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1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 16. DESEMBER 2010  
Budsjettet for 2011 og økonomiplan for perioden 2011-2014 ble behandlet av Molde 
kommunestyre i møte den 16. desember 2010 sak 85/10 og følgende vedtak ble fattet: 
 
Vedtak 
 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2011 og 

økonomiplan for perioden 2011-2014 med følgende endringer: 
 
Driftsbudsjettene: 
 
 Økt tilskudd Krisesenteret fra MK som en følge av underfinansiering fra staten:    900’ 
 Økt ramme barnehage:         500’ 

Sum rammeøkninger:                    1.400’ 
 
Inndekking økte driftsrammer 2011:  
Lavere kapitalkostnader gjennom reduserte investeringer:            1.100’ 
Reduserte pensjonskostnader:                   300’ 
Sum inndekking:                  1.400’ 

 
Investeringsbudsjettet:  

 
 Sellanrå skole fase 3; Investering samlet 50 mill, herav 8,0 mill i 2011 skyves til 

perioden fra 2014.  
 Romsdalsmuseet; kommunalt investeringstilskudd: 5,0 mill for 2012 og 2013 og 5,5 

mill for 2014. 
 
1. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/resultatenhet og Kirkelig 

fellesråd med følgende endringer: 
 

Tilskudd KIA på kr 250’ innarbeides innenfor rammen for integreringstilskudd flyktninger 
Jobben finansieres med kr 250’ innenfor rammen ressurstjenesten 
Hjelset Servicesenter får et ekstra tilskudd på kr 100’; dvs total støtte på kr 200’ innenfor  
   rammen til kulturtjenesten 

 
2. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger 

settes til kr. 200.000. 
 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de 

kommunale foretakene blir som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 19-22. 
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6. Molde kommune tar opp lån på kr. 203.521.000,- til finansiering av budsjetterte 
investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. 
Lånet fordeler seg slik: 
Morselskapet: kr. 67.324.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF) 
Molde Vann og Avløp KF: kr. 73.000.000,- 
Molde Utleieboliger KF: kr. 63.197.000,- 
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 25.000.000,- 

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 2011 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- 
og prisvekst. 

 
9. Ordførerens godtgjørelse for 2011 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 

50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse. 
 
Verbalforslag: 
 
Kommunestyret ber om at det blir arbeidet med å øke bevilgningene til de frivillige 
musikkorpsene innenfor den tildelte rammen til kultur. 
 
Det må gis rom for at folkebibliotekene på Skåla og Hjelset kan drives videre på frivillig basis. 
Da må de få beholde bøkene, bruke IKT-systemene og delta i innkjøpsordningene. 
 
Dersom eldremilliarden blir videreført i 2011, skal den prioriteres til oppstart av 
sjukeheimsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. 
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2. RÅDMANNENS KOMMENTAR 
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. 
 
Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 
Netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 pst. av totale driftsinntekter dersom formuen skal 
bevares. Molde kommune bør ha et positivt netto driftsresultat på ca. 40 mill. kroner i 2011. I 
hele den kommende planperioden er det, etter rådmannens vurdering, umulig å oppnå dette 
nivået uten gjennomføring av svært dramatiske tiltak. 
 
Den umiddelbare utfordringen kommunen nå står overfor, er dekningen av restunderskuddet 
fra 2008. Dersom dette ikke dekkes i regnskapet for 2010, vil kommunen havne på ROBEK-
listen noe som innebærer en betinget økonomisk kontroll fra Fylkesmannen. 
 
Det er en svært stram budsjettskisse rådmannen legger fram. Kommunen har et 
kostnadsnivå som ikke kan betjenes av de løpende inntektene. Hovedårsaken til den 
betydelige utfordringen kommunestyret står overfor ved inngangen til 2011, er reduserte 
momskompensasjonsinntekter som følge av betydelig reduksjon i investeringene og en 
gradvis omlegging av ordningen. Budsjetterte momskompensasjonsinntekter i årene 2009-
2011 er redusert fra 57,2 mill. kroner i 2009 til 17,8 mill. kroner i 2010 og rådmannen legger 
nå frem en skisse til investeringsprosjekter som gir en netto momskompensasjon for 2011 på 
9,6 mill. kroner. Et slikt inntektsbortfall krever langsiktige bærekraftige løsninger. 
 
De vedtatte politiske signal/føringer som ble gitt ved behandlingen av saken som omhandlet 
kommunens økonomiske rammeforutsetninger for 2011, er tillagt vesentlig vekt når 
rådmannen har laget sin skisse til budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014. Gjennom 
rammesaken ble enhetenes rammer for 2011 redusert med 19,8 mill. kroner. Kommunens 
økonomiske utfordring har imidlertid økt med ytterligere 15 - 20 mill. kroner i form av 
merutgifter/ mindreinntekter etter kommunestyrets behandling av rammesaken i september. 
Økning i frie inntekter samt forslag om økning i eiendomsskatt dekker det meste av dette, 
men andelen som må dekkes av de kommunale enhetene er allikevel vesentlige. Det kan 
derfor ikke understrekes nok at de tjenesteproduserende enhetene vil måtte ta et betydelig 
ansvar for å balansere driften av Molde kommune i 2011. Dersom dette lykkes, vil de 
økonomiske utfordringene utover i planperioden være overkommelige. Det vesentlige av 
uløst utfordring i planperioden skyldes forventet økning i rentenivået, noe som vil bli en 
utfordring på nasjonalt nivå.  
 
Budsjettet er gjennomgående meget stramt på alle driftsområder. I budsjettprosessen har det 
vært nødvendig å foreslå nedbygging av enkelte tjenestetilbud. Som hovedregel blir aktivi-
tetsnivået som er etablert i budsjettet for 2010 videreført. Kommunestyret er kjent med at 
Molde kommune har en særskilt demografisk utfordring knyttet til en vesentlig større andel 
av innbyggere over 67 år. Spesielt gjelder dette innbyggere over 90 år. Overskridelsene av 
rammene innen pleie og omsorg de siste årene har etter rådmannens oppfatning bl.a. 
sammenheng med at det ikke har vært rom for å kompensere rammene i pleie og omsorg for 
den demografiske utviklinga. 
 
Samtidig utfordrer nye reformer Molde kommune sitt økonomiske handlingsrom. Barne-
hagereformen er fortsatt under gjennomføring. Fra og med 2011 er de øremerkede 
tilskuddene til barnehager innlemmet i rammetilskuddet. Barnehagereformen er ikke 
fullfinansiert og det er stor usikkerhet knyttet til konsekvensene for Molde kommune. 
Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. I reformen legges det til grunn at den 
forventede veksten i befolkningens behov for helsetjenester i størst mulig grad må finne sin 
løsning i kommunene. Innfasing av nye oppgaver i kommunene skal skje gradvis, slik at 
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kommunene får tilstrekkelig tid til å forberede nødvendige endringer i samarbeid med 
helseforetakene. Det er satt ned et eget statssekretærutvalg som går gjennom de 
økonomiske virkemidlene i reformen. Opplegget vil trolig bli presentert i 
kommuneproposisjonen for 2012.  
  
Balanseringen av driftsbudsjettet for 2011 skjer i hovedsak gjennom reduksjoner i enhetenes 
rammer. I tillegg til dette bidrar bruk av momskompensasjon fra investeringer, belastning av 
minimumsavdrag, videreføring av et lavt rentenivå, økning av skatt på formue og inntekt ut 
over statsbudsjettets anslag samt økning i eiendomsskatten til en skjør økonomisk balanse. 
Etter rådmannens vurdering er strikken strukket så langt som mulig hva gjelder kommunens 
inntektsforutsetninger. Ved behandlingen av rammesaken for 2011, avslo kommunestyret å 
øke eiendomsskatten fra 3,6 promille til 3,95 promille uten å vise til inndekning av 
inntektsbortfallet på 5,1 millioner kroner. 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, men også sett i forhold til 
konsekvensene av å foreslå ytterligere reduksjoner i den kommunale tjenesteproduksjonen 
for 2011. 
 
