligtomter. Byggekostnad anslått til 1,2 mill. 
kroner per stk. inkludert tomt. Det avsettes 2,3 mill. kroner i 2010. 

Årølia Boligtun. Lavblokk, kjøp i markedet. 
For å kunne dekke behovet for gjennomgangsboliger og boliger til flyktninger må det 
erverves leiligheter i lavblokk. Dette søkes gjort gjennom kjøp av nøkkelferdige boliger i 
konsentrert bebyggelse, fortrinnsvis i Årølia. Andre lokaliseringer kan også være aktuelle. 
Det avsettes 16,0 mill. kroner i 2010 til formålet, noe som vil finansiere ca. 12 boliger.  
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Glomstuvegen 33 
Dette er den gamle sykepleieskolen som en etter utleieperioden i forbindelse med 
ombygging av Bekkevoll ungdomsskole og Langmyra skole, vurderes å gjøre om til 
omsorgsboliger og selveier eldreboliger. En vurderer i prosjektet å ta med andre 
samarbeidspartnere. Det er avsatt 1,0 mill. kroner i 2009 til forprosjektering og avklarende 
arbeider om behov, type prosjekt med mere. Dette beløpet er ikke brukt og videreføres for 
2010. 

Bergmo trygdeboliger: 
Det er gitt pålegg om diverse utbedringer til å oppfylle tekniske brannvernkrav til 
eiendommen. Noe er gjort, men det gjenstår blant annet utskifting av en del dører med 
høyere brannklasse. Videre må eiendommens vinduer og verandadører (fra ca 1970) skiftes 
ut samt ventilasjon og elektrisk anlegg oppgraderes. Det må også gjøres renovering av 
leilighetene. Det er vanskelig å anslå beløpsomfang på disse tiltakene, men kan vil 
anslagsvis dreie seg om 15,0 mill. kroner i tillegg til de 3,0 mill. kroner som ble avsatt i 2009, 
totalt 18,0 mill. kroner. Det tas sikte på at alle disse arbeidene utføres i en offentlig 
anbudsrunde. Midlene avsatt i 2009 med 3,0 mill. kroner videreføres for 2010 samt at en 
legger inn 15,0 mill. kroner for 2010.  

Røysan 5. Totalrenovering. 
I 2008 – 2009 ble Røysan 7 totalrenovert, finansiert med lån og tilskudd fra Husbanken. For 
2010 er det ønskelig at ”tvillinghuset”, Røysan 5 renoveres tilsvarende. Med 20 til 40 pst. 
tilskudd fra Husbanken vil en med en oppgradert husleie ha et selvfinansiert prosjekt med en 
samlet investering på 2,3 mill. kroner. 

Gotfred Lies Plass 1 omsorgsboliger 
Det er gitt pålegg om diverse utbedringer til å oppfylle tekniske brannvernkrav til 
eiendommen. Det haster med å få dette gjennomført, og da omfanget av disse manglene er 
relativt omfattende, utredes det nå av teknisk sakkyndige. Inntil en samlet oversikt foreligger 
er det vanskelig å fastsette et eksakt beløp. Det settes av 5,0 mill. kroner til dette tiltaket. 

Øvre veg 5-9 Nytt bygg i samarbeid med naboeiendommer og MOBO.  
Eiendom fra ca. 1950 med 4 boenheter. Behov for total renovering av tak og fasader, 
vinduer. 
Avsatt i 2006 1,0 mill. kroner og 1,5 mill. kroner i 2007 er ubrukt og videreføres ikke. Bygget 
vurderes sanert i 2012 når nåværende leietaker flytter (Krisesenteret). Alternativt arbeides 
det med et mulig samarbeid om nytt bygg for hele kvartalet med naboeiendommene og 
MOBO. Innskudd med tomt og 7,5 mill. kroner i kapital i 2012. Finansieres ved lån og 
tilskudd (20 pst.) i Husbanken. Tidligere bevilgninger videreføres. 