Molde kommune har de senere årene gjennomført en rekke større investeringsprosjekt. En 
av kommunens store utfordringer i tiden framover er den stadig voksende lånegjelden. Den 
er ved inngangen til planperioden for konsernet på ca. 2,1 milliarder kroner. Molde kommune 
ser det allikevel som nødvendig å gjennomføre en del større investeringer de kommende 
åra. I planperioden er den samlede netto investeringsrammen som i sin helhet skal 
lånefinansieres på ca. 213 millioner kroner. Det må allikevel nevnes at vesentlige 
investeringsprosjekter så som bygging av ny skole i Årølia, nye lokaler for kulturskolen og 
lager-/magasinbygg ved Romsdalsmuseet ennå ikke er innarbeid med beløp i rådmannens 
skisse til budsjett. 
 
Med de særlige utfordringene innen pleie- og omsorgstjenesten, som ikke minst er synliggjort 
gjennom negative resultatprognoser for inneværende år, har rådmannen funnet det helt 
nødvendig å styrke tjenesten så langt dette lar seg gjøre. Det er derfor i sluttsalderingen av 
rådmannens skisse lagt inn 3.0 mill. kroner i rammene til fagseksjonen for pleie og omsorg 
fra 2011 og ut perioden. Ved planleggingen av bruken av denne ekstraressursen vil også 
intermediære tjenester bli vurdert. 
 
Den økonomiske ubalansen utover i planperioden framstår som en overkommelig utfordring 
dersom den omfattende rammereduksjonen som gjennomføres i den kommunale 
tjenesteproduksjonen for 2011 blir vellykket. Rådmannen kan imidlertid ikke utelukke at 
ytterligere kutt i den kommunale tjenesteproduksjonen kan bli nødvendig ved senere 
budsjettbehandlinger. 
  
 
Arne Sverre Dahl  
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3. INNLEDNING – SAMMENDRAG – OPPSUMMERING 
Innbyggerne i Molde kommune har det jevnt over svært godt. Dette bekreftes gjennom ulike 
nasjonale kartlegginger så som levekårsundersøkelser samt det forhold at Molde kommune 
gjennom inntektssystemet er definert som en rimelig kommune å drifte. Dette skyldes blant 
annet at kommunen ”skårer” lavt på de sosiale utgiftskriteriene. 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. 
  
Med bakgrunn i de inntektssignaler som var gitt i kommuneproposisjonen, ble den 
administrative budsjettprosessen igangsatt gjennom et eget skriv til enhetene fra rådmannen. 
Dette skrivet redegjorde for de økonomiske rammene den enkelte enhet skulle forholde seg 
til i arbeidet med budsjettet. I etterkant ble det i løpet av juni måned gjennomført møter med 
de enkelte avdelinger, resultatenheter og kommunale foretak. 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 myndigheter tar konsekvensene av egne vedtak som gjelder 
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.  

3.1. BUDSJETTPROSESSEN 
Budsjettprosessen for 2011 startet som tidligere prosesser med dialogmøter mellom politisk 
og administrativ ledelse. Dialogprosessen ble gjennomført våren 2010 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 12/10, gikk 
på synliggjøring og prioritering av områdenes og enhetenes økonomiske handlingsrom. I 
tillegg gav komiteene innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 
Hensikten med dette var å forsøke å konkretisere et på forhånd definert økonomisk 
handlingsrom, for så å kunne utnytte dette rommet ved utarbeidelsen av rammesaken for 
2011.  
 
Resultatet av dialogprosessen og det økonomiske handlingsrommet som ble avdekket 
gjennom konkretisering av tiltak, ble i stor grad styrende for saken som omhandlet 
kommunens økonomiske rammeforutsetninger for 2011. Saken ble behandlet i 
kommunestyrets møte den 16. september (k-sak 58/10). 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 2011 og økonomiplan for perioden 2011 – 2014.  
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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 6. 
Kommunestyret reviderte i k-sak 40/10 kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2010. 
De fleste av endringene som ble vedtatt i denne saken, er senere innarbeidet i 
budsjettrammene for 2011 gjennom rammesaken og videreført i planperioden 2011 - 2014. 
Det lyktes imidlertid ikke å foreta en total balansering av årets budsjett ved 
budsjettrevisjonen i juni, og rådmannen vil legge frem ny budsjettreguleringssak for politisk 
behandling i november. 
 
Rammesaken la i det alt vesentlige til grunn konklusjonene fra dialogmøtene. Forslaget til 
statsbudsjett gir Molde kommune en økning i anslaget på de frie inntektene (i forhold til 
anslag regnskap 2010) som ikke er stor nok til å dekke forventet lønns- og prisvekst. 
Forventet lønns- og prisvekst er anslått til 2,8 pst. mens Molde kommunes vekst er på 2,7 
pst. Økte demografiutgifter, videreføring av økt utgiftsvekst i 2010 og økte pensjonskostnader 
må i sin helhet dekkes gjennom effektiviseringstiltak eller lignende. Momskompensasjon på 
egne investeringer gir kommunen 9,6 mill. kroner i netto inntekt som i sin helhet blir brukt til 
driftsformål. I tillegg mottar kommunen 3,8 mill. kroner i momskompensasjon på drift og 
investeringer i de kommunale foretakene. I forbindelse med omleggingen av gjeldende 
momskompensasjonsordning, er 40,0 pst. av investeringsmomsen i 2011 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 tidligere 
svært høye nivåer. Dette er også hovedårsaken til den betydelige utfordringen 
kommunestyret står overfor ved inngangen til 2011. Kommunestyret må søke å finne 
langsiktige bærekraftige løsninger på dette store inntektsbortfallet.  
 
Renteutgifter er i revidert budsjett for 2010 regnet til gjennomsnittlig 2,65 pst. For 2011 er det 
forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 3,0 pst. økende med 0,5 pst. årlig i planperioden. 
Renten for 2011 tilsvarer en videreføring av gjennomsnittsrenten Molde kommune har på 
sine lån i dag. Det forventes derfor ingen vesentlig økning i renten det kommende året.  

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 16. september 2010. 
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 budsjetterte med 
57,2 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter av egne investeringsprosjekter. I budsjettet 
for 2010 ble denne inntekten redusert til 17,8 mill. kroner på grunn av at investeringsnivået 
ble betydelig redusert samtidig som omleggingen av kompensasjonsordningen slo inn. 
Rådmannen legger nå frem en skisse til investeringsprosjekter som gir en brutto 
momskompensasjon for 2011 på 16,0 mill. kroner. Omlegging av kompensasjonsordningen 
medfører overføring av 40,0 pst. eller 6,4 mill. kroner til investeringsbudsjettet. Heller ikke for 
2011 ser rådmannen muligheten av å la være å benytte denne netto merinntekten til å dekke 
løpende driftsutgifter. Dette med bakgrunn i den svært vanskelige budsjettsituasjonen 
kommunen opplever.  
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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 2010 videreført. 
 