Sandvegen 24. Sanering og nybygg: 
Eiendommen eies av foretaket og har i dag 4 boenheter med dårlig standard. Eiendommen 
ansees av foretaket som vanskelig å utvikle til vårt formål, og huset legges derfor ut for salg i 
det åpne marked i 2011, og inntektene, 3,0 mill. kroner, brukes til finansiering av nye boliger. 

Årølia Boligtun. Sikre arealer i Årølia til nye boliger.  
Foretaket må i løpet av 2010 sikre seg et større område i Årølia for et boligfelt med mulighet 
for mer sammensatt bebyggelse, det vil si, eneboliger, rekkehus, lavblokk. Det er i 2008 satt 
av 1,0 mill. kroner til oppstartende finansiering av dette formålet. Gjennom en slik 
planlegging kan en få et helhetlig planlagt og arrondert område for differensiert boligbehov. 
Feltet tenkes utbygd i første etappe med småhus (2011), deretter med mer konsentrert 
bebyggelse (2012) og til slutt med et prosjekt med omsorgsboliger i 2013. 
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18. MOLDE FOLKEBAD KF - DRIFT  

18.1 DRIFT 
Det har ikke vært mulig å få nødvendige kommentarer fra foretaket til kommunens budsjett-
behandling. 

Rådmannens skisse til driftsramme for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

Molde Folkebad KF
Budsjett 

2009

Revidert 
budsjett 

2009 Ramme 2010
Økonomiplan  

2011
Økonomiplan  

2012
Økonomiplan  

2013
Driftsunderskudd Molde Folkebad KF som dekkes 
av morselskapet, inkluderer kjøp av tjenester fra 
morselskapet (renten på lån er nedsatt fra 5,00 pst. 
til 2,75 pst.) 3 841 000 5 090 000 5 090 000 5 090 000

Overføring av momskompensasjon til morselskapet -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Utgående -10 000 3 831 000 5 080 000 5 080 000 5 080 000  
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19. 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 midler hvor den selv 
bestemmer bruken. 
 
Spesifisert oppgave over avsatte fondsmidler går fram av sist avlagte regnskap for året 2009 
og viser følgende utvikling de senere år: 
 
Endring i fondskapital i perioden 2005 - 2009

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett
Fondsmidler 2005 2006 2007 2008 2009

Disposisjonsfond 20 139 362     17 120 055     43 666 933     23 343 284     1 166 000       
Bundet driftsfond 52 171 020     43 840 184     19 692 300     17 081 917     13 693 000     
Ubundne investeringsfond 61 970 980     49 894 943     72 891 113     89 634 745     96 265 000     
Bundne investeringsfond 2 287 724       1 628 715       2 274 291       916 434          2 452 000       

Sum fondskapital 136 569 086   112 483 897   138 524 637   130 976 380   113 578 009    
 
Økningen i fondskapital skjedde i første rekke i 2007 og skyldtes salg av aksjer i Istad AS til 
Moldekraft AS. 
 
Endring i fondskapital i budsjett og økonomiplan 2010 - 2013

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

Fondsmidler 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Disposisjonsfond 1 166 000        1 166 000       
Bundne driftsfond 13 693 000     13 693 000     
Ubundne investeringsfond 96 265 000     96 265 000     
Bundne investeringsfond 2 452 000       2 452 000       

Sum 113 576 000   -                  -                  -                  -                  113 576 000    
 
Det er en målsetting å gjenopprette et disposisjonsfond som bufferfond. Dette skal sikre 
kommunen i forhold til uforutsette endringer i finansforvaltningen. Hensikten med dette er å 
skjerme tjenesteproduksjonen for disse svingningene. 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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20. ENDRINGER I DRIFTSRAMMER I HENHOLD TIL 
RÅDMANNENS FULLMAKT 

Budsjettet for 2010 ble vedtatt i kommunestyret  den 17. desember 2009. 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 21-26). 
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Avdeling/resultatenhet

K-sak 133/09 
den 

17.12.2009

Admini-
strativ 

endring 

Ramme etter 
adm. 