Balanseringen av driftsbudsjettet for 2011 skjer først og fremst gjennom reduksjoner i 
enhetenes økonomiske rammer og er nærmere beskrevet i de enhetsvise kommentarene. 
Videre er bruk av momskompensasjon fra investeringer, belastning av minimumsavdrag, 
videreføring av et lavt rentenivå, økning av skatt på formue og inntekt ut over statsbudsjettets 
anslag samt økning i eiendomsskatten sterkt medvirkende i balanseringen. 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. Med bakgrunn i problemer knyttet til bruken av 
kommunens balanserte målstyringssystem, gjøres en løpende vurdering av hva kommunen 
bør satse på i fremtiden. Den endelige konklusjonen på dette er ikke tatt.  
 
Utfordringene innen pleie- og omsorgstjenesten er, slik rådmannen ser det, meget alvorlige. 
På denne bakgrunn har rådmannen funnet det helt nødvendig å styrke tjenesten. Dette er i 
sluttfasen av arbeidet med rådmannens skisse gjort med 3,0 mill. kroner fra 2011 og ut 
perioden. Beløpet er ført opp i fagseksjonens budsjett, og det forutsettes at området setter i 
gang en prosess på hvordan midlene best kan benyttes. Rådmannen vil at en ordning med 
intermediære tjenester blir vurdert i den prosessen som nå skal gjennomføres. 

3.4. INVESTERINGSBUDSJETTET 
En av kommunens store utfordringer i tiden fremover, er den stadig voksende lånegjelden. 
Den er ved inngangen til planperioden for konsernet på ca. 2,1 mrd. kroner. Morselskapet og 
Molde Eiendom KF stod for ca. 1,6 mrd. kroner av denne summen. 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 noe opp de 
kommende årene noe som også gjenspeiles i dagens vilkår på tilbudte fastrentelån. I 
kommunens økonomiplan justeres rentenivået opp med årlig 0,5 pst. Rådmannen forventer 
at et høyere rentenivå blir hensyntatt i senere statsbudsjetter uten at dette er innlagt med 
beløp i rådmannens skisse.  
 
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 212,7 mill. kroner. Av større investeringsprosjekt kan 
nevnes utbedringer ved Sellanrå og Vågsetra skoler og renovering av Idrettens Hus. Av 
prosjekter som omtales i dokumentet og som kan medføre store investeringer, er bygging av 
ny skole i Årølia, nye lokaler for kulturskolen og lager-/magasinbygg ved Romsdalsmuseet 
de største. 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 at lånegjelden reduseres noe i forhold til dagens nivå. 
Gjelden i de kommunale foretakene, som også er en del av kommunens totale ansvar, er 
ikke med i disse tallene med unntak av Molde Eiendom KF. 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.  

Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 at Romsdalsmusseet: 
kommunalt investeringstilskudd: 5,0 mill. kroner for 2012 og 2013 og 5,5 mill kroner for 2014. 
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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 små. Den økonomiske 
ubalansen utover i planperioden fremkommer i budsjettdokumentet som en sjablongmessig 
reduksjon av enhetenes rammer med totalt 8,5 mill. kroner i 2012, 17,4 mill. kroner i 2013 og 
21,5 mill. kroner i 2014. Hovedårsaken til dette ligger i forventning om et høyere rentenivå de 
kommende årene kombinert med reduksjonen i momskompensasjon på investeringer. 
Fjerning av momskompensasjon på investeringer fra driftsbudsjettet, betyr at vi ikke 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.  
 
Med bakgrunn i handlingsregel og behov for å stramme inn, tyder signaler fra sentralt hold 
på at Molde kommunes 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. Dette skjer blant annet gjennom konsultasjonsordningen mellom regjering og KS. 
 
Molde kommune har for 2011 kommet noe bedre ut enn tidligere hva gjelder 
skjønnstildelingen. Beløpet som kan tilskrives en tidlig oppstart av eldresatsingen midt på 
nittitallet, er redusert fra 3,0 til 2,0 mill. kroner. Dette er imidlertid mer enn kompensert 
gjennom at kommunen blant annet har fått 2,8 mill. kroner grunnet ressurskrevende tjenester 
for eldre brukere. Dersom kommunen skal ha ytterligere skjønnsmidler, må disse komme i 
form av ekstraordinære midler til enkeltprosjekter som blir funnet verdige av Fylkesmannen. 
Det er i budsjettet for 2011 ikke lagt inn forutsetning om at kommunen skal få slike midler. 
 
Det er i planperioden ikke tatt hensyn til eventuelle overskridelser av budsjettrammer i 2010 
innenfor de enkelte avdelinger og resultatenheter. Konsekvenser av slike overskridelser kan 
gi reduksjon i rammer for 2012 (kommunens økonomireglement) samtidig som et merforbruk 
lett videreføres dersom det ikke enkelt lar seg stoppe. 
 
Molde kommune skal i prinsippet forlange utbytte/forrentning av alle sine kapitalplasseringer. 
Dette gjelder kommunens kapital i egne selskaper (både AS og KF) og interkommunale 
selskaper. I foreliggende budsjettforslag er dette bare delvis gjennomført. Arbeidet med dette 
vil likevel bli prioritert i tiden fremover og innarbeidet med forsvarlige beløp når disse er 
beregnet for det enkelte selskap/foretak. Det arbeides for tiden med en eierskapsmelding 
hvor dette blir et sentralt tema. 
 
Eiendomsskatten for 2011 og for resten av planperioden er i rådmannens skisse satt til 3,95 
promille av takst og er beregnet med grunnlag i alle fakturerbare eiendommer innenfor 
kommunens grenser. Dette er en økning med 0,35 promille fra 2010. Bunnfradraget som ble 
innført med virkning fra 2008 videreføres med kr. 200.000,- per boenhet i planperioden.  
 

Kommunestyret vedtok i sak 85/10 i møte 16. desember 2010 at eiendomsskatten for 2011 
skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger settes til kr. 200.000,-. 
 
Leieavtalen for dagen kulturskolelokaler går ut i 2014. I denne forbindelse er det nedsatt en 
arbeidsgruppe for å se på kulturskolens framtidige behov for lokaliteter, og plassering av 
disse. Det er avsatt planleggingsmidler i 2011 og 2012. Investeringsbeløp er ikke innlagt i 
kommende planperiode noe rådmannen vil komme tilbake til når planprosessen er 
gjennomført. Endelige kostnader vil bli avklart senest i løpet av 2012. 
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Romsdalsmuseet har gjennom flere år arbeidd med planlegging av nytt utstillings- og 
magasinbygg. Denne planleggingen er nå fullført. I dialog med Kulturdepartementet, alle 
kommunene i Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune, har museet fremmet søknad 
til de nevnte aktørene om medvirkning som sikrer realisering av det planlagte bygget. Det er 
ikke bevilget midler til nytt utstillings- og magasinbygg for Romsdalsmuseet over 
statsbudsjettet for 2011. Når bevilgning blir gitt over statsbudsjettet, vil rådmannen se positivt 
på søknaden fra Romsdalsmuseet og komme tilbake til en endelig sak om medfinansiering. 
 
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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4. ØKONOMISK STATUS FOR MOLDE KOMMUNE 

4.1. REGNSKAPSRESULTAT 
Molde kommunes regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig resultat på 0,- mill. kroner. 
Dette resultatet fremkommer etter strykning av budsjettert inndekking av underskudd fra 
2008 med 7,4 mill. kroner og pliktig bruk av disposisjonsfond med 1,1 mill. kroner. Netto 
driftsresultat viser et positivt resultat på 2,7 mill. kroner mot budsjettert 8,7 mill. kroner. Dette 
skyldes i hovedsak et betydelig merforbruk samlet fra avdelinger og resultatenheter på  
10,1 mill. kroner. I tillegg kommer økte avdragsutgifter på 7,2 mill. kroner som følge av krav 
om minsteavdrag i kommuneloven og svikt i refusjon moms på investeringer på til sammen 
13 mill. kroner. Molde kommune har oppnådd en meravkastning på 9,1 mill. kroner på 
avkastning av midler forvaltet av Pareto Forvaltning ASA. 
 
Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3,0 pst. av driftsinntektene. For Molde 
kommune utgjør netto driftsresultats andel av driftsinntektene pluss 0,2  pst. i 2009 (minus 
4,4 pst. i 2008). Netto driftsresultat har derfor hatt en meget positiv utvikling dette året, men 
det er ennå langt igjen til ”målet” om 3 pst. av driftsinntektene.  
 
Saldo på disposisjonsfondet utgjør 0,0 mill. kroner per 31. desember 2009. 
 
Regnskapsrapporten per 30. august 2010 viser en årsprognose for Molde kommune, hvor 
det forventes et merforbruk på 13,8 mill. kroner i 2010. 
 
Regnskapsresultat for perioden 2005 - 2009 
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4.2. 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.  
 
Norge gikk i 2008, som resten av verden, gjennom 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. Nå har renten vært lav en lang periode og ettervirkningene fra 2008 er ennå 
merkbare. Det er oppgang i verdensøkonomien, men det er fortsatt høy arbeidsledighet og 
lav kapasitetsutnytting i mange industriland. Aktiviteten i flere europeiske land økte mer enn 
ventet første halvår. Veksten holder seg oppe i Asia. Vekstutsiktene for USA er dempet. 
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Finansmarkedene har stabilisert seg noe etter uroen før sommeren, men er fortsatt preget av 
usikkerhet. Flere land i Sør Europa har fått problemer det siste året. De største økonomiene i 
verden sliter ennå med å reise seg mens de såkalte BRIK landene fortsatt har en sterk 
økonomisk vekst. BRIK landene består av Brasil, Russland, India og Kina. Sentralbankens 
styringsrente har nå ligget på 2 pst. fra 5. mai 2010. Det spås at styringsrenten i løpet av 
2011 skal noe opp. 
 
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 og per 1. januar 2010 var 
fondet i null. Vi regner nå med at ca. 40,0 pst. av kommunens totale gjeld på ulike vis er 
rentesikret. 

4.3. LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER 
Langsiktig gjeld er redusert med 902,0 mill. kroner i 2009 til 1.637,6 mill. kroner. Av dette 
beløpet refererer 98,6 mill. kroner seg til økning av kommunens pensjonsforpliktelser. Resten 
utgjør økning gjeld Molde kommune og ikke minst utskillelse av Molde Eiendom KF. 
Ordinære lån til investeringsformål og videreutlån utgjorde 296,4 mill. kroner ved utgangen 
av 2009 og ble redusert med 1.000,7 mill. kroner i 2009. I hovedsak skyldes reduksjonen av 
gjeld opprettelsen av Molde Eiendom KF. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 48,6 mill. kroner 
ved utgangen av 2009.  
 
Kommunens renteutgifter i 2009 utgjorde 44,5 mill. kroner. Dette er vesentlig lavere enn i 
2008 og utgjør en reduksjon på hele 51,4 pst. Kommunes avdragutgifter økte med 12,9 mill. 
kroner i 2009. Molde kommune fører minsteavdrag etter bestemmelsene i kommuneloven. 
Det er verdt å merke seg at renteutgifter og avdrag som gjelder Molde Eiendom KF er ført i 
Molde kommunes regnskap i 2009. 
 
Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar videreutlån av såkalte startlån til kommunens 
innbyggere. Utestående lån har økt fra 38,0 mill. kroner i 2008 til 41,2 mill. kroner ved 
utgangen av 2009. Ekstraordinære avdrag på startlån utgjorde forøvrig 4,7 mill. kroner i 
2009.  
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Lånegjeld i perioden 2010 - 2014 
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Kommunens lånegjeld inklusiv Molde Eiendom KF til investeringer (andre kommunale foretak 
kommer i tillegg), var ved utløpet av 2009 på 1.459,0 mill. kroner. Det lånes totalt i perioden 
2011 - 2014 til sammen 212,7 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 per innbygger 2010 - 2014 
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For utregning per innbygger er det brukt fremskrevet folkemengde - tallene er hentet fra SSB 
middels. 

Renterisiko ved renteøkning på flytende lån 
Molde kommune inklusiv foretakene har ved utgangen av 2010 ca. 1,8 mrd. kroner av 
lånemassen i flytende rente. Kommunen vil i økonomiplanperioden ta opp nye lån med til 
sammen 212,7 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 27. oktober 2010, ble styringsrentene holdt uendret på 2,0 pst. Det signaliseres en 
forsiktig oppgang i rentenivået i året som kommer. I en normalsituasjon skal markedsrenten 
ligge ca. et kvart prosentpoeng over styringsrenten. Per 11. oktober ligger markedsrenten (3 
mnd. NIBOR) ca. 0,6 pst. over styringsrenten.  
 



ØKONOMISK STATUS FOR MOLDE KOMMUNE 

16 

Avdrag og renteutgifter 2010 - 2014 
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Som en ser av tabellen, er rente- og avdragskostnader i 2011 økt i forhold til opprinnelig 
budsjett for 2010. Dette skyldes at avdrag øker som følge av at flere store prosjekt nå er 
ferdige. For 2011 er det forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 3,0 pst. I perioden 2012-
2014 øker summen hovedsaklig som følge av at det er lagt inn en økning i lånerenten på 0,5 
pst. per år. Molde kommune har fra 2008 belastet regnskapet med minsteavdrag, jfr. 
avsnittet nedenfor. 
 
Renteutgiftene har holdt seg lave gjennom 2010. De siste uttalelser fra Norges Bank tyder på 
at renten vil holde seg lavt lenger enn før antatt. Vi gjentar at kommunen på lang sikt 
sannsynligvis vil tjene på å ligge med en stor andel av gjelden i flytende renter. 

Minsteavdrag 
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. Fra og med 2008 er 
regnskapet belastet med minimumsavdrag noe som også gjennomføres i budsjettet for 2011 
og i økonomiplanperioden.  

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.  
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Finansinntekter 2010 - 2014 
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Renteinntektene viser en liten reduksjon fra 2010 til 2011 og videre i planperioden. Dette 
skyldes at innestående bankinnskudd er noe redusert fra 2010 til 2011. Dette skyldes blant 
annet restunderskuddet fra 2008 og generelt lavere fondskapital. I tillegg er mange 
prosjekter nå ferdige eller i sluttfasen og dette vil medføre reduksjon i ubrukte lånemidler.  

Ubundet investeringsfond 
Fondsmidlene utgjorde 96,3 mill. kroner ved årets begynnelse. I løpet av dette året vil 
saldoen ventelig bli økt med netto 0,1 mill. kroner til ca. 96,2 mill. kroner.  
 
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 2010 en meravkastning på 1,7 mill. kroner på midlene som er forvaltet av Pareto. 
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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4.4. 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. For å få et grundigere innblikk i ressursanvendelsen i Molde kommune 
sammenlignet med seg selv og andre kommuner henvises det til årsrapporten for 2009. 
 
Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto driftsinntekter de siste tre årene 
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Anvendte midler per innbygger i Molde kommune i perioden 2007-2009 
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Tabellen sammenligner anvendte midler for Molde med kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo for 2009 

Molde
Gj.snitt 
kom.gruppe 13

Gj.snitt landet 
utenom Oslo

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 43 708 46 356 42 533
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 31 973 37 013 34 523  
 
I 2009 hadde Molde kommune korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger på kr. 43.708,-. 
Dette er en økning mot året før på kr. 1.207,- per innbygger. Gjennomsnittet i landets 
kommuner foruten Oslo ligger på kr. 46.356,- per innbygger. Dette er kr. 2.648,- mer per 
innbygger enn i Molde eller totalt 65,0 mill. kroner om vi skulle ligge på samme nivå som 
landsgjennomsnittet. 
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Utvikling i netto lånegjeld per innbygger i Molde kommune 
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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. 41.163,-. Dette er hele  
kr. 31.350,- mindre per innbygger enn Molde kommune.  
 