endringer

Lønns-
kompensasjon 

kap. 3 og 5
Ramme per 

01.01.10

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 28 237 000 28 237 000 227 000 28 464 000
Plan- og utviklingsavdelingen 9 111 000 9 111 000 249 000 9 360 000

Plan- og utvilingsavd. fagseksjon skole 26 055 000 26 055 000 22 000 26 077 000
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage -4 237 000 -220 000 -4 457 000 39 000 -4 418 000
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 8 880 000 8 880 000 41 000 8 921 000

Personal- og organisasjonsavdelingen 20 359 000 -1 642 000 18 717 000 25 000 18 742 000
Økonomiavdelingen 11 745 000 11 745 000 70 000 11 815 000
Kirkelig fellesråd 9 095 000 9 095 000 9 095 000
Molde asylmottak 0 0 0 0
Informasjons- og serviceavdelingen 5 694 000 5 694 000 21 000 5 715 000
Kvam skole 13 655 000 13 655 000 22 000 13 677 000
Sellanrå skole 19 230 000 19 230 000 23 000 19 253 000
Langmyra skole 24 403 000 24 403 000 23 000 24 426 000
Nordbyen skole 17 596 000 17 596 000 23 000 17 619 000
Kviltorp skole 20 864 000 20 864 000 23 000 20 887 000
Kleive skole 5 755 000 5 755 000 19 000 5 774 000
Bolsøya skole 4 838 000 -295 000 4 543 000 20 000 4 563 000
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 355 000 17 355 000 22 000 17 377 000
Sekken oppvekstsenter 3 591 000 3 591 000 20 000 3 611 000
Bekkevoll ungdomsskole 24 816 000 24 816 000 24 000 24 840 000
Bergmo ungdomsskole 21 104 000 21 104 000 22 000 21 126 000
Skjevik barne- og ungdomsskole 16 092 000 16 092 000 22 000 16 114 000
Molde voksenopplæringssenter 9 166 000 9 166 000 22 000 9 188 000
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 2 522 000 2 522 000 22 000 2 544 000
Hatlelia barnehage og Barnas Hus 2 444 000 110 000 2 554 000 22 000 2 576 000
Kvam og St. Sunniva barnehager 2 206 000 110 000 2 316 000 22 000 2 338 000
Kleive, Hjelset og Skogstua barnehager 1 884 000 1 884 000 22 000 1 906 000
Kviltorp og Langmyra barnehager 1 123 000 1 123 000 20 000 1 143 000
Lillekollen barnehage 1 955 000 1 955 000 22 000 1 977 000
Helsetjenesten 35 113 000 35 113 000 95 000 35 208 000
Barne- og familietjenesten 39 604 000 39 604 000 47 000 39 651 000
Sosialtjenesten NAV Molde 42 897 000 42 897 000 0 42 897 000
Ressurstjenesten 8 084 000 8 084 000 28 000 8 112 000
Glomstua omsorgssenter 58 955 000 58 955 000 23 000 58 978 000
Kirkebakken omsorgssenter 59 526 000 -1 278 000 58 248 000 23 000 58 271 000
Råkhaugen omsorgssenter 6 221 000 6 221 000 0 6 221 000
Bergmo omsorgssenter 53 676 000 53 676 000 23 000 53 699 000
Røbekk omsorgssenter 18 177 000 18 177 000 22 000 18 199 000
Kleive omsorgssenter 28 924 000 28 924 000 23 000 28 947 000
Skåla omsorgssenter 18 982 000 18 982 000 22 000 19 004 000
Tiltak funksjonshemmede 89 594 000 3 000 000 92 594 000 23 000 92 617 000
Brann- og redningstjenesten 16 268 000 16 268 000 69 000 16 337 000
Byggesak og geodata 1 546 000 1 546 000 191 000 1 737 000
Molde bydrift 20 280 000 -210 000 20 070 000 138 000 20 208 000
Kulturtjenesten 20 049 000 20 049 000 83 000 20 132 000
Kulturskolen 9 047 000 9 047 000 10 000 9 057 000

852 481 000 -425 000 852 056 000 1 929 000 853 985 000

Fellesområde 1 642 000 1 642 000 1 642 000
Disposisjonsfond 1 336 000 1 336 000 1 336 000
Toppfinansiering ressurskrevende brukere -1 722 000 -1 722 000 -1 722 000
Molde Eindom KF 42 085 000 -831 000 -831 000 27 000 -804 000

894 566 000 0 852 481 000 1 956 000 854 437 000  
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21. BUDSJETTSKJEMA 1A 
 

 Regnskap 2008  Budsjett 2009   Budsjett 2010

Skatt på inntekt og formue 525 053 887 542 924 000 598 148 000
Ordinært rammetilskudd 196 744 642 231 684 000 241 107 000
Skatt på eiendom 26 956 253 27 360 000 51 984 000
Andre direkte eller indirekte skatter 24 328 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 107 727 898 98 652 000 101 208 605
Sum frie disponible inntekter 856 507 009 900 640 000 992 467 605

Renteinntekter og utbytte 42 344 211 44 744 000 27 691 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 94 717 635 64 432 000 40 965 000
Avdrag på lån 37 229 446 42 866 000 47 956 000
Netto finansinnt./utg. -89 602 870 -62 554 000 -61 230 000

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 2 320 000
Til ubundne avsetninger 0 13 182 000 24 723 000
Til bundne avsetninger 6 946 348 20 000 110 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 19 522 169 16 720 000 10 813 000
Bruk av bundne avsetninger 9 489 007 201 000 1 532 000
Netto avsetninger 22 064 828 3 719 000 -14 808 000

Overført til investeringsbudsjettet 210 257 0 9 592 000
Til fordeling drift 788 758 709 841 805 000 906 837 605
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 819 915 000 841 805 000 906 837 605
Mer/mindreforbruk -31 156 291 0 0  
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22. HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 
 

 Regnskap 2008  Budsjett 2009   Budsjett 2010

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 58 402 772 61 236 000 65 118 904
Andre salgs- og leieinntekter 57 085 406 57 962 000 61 516 640
Overføringer med krav til motytelse 220 314 443 239 677 800 211 992 626
Rammetilskudd 196 744 642 231 684 000 241 107 000
Andre statlige overføringer 107 727 898 98 652 000 101 208 605
Andre overføringer 10 343 053 200 000 16 495 000
Skatt på inntekt og formue 525 053 887 542 924 000 598 148 000
Eiendomsskatt 26 956 253 27 360 000 51 984 000
Andre direkte og indirekte skatter 24 328 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 1 202 652 682 1 259 715 800 1 347 590 775

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 672 237 971 679 339 000 723 951 871
Sosiale utgifter 169 796 826 198 171 000 205 292 300
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 185 886 169 134 715 800 135 226 758
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 44 373 818 47 885 000 53 517 241
Overføringer 118 318 204 161 573 000 159 202 605
Avskrivninger 40 670 915 0 0
Fordelte utgifter -25 027 174 -20 903 000 -15 330 000
Sum driftsutgifter 1 206 256 729 1 200 780 800 1 261 860 775

Brutto driftsresultat -3 604 047 58 935 000 85 730 000

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 42 344 211 44 744 000 27 691 000
Mottatte avdrag på utlån 198 131 350 000 350 000
Sum eksterne finansinntekter 42 542 342 45 094 000 28 041 000

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 94 717 635 64 432 000 40 965 000
Avdragsutgifter 37 229 446 42 866 000 47 956 000
Utlån 673 266 450 000 450 000
Sum eksterne finansutgifter 132 620 347 107 748 000 89 371 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner -90 078 005 -62 654 000 -61 330 000

Motpost avskrivninger 40 670 915 0 0
Netto driftsresultat -53 011 137 -3 719 000 24 400 000