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 2009 til sammenligning 1,7 pst. av 
driftsinntektene. 
 
Utvikling i momskompensasjon på investeringer i perioden 2007-2009 
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5. BEFOLKNINGSPROGNOSE 
Dette kapitlet er ment som en indikasjon på hva en kan forvente av utvikling i de aktuelle 
aldersgruppene framover.  

5.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING, MED PROGNOSE FOR PERIODEN 2011-2025 
Hovedtrekkene i utviklingen er: 
 En jevn befolkningsutvikling frem mot 2025. 
 Store alderskull (67-79 år) når pensjonsalder. 
 Vekst i aldersgruppen 80 år og eldre fra 2016. 
 Det blir flere barn i barnehagealder, spesielt i planperioden. 
 Antall elever på barnetrinnet vil øke, mens antall ungdomsskoleelever synker.  

Befolkningsvekst 
Ved utgangen av første halvår 2010 hadde Molde kommune 24.795 innbyggere. Det 
forventes fortsatt vekst i årene som kommer, slik at folketallet vil kunne nå 27.000 i 2025, 
basert på forutsetningene som er lagt til grunn i prognosen. Det vil si en økning på ca. 9 pst. 
 
Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper. Statistikk 2007-2010, Prognoseperiode 2011-
2025 
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Aldersgrupper 
Barnehage (0-5 år) 
I perioden 2005-2008 var det en nedgang i antall barnehagebarn, men fra 2009 har 
utviklingen snudd og det har vært en jevn vekst i antall barn 0-5 år mot 2010.  
 
I 2009 hadde Molde kommune en barnehagedekning på 95,7 pst. Per 1. januar 2010 var det 
1.678 barn i barnehagealder i Molde kommune. Av disse går 1.342 barn i barnehagen 
høsten 2010.  
 
I planperioden (2011-2014) forventes det en stor økning i antall barn i barnehagealder med 
125 barn. Totalt antas det en økning i denne aldersgruppen med rundt 206 barn i 
prognoseperioden (fra 1.678 barn til 1.879), det vil si ca. 12 pst. økning i perioden 2011-
2025. Dette viser at det fortsatt vil være et behov for flere barnehageplasser i perioden som 
kommer, spesielt i planperioden. 
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Skole (6-15 år) 
Per 1. januar 2010 var det rundt 3.197 barn i skolepliktig alder i Molde kommune.  
I planperioden antas det at det vil være noe ujevnt antall elever på barnetrinnet (2014: 2.029 
barn). Fra 2016 viser prognosen imidlertid en jevn vekst. Ut fra prognosen kan det antas en 
økning i antall elever på barnetrinnet med ca. 197 barn i perioden 2016-2025, det vil si rundt  
10 pst. økning.  
 
I ungdomsskolen var det rundt 1.080 barn i skolepliktig alder per 1. januar 2010. Når det 
gjelder antall elever på ungdomstrinnet, antas det en nedgang i antall elever i perioden 2011-
2025 med ca. -104 barn, det vil si ca. -9,6 pst. Lavest antall ungdomsskoleelever antas å 
være i 2017, med ca. 892 barn. Antall ungdomsskoleelever vil varierer fra år til år i denne 
perioden (2011-2017), men fra 2022 til 2025 antas en svak økning.  

Yngre eldre (67-79 år) 
I perioden 2005-2010, økte aldersgruppen 67-79 år med ca. 48 personer. Veksten vil 
imidlertid komme for fullt i denne planperioden og prognosen viser at denne gruppen vil 
vokse raskt. Fra 2011 mot utgangen av prognoseperioden (2025) vil denne gruppen øke 
med omlag 1.561 personer, som tilsvarer en vekst på nærmere 70 pst. (2011: 2.209 
personer, 2025: 3.770).  
 
På lang sikt vil kommunen få en betydelig eldre befolkning. Veksten er en følge både av de 
høye fødselskullene fra midten av 1940-tallet til midten av 1970-tallet, samt høyere levealder. 
I første omgang vil dette gi et økt press på offentlige trygdeytelser og helsetjenester, men fra 
ca. 2020 ser det også ut til at veksten i aldersgruppen 80 år og eldre vil slå til.  

Eldre (80 år +) 
I perioden 2005-2010 har antall personer i gruppen 80 år og eldre økt med 61 personer, 
mens antall sykehjemsplasser har vært det samme, det vil si 239 sykehjemsplasser. Siden 
1999 har Molde kommune fått fire nye sykehjemsplasser. 
 
I tillegg antas det en økning i denne aldersgruppen med omtrent 220 personer i 
prognoseperioden (2011-2025), det vil si en vekst på ca.17,5 pst. Mer detaljert antas det å 
være en svak vekst fra 2011-2013 med om lag 23 personer (2 pst.). I perioden 2013-2019 
antas det en nedgang (-52 personer), men som nevnt i forrige avsnitt, vil aldersgruppen 
vokse fra 2020 med 220 personer (17,5 pst.). Behovet for sykehjemsplasser antas av den 
grunn å vokse raskt i denne perioden. 

5.2. PLANSONER 
Plansone Molde vest (Mordal til Strandheim) 
Nedgang med vel 100 personer fra 2005 – 2010. Stabilt folketall forventet i perioden 2011 – 
2025. Nedgang i aldersgruppene 16-66 år, økning aldersgruppen 67-79 år, øvrige 
aldersgrupper stabilt. Usikkert hvordan og når Kringstad nye byggefelt vil påvirke 
folketallsutviklingen, men en regner med en liten vekst i årene fra ca. 2014. 

Plansone Molde byområde (Strandheim til Årø, unntatt Sentrum) 
Økning med vel 200 personer i perioden 2005 - 2010. Nedgang i de yngste aldersgruppene, 
kraftig vekst i de eldste aldersgruppene. 
 
For perioden 2011 – 2025 vil dette være plansonen som øker mest i folketall i kommunen. 
Veksten er størst i aldersgruppene over 45 år, og aller mest i aldersgruppen 67-79 år. 

Plansone Molde sentrum (sentrumsområdet) 
Vekst på vel 200 personer i perioden 2005 – 2010, hovedsakelig i aldersgruppene fra 20 til 
66 år. For perioden 2011 – 2025 forventes kraftig vekst, og da særlig i aldersgruppen 67-79 
år. 
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Plansone Moldemarka. 
Denne plansona har lite innbyggere, og det var en liten nedgang i perioden 2005- 2010. 
For perioden 2011 – 2025 forventes ingen vekst. 

Plansone Moldeholmene. 
Den plansona har ingen bebyggelse, og vil heller ikke få det i perioden fram til 2025. 

Plansone Molde øst (Årø til Lønset) 
I perioden 2005 til 2010 har det vært en vekst på 170 personer. 
 
For perioden 2011 – 2025 viser prognosen en stabil folketallsutvikling, men her vil Årølia 
boligfelt etter hvert slå inn med en betydelig økning. Når dette vil skje er usikkert, men en 
antar en moderat økning de første årene, og deretter mer betydelig økning. 

Plansone Hjelset 
Folketallsutviklingen har vært stabil i perioden 2005 – 2010. For perioden 2011 – 2025 
forventes en liten nedgang. 