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 19 522 169 16 720 000 10 813 000
Bruk av bundne fond 9 489 007 201 000 1 532 000
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 29 011 176 16 921 000 12 345 000

Overført til investeringsregnskapet 210 257 0 9 592 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 2 320 000
Avsetninger til disposisjonsfond 0 13 182 000 24 723 000
Avsetninger til bundne fond 6 946 348 20 000 110 000
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0
Sum avsetninger 7 156 605 13 202 000 36 745 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -31 156 566 0 0  
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23. BUDSJETTSKJEMA 2A 
 

 Regnskap 2008  Budsjett 2009   Budsjett 2010

Investeringer i anleggsmidler 217 568 301 36 850 000 78 940 000
Utlån og forskutteringer 113 137 118 10 000 000 10 000 000
Avdrag på lån 2 956 628 0 0
Avsetninger 71 430 057 0 0
Årets finansieringsbehov 405 092 105 46 850 000 88 940 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 188 438 061 41 500 000 74 248 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 127 457 902 5 100 000 5 100 000
Tilskudd til investeringer 6 838 250 000 0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 3 203 617 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Sum ekstern finansiering 319 106 417 46 850 000 79 348 000

Overført fra driftsbudsjettet 210 257 0 9 592 000
Bruk av avsetninger 23 523 170 0 0
Sum finansiering 342 839 845 46 850 000 88 940 000

Udekket/udisponert -62 252 260 0 0  
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24. HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT 
 
HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT

 Regnskap 2008  Budsjett 2009   Budsjett 2010

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 112 468 159 5 100 000 5 100 000
Andre salgsinntekter 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 246 989 0 0
Statlige overføringer 0 250 000 0
Andre overføringer 6 838 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0
Sum inntekter 112 721 986 5 350 000 5 100 000

Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 176 111 650 34 350 000 77 440 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3 900 000 2 000 000 0
Overføringer 33 922 528 500 000 1 500 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 3 634 124 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0
Sum utgifter 217 568 301 36 850 000 78 940 000

Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter 2 956 628 0 0
Utlån 7 852 000 10 000 000 10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 105 285 118 0 0
Dekning av tidligere års udekket 33 640 314 0 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 37 789 743 0 0
Avsetninger til bundne fond 0 0 0
Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 187 523 803 10 000 000 10 000 000

Finansieringsbehov 292 370 119 41 500 000 83 840 000

Dekket slik:
Bruk av lån 188 438 061 41 500 000 74 248 000
Mottatte avdrag på utlån 2 956 628 0 0
Salg av aksjer og andeler 14 989 743 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 250 000 0 0
Overføringer fra driftsregnskapet 210 257 0 9 592 000
Bruk av disposisjonsfond 801 480 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 21 046 111 0 0
Bruk av bundne fond 1 425 580 0 0
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

Sum finansiering 230 117 859 41 500 000 83 840 000

Udekket/udisponert -62 252 260 0 0  
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25. ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 
 

 Regnskap 2008  Budsjett 2009   Budsjett 2010

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 202 652 682 1 259 715 800 1 347 590 775
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 112 721 986 5 350 000 5 100 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 248 926 774 86 594 000 102 289 000
Sum anskaffelse av midler 1 564 301 442 1 351 659 800 1 454 979 775

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 165 585 814 1 200 780 800 1 261 860 775
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 213 934 178 36 850 000 78 940 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 252 348 216 117 748 000 99 371 000
Sum anvendelse av midler 1 631 868 208 1 355 378 800 1 440 171 775

Anskaffelse - anvendelse av midler -67 566 767 -3 719 000 14 808 000
Endring i ubrukte lånemidler 40 901 939 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -10 575 549 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 556 931 0 0
Endring i arbeidskapital -36 683 445 -3 719 000 14 808 000

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 78 576 405 13 202 000 27 153 000
Bruk av avsetninger 52 534 346 16 921 000 12 345 000
Til avsetning senere år 93 608 826 0 0
Netto avsetninger -67 566 767 -3 719 000 14 808 000

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 72 116 949 25 819 000 30 478 000
Interne utgifter mv 72 116 949 25 819 000 30 478 000
Netto interne overføringer 0 0 0  
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26. KOMMUNENS GARANTIANSVAR 
 

Person, firma, organisasjon 31.12.08
Garantiansvar 

utløper år

Molde Barnehager A/L 13 356
Indremisjonens Barnehage 71 2013
Skålahallen A/L 1 160 2021
Studentsamskipnaden - Anestua barne 3 154 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 938

Husbanken 18 678

Molde Menighetspleies barnehage 432 2017
Romsdal Tindegruppe 491 Tippemidler
Sportsklubben Rival 1 399 2017
Sportsklubben Træff 2 130 2017

Sparebank 1 SMN 4 453

Molde Kvinne- og Familielag 696 2014
Skålahallen BA 900 2023

Sparebanken Møre 1 596

Molde Hestesportklubb 950 2028

Handelsbanken 950

Tøndergård skole 1 720 2026
Molde Kino AS 18 000 2036
Træffhallen AS 35 400 2046
Akerhallen AS 12 000 2046
RIR 23 930 2024

Kommunekreditt Norge A/S 91 050

Totalsum 116 727

Molde kommunes garanti for dekning av et eventuelt underskudd ved markering 
av  Molde domkirkes 50 års jubileum i 2007, medførte en utbetaling på kr. 55 
500,- i 2008. Garantien lød på kr. 200 000,-.

Molde kommune har 20.11.2008 vedtatt å gi garanti til Sekken Museumslag på 
kr. 300 000,-. Garantien blir registrert når lånet ventelig blir tatt opp i 2009.  
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27. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE  
17. DESEMBER 2009 – SAK 110/09 

Vedtak 

1. 1. Molde kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2010 og 
økonomiplan for perioden 2010 – 2013 med de endringer som fremkommer av 
kommunestyrets behandling og vedtak:  

a) KIA          kr 250.000,-  
Inndekning:  
Dekkes av integreringstilskudd flyktninger. 

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

3. Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger 
settes til kr. 200.000,-. 

4. 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. 

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte 
prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og 
nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig 
bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.  

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de 
kommunale foretakene blir som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 14-17. 
Budsjett for Molde Havnevesen KF for 2010 vedtas i samsvar med Molde havnestyres 
anbefaling.  

a) Molde kommune tar opp lån på kr. 199.848.000,- til finansiering av budsjetterte 
investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner.  
Lånet fordeler seg slik:  
• Morselskapet: kr. 139.848.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF)  
• Molde Utleieboliger KF: kr. 60.600.000,-  
Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å  
gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.  

7. I tillegg til låneopptak i pkt. 7 tar Molde kommune opp lån i Husbanken på  
kr. 10.000.000,- for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.  

8. Med mindre annet følger av statlige direktiver m.v., skal kommunens avgifter,  
betalingssatser, og gebyrer for 2010 normalt indeksreguleres i forhold til forventet 
lønns- og prisvekst.  

9. Ordførerens godtgjørelse justeres med 3,1 % fra 01.05.2009, og settes til 11G fra 
01.01.2010. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50 % av ordførerens godtgjørelse. 
Godtgjørelse for øvrige politiske tillitsvalgte knyttes til godtgjørelsen for ordfører for 
2008.  
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10. Satsene for omsorgslønn i budsjettet for 2010 og økonomiplanperioden 2010 – 2013 
foreslås forhandlet på samme nivå som i 2008.  

11. Rådmannen anmodes om å gjennomføre en samlet gjennomgang av den totale 
organiseringen av Molde kommunes virksomhet med sikte på å oppnå økonomiske 
gevinster uten omfattende endringer i tjenesteproduksjonens omfang og kvalitet.  

Verbalforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å øke antall sjukeheimsplasser ved Skåla 
omsorgssenter fra 16 til 32 plasser. Samtidig bygges nye omsorgsboliger i tilknytning til 
senteret. 