Plansone Kleive 
Det har i perioden 2005 – 2010 vært en liten nedgang folketallet i plansona. For perioden 
2011 – 2025 viser prognosen en vesentlig nedgang, og da særlig i de yngre aldersgruppene. 

Plansone Skåla (Skålahalvøya + Bolsøya) 
For perioden 2005 – 2010 har det vært en folketallsvekst på 200 personer. Prognosen for 
perioden 2011 - 2025 viser en liten nedgang, og da særlig i de yngre aldersgruppene.  

Plansone Sekken 
Folketallet på Sekken har vært stabilt i perioden 2005 – 2010. Prognosen for perioden 2011 
– 2025 viser fortsatt stabilitet for hele perioden. 

Generelt 
Prognosene for inndelingen i plansoner er utarbeidet lokalt i KOMPAS (Kommunens plan- og 
analysesystem) I dette verktøyet er det foreløpig ikke innarbeidet boligprogram for 
kommunens byggefelt, og dette påvirker tallene i prognosene. Dette vil bli gjort i forbindelse 
med rulleringen av kommuneplanen over nyttår, og en vil da kunne ha langt sikrere 
prognoser for også for plansonene. 
 
Prognosene på kommunenivå er basert på SSB – Middel. Utviklingen i plansonene er for 
øvrig aldersmessig lik tallene i prognosen på kommunenivå. 
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6. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI 
I serien ”Kommunene og norsk økonomi” gav KS i forkant av fremleggelsen av forslaget til 
statsbudsjett for 2011 en rapport under benevnelsen ”Kommunene har strukket seg langt”. 
Rådmannen vil kort redegjøre for makrovirkningene av noe av det som omtales i denne 
rapporten. Det som er hovedbudskapet i rapporten er at kommunene, ikke minst gjennom en 
i hovedsak lånefinansiert investeringsvekst, har medvirket til å opprettholde vekstevnen i 
norsk økonomi.  
 
De siste årene har det vært en investeringsboom i kommunesektoren. Fra 2005 til 2010 vil 
investeringene reelt sett øke med 50 pst, mens inntektene øker med om lag 15 pst. Også på 
driftssiden har det vært god vekst. Veksten har fortsatt inn i 2010. 
 
Det siste året har kommunesektoren samlet sett gitt viktigere vekstbidrag til norsk økonomi 
enn både aktiviteten i husholdningssektoren, bedriftene og staten. Finanskrisen rammet 
norsk næringsliv hardt, og produksjonen og sysselsettingen der falt kraftig. Uten veksten i 
kommunesektoren hadde arbeidsmarkedet vært vesentlig dårligere.  
 
Erfaringer fra tidligere tider og andre land, viser at økning i arbeidsledigheten kan svekke den 
økonomiske veksten på lang sikt. Oppsvinget i kommunesektoren kan derfor ha bidratt til å 
opprettholde vekstevnen i økonomien. Den massive utbyggingen av barnehager har direkte 
bidratt til å styrke vekstevnen ved at den har åpnet for økt yrkesdeltakelse i befolkningen. 
Mye av veksten i kommunesektoren skyldes bevisst politikk fra statens side. Kommunene 
fikk blant annet mer enn sin andel av den finanspolitiske tiltakspakken i 2009, og en større 
andel enn kommunesektoren i de fleste andre land. Også sterk befolkningsvekst har gitt 
behov for økt tjenestevolum og økte investeringer på bred front. Mye av veksten har vært 
finansiert av økt låneopptak av sektoren.  
 
De siste årene har nettogjelden som andel av inntekten i kommunesektoren vokst til 
rekordnivåer. Lave renter har gjort gjelden lett å bære. Den økte gjelden har i utgangspunktet 
gått til investeringer, men momsrefusjonen på investeringene kan også ha muliggjort økt 
driftsaktivitet. I tillegg har kommunene svekket likviditeten kraftig, ved at regnskapsførte 
pensjonskostnader har vært lavere enn den faktisk betalte premien. 
 
All sterkt lånefinansiert vekst vil ta en slutt. For amerikanske husholdninger endte det i 
finanskrisen, som verden nå langsomt ser ut til å vokse seg ut av. For kommunesektoren kan 
økt rente- og avdragsbelasting sammen med lavere inntektsvekst være det som vil bidra til 
omslaget. Mye tyder på at gjelden som andel av inntekten nå er høyere enn hva en i 
sektoren vil ønske på lang sikt.  
 
En konsolidering vil kreve svakere realvekst i driftsutgiftene framover, og antakelig et lavere 
investeringsnivå. En oppgang til et mer normalt rentenivå, dersom økonomien normaliserer 
seg, vil framskynde en slik tilpasning. Utfordringen blir å unngå at det går ut over sektorens 
evne til å yte velferdstjenester til befolkningen. 

Kommunesektoren og nasjonaløkonomien 
Industrilandene har det siste året vært på vei opp av den dype lavkonjunkturen knyttet til 
finanskrisen. Oppgangen har vært sterkest for USA, mens EU-landene som vanlig har ligget 
noe etter. Også Norge har hatt vekst, men noe svakere enn USA og EU. Arbeidsledigheten 
synes å ha nådd toppen i USA, og i EU-landene øker den nå i klart lavere tempo enn 
tidligere. Det er grunn til å vente en tilstramming av finanspolitikken for året som kommer, 
men den underliggende innfasingen av oljeinntekter gjør at resultatet neppe blir 
innstramming, men bare en mindre ekspansiv politikk. Det har også kommet meldinger om 
lavere innsparingsbehov i det norske statsbudsjettet enn tidligere annonsert. Se diagram 
under neste punkt. 
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I følge en OECD-undersøkelse fra i fjor sommer, var de norske finanspolitiske tiltakene klart 
mindre omfattende enn de europeiske og betydelig mindre omfattende enn de amerikanske. 
Men tiltakene i Norge kom på toppen av innfasingen av oljeinntekter. I Norge ble dessuten 
tiltakene i noe større grad rettet mot formål med direkte sysselsettingseffekter framfor 
skattelette og inntektsoverføringer til privat sektor. Økt kjøp av varer og tjenester i offentlig 
sektor sto for halvparten av tiltakene i Norge, mens det sto for en fjerdedel av tiltakene i 
eurolandene og en knapp femtedel av tiltakene i USA. Dette er utvilsomt en grunn til det 
positive konjunkturutslaget i offentlig konsum i Norge i 2009. En større del av stimulansene 
enn i de fleste øvrige land gikk dessuten gjennom kommunesektoren. 

Fortsatt sterk kommunevekst 
Økningen i offentlig konsum og investeringer i 2008 og 2009 var i stor grad likelig fordelt 
mellom statlig og kommunal sektor. Veksten gjennom første halvår i år har imidlertid stanset 
opp i statlig sektor, mens den har fortsatt i meget høyt tempo i kommunal sektor. 
Sammenholdt med utviklingen i øvrige etterspørselskomponenter, betyr det at det først og 
fremst var kommunene som ga positive vekstbidrag til norsk økonomi gjennom første halvår i 
år. 
 
Diagram til venstre: Arbeidsledighetsrate for USA, EU og Norge, pst.  
Diagram til høyre: Konsum, Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100 
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Diagram til venstre: Investeringer, Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100.  
Diagram til høyre: Antall sysselsatte, Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veksten i det kommunale konsumet var for første halvår i år på 6,0 pst., sesongjustert og 
regnet som årlig rate fra foregående halvår. Enkelt sagt utgjør det kommunale konsumet de 
tjenestene som ikke finansieres av brukerbetalinger og gebyrer. For investeringene var 
veksten på hele 15,3 pst., regnet fra samme halvår året før. For de siste fire kvartalene, 
regnet fra foregående firekvartalsperiode, var veksten 11,6 pst. Dette er klart høyere enn 
investeringsveksten for Fastlands-Norge, som var negativ i samme periode.  
 