Oversendelsesforslag: 
Med henvisning til kommunens målformulering 1.4: ”Molde sentrum skal framstå som en 
attraktiv handels- og møteplass”, ber kommunestyret om at ordning med gratisparkering i 
Parkeringstunnelen utredes. 

Behandling 
Følgende dokumenter ble utdelt til representantene: 
• Notat av 01.12.2009 vedrørende justering av satser for godtgjørelse folkevalgte  
• Notat av 10.12.2009 vedrørende innstilling fra Molde formannskap i sak 133/09 Budsjett 

2010 og økonomiplan 2010-2013 
Rådmannen redegjorde for problematikken i pkt 8.2.1 Omsorgslønn.  
Følgende forslag ble fremsatt under gruppeledernes innlegg:  
Fellesforslag fra KrF, SV, SP, Ap og Alf Idar Tverli (UaR):  

1. Molde kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2010 og 
økonomiplan for perioden 2010 – 2013 med de endringer som fremkommer av 
kommunestyrets behandling og vedtak.  

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

3. Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger 
settes til kr. 200.000,-. 

4. 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.  

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte 
prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og 
nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig 
bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling. 

6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de 
kommunale foretakene blir som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 14-17. 
Budsjett for Molde Havnevesen KF for 2010 vedtas i samsvar med Molde havnestyres 
anbefaling.  

7. Molde kommune tar opp lån på kr. 199.848.000,- til finansiering av budsjetterte 
investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Lånet fordeler seg slik:  
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• Morselskapet: kr. 139.848.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF)  
• Molde Utleieboliger KF: kr. 60.600.000,-  
Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.  

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7 tar Molde kommune opp lån i Husbanken på  
kr. 10.000.000,- for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.  

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver m.v., skal kommunens avgifter, 
betalingssatser, og gebyrer for 2010 normalt indeksreguleres i forhold til forventet 
lønns- og prisvekst. 

10. Ordførerens godtgjørelse justeres med 3,1 % fra 01.05.2009, og settes til 11G fra 
01.01.2010. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50 % av ordførerens godtgjørelse. 
Godtgjørelse for øvrige politiske tillitsvalgte knyttes til godtgjørelsen for ordfører for 
2008.  

11. Satsene for omsorgslønn i budsjettet for 2010 og økonomiplanperioden 2010 – 2013 
foreslås forhandlet på samme nivå som i 2008. 

12. Rådmannen anmodes om å gjennomføre en samlet gjennomgang av den totale 
organiseringen av Molde kommunes virksomhet med sikte på å oppnå økonomiske 
gevinster uten omfattende endringer i tjenesteproduksjonens omfang og kvalitet. 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt til innstillingens pkt 1: 

 
Rammen til Pleie og omsorg styrkes med kr 4 millioner  
Rammen til Tiltak funksjonshemmede styrkes med kr 2 millioner 
 
Inndekning: 
Merverdiavgiftskompensasjon på kr 6 millioner som er tenkt til delfinansiering av investering 
erstattes med økt låneopptak (jfr pkt 9.4.4 i budsjettdokumentet). 
 
Med kommunestyrets godkjennelse tiltrer Sverre Eilert Mauseth (H) møtet, og Rolf Helge 
Røsberg (H) fratrer kl 14.15 (47 voterende). 
 
Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt til innstillingens pkt 1: 
 
Alle avdelinger/resultatenheter gis et generelt rammetrekk på 3 %. 
Rammetrekket gjennomføres som generell effektivitetsøkning og/eller økning av inntekter. 
 
Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: 
 

1. Innenfor rammen til Molde Bydrift reduseres inntekt fra parkeringstunnelen med effekten 
av gratis parkering inntil 3 timer. 

2. Innenfor rammen til Sosialtjenesten NAV Molde tildeles KIA Møre til bl.a. drift av 
”Internasjonal kafe”        kr 250.000,- 

 
Senterpartiet fremmet følgende forslag til nytt pkt 13: 
 
Kommunens utgifter til Jazz- og teaterhuset tas ut av budsjett og økonomiplan.  
 
Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende tilleggsforslag: 
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1. Økt ramme for tilpasset undervisning til skoleområdet kr 1,2 mill. 
Inndekning: 
Redusert støtte til andre (Destinasjon Molde og Romsdal, Næringsforum)kr 0,77 mill. 
Redusert vedlikehold kommunale veier og plasser, Molde Bydrift   kr 0,5 mill. 
 
2. Ansettelse av faste vikarer innen barnehageområdet    kr 1 mill. 
Inndekning: 
Redusert vedlikehold Molde Eiendom kr 1 mill. 
 
Venstre fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1. Opprettholde Sekken Ungdomsskole      kr 500.000,- 
2. JOBBEN, Frelsesarmeen        kr 250.000,- 
3. Bjørnsonåret 2010, kommunal markering     kr 300.000,- 
4. KIA           kr 250.000,- 
 
Inndekning: 
KIA dekkes av integreringstilskudd flyktninger 
Resten dekkes av økt skatteanslag. 
 
Med kommunestyrets tillatelse fratrer Allan Strand (FrP) møtet, og Inger Hanekamhaug (FrP) 
tiltrer kl 15.30 (47 voterende). 
 
Jan-Egil Korseberg (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
 
Med henvisning til kommunens målformulering 1.4: ”Molde sentrum skal framstå som en 
attraktiv handels- og møteplass”, ber kommunestyret om at ordning med gratisparkering i 
Parkeringstunnelen utredes.  
 
Margareth Hoff Berg (FrP) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens rammekutt 
pkt 9: 
 
Ungdomsskoletrinnet på Sekken opprettholdes. 
Inndekning: 
 
Kr 0,25 mill ekstra rammekutt drifts- og forvaltningsavdelingen 
Kr 0,25 mill ekstra rammekutt plan- og utviklingsavdelingen 
 
Etter gruppemøter fremkom følgende endringer: 
 
Kristelig Folkeparti trakk sitt fremsatte forslag pkt 1 og 2 og sluttet seg til Venstres forslag  
pkt 4 slik: 
 
Fellesforslag Venstre/Kristelig Folkeparti: 
KIA (Kristent Internasjonalt Arbeid)       kr 250.000,- 
Inndekning: 
Dekkes av integreringstilskudd flyktninger. 
 
Votering: 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens pkt 3 og fellesforslagets pkt 3 der sistnevnte 
ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. 
 
Innstillingens rammekutt pkt 2-8 som falt med 24 mot 23 stemmer. 
Innstillingens rammekutt pkt 9 falt med 32 mot 15 stemmer. 
Innstillingens rammekutt pkt 10-24 falt med 24 mot 23 stemmer. 
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Ap’s forslag til nytt pkt under innstillingens pkt 1 falt med 33 mot 14 stemmer 
Votering over FrP’s forslag til nytt pkt under innstillingens pkt 1 bortfaller 
SV’s tilleggsforslag pkt 1 falt med 43 mot 4 stemmer 
SV’s tilleggsforslag pkt 2 falt med 43 mot 4 stemmer 
Votering over V’s tilleggsforslag pkt 1 bortfaller 
V’s tilleggsforslag pkt 2 falt med32 mot 15 stemmer 
V’s tilleggsforslag pkt 3 falt med 43 mot 4 stemmer 
Fellesforslag V/KrF pkt 4 ble vedtatt med 26 mot 21 stemmer 
SP’s forslag til nytt pkt 13 falt med 36 mot 11 stemmer. 
Votering over FrP’s alternative forslag til innstillingens rammekutt pkt 9 bortfaller 
 
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer 
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt 4 ble enstemmig vedtatt 
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 ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt 10 ble vedtatt med 42 mot 5 stemmer 
Innstillingens pkt 11 ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt 12 ble enstemmig vedtatt 
 
Innstillingens verbalforslag ble enstemmig vedtatt. 
KrF’s oversendelsesforslag ble vedtatt med 42 mot 5 stemmer. 
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