Den sterke investeringsveksten kan ha muliggjort sterkere vekst også på driftssiden, ved at 
de fleste kommuner fortsatt fører refusjon av moms på investeringer som inntekt på 
driftsregnskapet. Denne ordningen skal gradvis avvikles fram mot 2014. Den samlede 
aktivitetsveksten i kommunesektoren i 2010 ligger så langt betydelig høyere enn anslagene i 
revidert nasjonalbudsjett, og anslaget vil antakelig bli oppjustert i det kommende 
nasjonalbudsjettet. 
 
En del av investeringsveksten i kommunesektoren har sammenheng med at fylkes-
kommunene overtok ansvaret for deler av riksveinettet med virkning fra 01. januar 2010. I 
forbindelse med overføringen, fikk de 1 mrd. kroner ekstra i frie inntekter til å oppgradere 
standarden på de nye fylkesveiene. Tall KS har samlet inn fra fylkeskommunene tyder på at 
det nettopp har vært en sterk investeringsvekst innenfor samferdsel på ”nye” fylkesveier hittil 
i 2010. Korrigert for dette synes investeringsveksten i kommunesektoren å ha ligget på rundt 
7,0 pst. i første halvår, regnet fra samme halvår året før. Dette er i så fall svakere enn for 
2009, da veksten var på 9,7 pst. Korrigerer vi også for at tiltakspakken i fjor bidro til 
forbigående noe høyere investeringer for 2009, kan investeringsveksten hittil i år vært om lag 
på samme nivå som i fjor. 
 
Investeringene i privat sektor ga samlet sett fortsatt negative vekstbidrag i første halvår i år, 
men fallet i disse investeringene stanset opp i 2. kvartal og for boliginvesteringenes del etter 
en nedtur som hadde vart i 10 kvartaler på rad. Dessuten ble veksten i privat konsum 
svekket i første halvår i år, og den må ta seg klart opp utover høsten om prognosene for 
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2010 skal slå til. Det private og det kommunale konsumet nå har hatt om lag samme vekst 
siden forrige konjunkturbunn i 2003, det vil si at den sterkere veksten i privat konsum de 
første årene med konjunkturoppgang har blitt motsvart av sterkere vekst i det kommunale 
konsumet de siste årene med konjunkturnedgang.  
 
Kommunesektoren har hatt stor betydning for utviklingen i produksjon og etterspørsel i Norge 
gjennom de to siste årene. Deler vi opp produksjonssiden i økonomien på stat, kommuner, 
oljevirksomhet/utenriks sjøfart og fastlandsbedriftene, var det kommunesektoren som sto for 
det sterkeste positive produksjonsbidraget. Også når det gjelder sluttleveringer til konsum og 
investeringer var kommunesektoren den viktigste, og like viktig som husholdningenes 
etterspørsel, som normalt er fire ganger så stor som kommunenes. Konsumetterspørselen 
økte mer i husholdningene enn i kommunene, men det ble oppveid av den sterke økningen i 
investeringene i kommunene, samtidig som husholdningenes boliginvesteringer falt.  
 
De sterke bidragene fra kommunesektoren til norsk økonomi gjennom det siste året må 
selvsagt sees i sammenheng med at den internasjonale konjunkturnedgangen fram til 
sommeren i fjor ga sterke negative impulser til privat sektor, ikke bare på grunn av sviktende 
etterspørsel, men også og ikke minst på grunn av usikkerheten som oppsto som følge av 
finanskrisen. En slik usikkerhet var neppe til stede innen kommunesektoren, gitt regjeringens 
generelle ønske om å satse på kommunesektoren og at kommunesektoren fikk i overkant av 
sin andel av den finanspolitiske pakken. De ekstra vedlikeholdsmidlene bidro til økte 
driftsutgifter, og økte inntekter og rentenedgang stimulerte i særlig grad kommunesektorens 
investeringer. 

Nøkkeltall for viktige tjenestesektorer 
KS har høsten 2010 utarbeidet nøkkeltallsrapporter for fire kjerneområder av kommunale 
tjenester. Rapportene beskriver utvikling siste fem år for barnevern, barnehager, grunnskoler 
og pleie- og omsorgstjenester.  
 
For barnevernsektoren har det vært en betydelig vekst i antall og andel barn med 
barnevernstiltak. Mer en 46.000 barn i alderen 0 – 17 år mottok barneverntjenester i 2009. 
Dette utgjør 4,3 pst. av alle barn mellom 0 og 17 år og er om lag 7.500 flere barn enn i 2005. 
Økningen har vært størst i gruppen barn som får tiltak i opprinnelig hjem. I 2009 ble det 
foretatt mer enn 36.000 undersøkelser som er en økning på 10.000 undersøkelser, eller  
40 pst., fra 2005. I 2009 var det nær 3.500 årsverk i barnevernstjenesten. Dette er en økning 
på 17 pst. fra 2005 og økningen er størst i antall årsverk med fagutdanning. Kommunene 
brukte 6,1 mrd. kroner i 2009 som er en økning på 35,6 pst. fra 2005. Barnevernsutgifter 
utgjør en stadig større andel av samlede utgifter i kommunen.  
 
For barnehager har det vært en betydelig vekst i andelen barn med barnehageplass. Det er 
andelen blant de minste barna mellom 1-2 år som har økt mest. Andelen barn fra språklige 
og kulturelle minoriteter som har barnehageplass har også økt. Det er nå full barnehage-
dekning. Antall ansatte per barn har økt med om lag 8,0 pst. i perioden for landet som helhet. 
Det er store variasjoner mellom kommunene, men 68,0 pst. av kommunene har økning i 
antall årsverk per barn siste år. Den raske økningen i antall barnehageplasser har ført til 
utfordringer med å rekruttere styrere og ledere med godkjent utdanning og nøkkeltallene 
viser at andelen er redusert fra 89,2 pst. til 83,6 pst. de siste fem årene.  
 
For grunnskolen kjennetegnes utviklingen siste år av at flere elever får spesialundervisning, 
færre små skoler og økning i utgifter til vedlikehold og investering i skolebygg. I 2009 var det 
i underkant av 600.000 elever i kommunale grunnskoler og 45.345 av disse mottok 
spesialundervisning. Dette var nær 11.000 flere elever enn i 2005, samtidig som det samlede 
elevtallet er redusert med om lag 7.000 i samme tidsrom. I 2009 kostet gjennomsnittseleven 
kr. 86.842,-. Kostnadene varierte fra kr. 61.897,- til kr. 184.872,-, avhengig av bl.a. ulikheter i 
bosettingsmønstre, kommunestørrelse, skolestørrelse og kommunenes frie inntekter. 
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I pleie- og omsorgssektoren utgjør yngre brukere en økende andel av samlet antall brukere 
av pleie- og omsorgstjenester i hjemmet. Dette rokker ved bildet av at pleie- og 
omsorgstjenester dreier seg om eldreomsorg. Det er store forskjeller mellom kommunene i 
hvordan tildeling av pleie- og omsorgstjenester for eldre prioriteres og hvordan 
tjenestetilbudet gis. Det ser ikke ut til å være direkte sammenheng mellom kartlagt behov og 
tildelte timer per mottaker i hjemmetjenesten. Legedekningen på sykehjem øker, men målet 
om fordobling av legedekningen er fortsatt ikke nådd. Andelen innbyggere over 80 år som 
enten bor i institusjon, bolig med heldøgns bemanning eller har hjemmetjeneste i eget hjem, 
har vært nær uendret siste fem år. Imidlertid er det en betydelig økning i andelen eldre som 
bor i omsorgsboliger. 

Sysselsettingsvekst i kommunene 
Fortsatt økt sysselsetting i kommunesektoren har hatt en positiv effekt på arbeidsmarkedet. I 
første halvår hadde kommunesektoren en vekst i antall sysselsatte tilsvarende 2,0 pst. 
regnet som årlig rate fra foregående halvår. Antall sysselsatte for Norge falt i samme periode 
med 0,2 pst., regnet som årlig rate. Timeverksveksten for kommunesektoren var om lag den 
samme som veksten i antall sysselsatte, mens den for landet falt med 0,5 pst.  
 
Totalt har tallet på sysselsatte i kommunal sektor økt med 14.000 fra 2. kvartal 2009 til 2. 
kvartal i 2010, mens statlig sektor har økt med 4.000 jobber. I samme periode har i 
underkant av 30.000 jobber blitt borte i norsk næringsliv. Samtidig har arbeidsledigheten økt, 
til tross for at mange har trukket seg ut fra arbeidsmarkedet. Fallet i privat sysselsetting det 
siste året skyldes derfor ikke mangel på arbeidskraft, men at konjunkturnedgangen i norsk 
økonomi har rammet aktiviteten i privat sektor. Uten vekst i kommunene, ville 
sysselsettingsutviklingen i den hjemmeorienterte delen av privat sektor utvilsomt vært enda 
lavere. Dette fordi arbeidsledigheten ville vært høyere og inntektsveksten for husholdningene 
svakere. 
 
I tillegg til økt sysselsetting i kommunal sektor, har klart lavere yrkesaktivitet bidratt til å 
dempe økningen i arbeidsledigheten. Arbeidsstyrken (summen av de som enten er i arbeid 
eller er arbeidssøkere) som andel av befolkningen i yrkesaktiv alder, ligger i følge SSB`s 
anslag an til å falle med hele 2,2 pst. fra 2008 til 2010. Motstykket til lavere yrkesdeltakelse, 
er en økning i andelen trygdede og en økt tilstrømming til høyere utdannelse. Muligheten for 
store skift i yrkesfrekvensene i takt med skiftende konjunkturer er et særtrekk ved norsk 
økonomi, som bidrar til at vi har et meget fleksibelt arbeidsmarked. 

Sykefraværet redusert, mest blant kvinner 
Foreløpige tall fra kommunesektorens personalregister (PAI) viser at sykefraværet i 
kommuner fra perioden 2. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 var på 9,6 pst. Fraværet falt med 
3,0 pst. i forhold til forrige, tilsvarende periode. Størst var nedgangen blant kvinnene og 
særlig for egenmeldte sykefravær. Kostnadene ved sykefravær for kommunene og 
fylkeskommunene ligger på om lag 12 mrd. kroner per år, gitt at medarbeidere som er 
fraværende på grunn av sykdom blir erstattet av vikarer/overtid og at sykefraværet faller 
relativt like mye innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden. Det betyr i så fall at en reduksjon i 
sykefraværet på 1,0 pst. vil gi en innsparing på om lag 1 ¼ mrd. kroner per år for 
kommunesektoren. Dette tilsvarer lønnskostnader for 2.000 – 2.400 årsverk. 

Undervurderte pensjonskostnader 
Fra ordningen med å føre beregnede pensjonskostnader i kommuneregnskapene ble innført 
i 2002, har de betalte premiene hvert år oversteget de beregnede kostnadene. De fleste 
kommuner og fylkeskommuner velger å fordele regnskapsføringen av de oppståtte 
premieavvikene over femten år. Som følge av dette hadde sektoren ved utgangen av 2009 et 
akkumulert premieavvik (det vil si pensjonspremier som er betalt, men ikke regnskapsført) på 
nær 18 mrd. kroner, jfr. figur.  
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Diagram til venstre: Akkumulert premieavvik for kommunesektoren, mrd. kr 
Diagram til høyre: Kommunedeflator, Vekst fra året før, pst.  
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Forholdet mellom forventet, langsiktig rentenivå og lønnsvekst står sentralt i pensjons-
kostnadsberegningene. Lavere renter og høyere lønnsvekst gir høyere pensjonskostnader. 
Forholdstallet som skal nyttes i beregningene har vært redusert i flere omganger. For 2010 
har regjeringen lagt til grunn et forhold mellom renter og lønnsvekst på 1,6 pst., og har nå 
varslet at dette skal reduseres til 1,5 pst. for 2011. I følge Regjeringen vil dette isolert sett 
øke sektorens pensjonskostnader med 0,8 mrd. kroner i 2011. (Samtidig vurderer den å 
redusere hvor mange år nye premieavvik skal fordeles på fra 15 til 10 år.) Etter KS’s 
oppfatning ligger et forventningsrett anslag på forholdet mellom renter og lønnsvekst enda 
lavere eller rundt 1 ¼ pst. Dersom dette skulle bli lagt til grunn for beregning av 
kommunesektorens pensjonskostnader, vil kostnadene øke med ytterligere 2 mrd. kroner. 

Låneveksten fortsetter i 2010 
Den kraftige låneveksten for kommuner og fylkeskommuner de siste årene, ble forsterket i 
2010. Kredittmarkedsstatistikken viser at brutto lånegjeld økte fra 174 mrd. kroner i 2005 til 
nær 258 mrd. kroner ved siste årsskifte eller med nær 21 mrd. kroner per år. Bare i løpet av 
første halvår 2010 har gjelden økt med ytterligere 17 mrd. kroner. 
  
Sammensetningen av gjelden viser at 62,0 pst. er knyttet til kredittforetak som Kommunal-
banken og KLP Kommunekreditt. Egne obligasjonslån og sertifikatlån står for 19,0 pst. og lån 
i statlige banker (Husbanken) for 11,0 pst. Kun 0,8 pst. er i forretnings- og sparebanker. 
 
I tillegg til lånegjelden for kommuner og fylkeskommuner, har også virksomheter registrert 
som kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak tatt opp betydelig lån. Dette 
utgjorde nær 90,5 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2010. 
 
Netto rentebærende gjeld for kommuner og fylkeskommuner utgjorde ved utgangen av 2009 
116 mrd. kroner i følge beregninger KS har foretatt med utgangspunkt i data fra KOSTRA og 
kredittmarkedsstatistikken. Det må understrekes at anslaget er beheftet med usikkerhet. 
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Beregningen tar hensyn til kommunens rentebærende fordringer og gjeld, men omfatter ikke 
lån der rentene betales av andre, slik som videre utlån av Husbanklån til innbyggere (startlån 
mm.) og lån knyttet til rentekompensasjonsordningene for skole, kirke og omsorgssektoren. 
 
Ett prosentpoeng økt rente vil i følge denne beregningen gi i overkant av 1 mrd. kroner i netto 
økte renteutgifter for kommunesektoren på sikt. En del lån er tatt opp med rentebinding, men 
mye er flytende. I den senere tid har det riktig nok skjedd en vridning mot økt grad av rente-
binding, men andelen med bindingstid over ett år har holdt seg relativt stabil på rundt 30 pst. 
Sånn sett vil renteøkninger relativt raskt gi utslag i økte renter for sektoren. Tallene indikerer 
derfor at nettogjelda i kommunesektoren i dag antakelig er høyere enn hva som er en 
langsiktig likevektssituasjon. For eksempel har barnehagereformen, som er finansiert med 
øremerkede midler, medført store investeringer for kommunene. Dette kan ha drevet 
investeringer og opplåning til et høyere nivå enn det som tilsvarer den langsiktige likevekten.  
 
Det synes rimelig å anta at kommunesektoren i årene framover vil søke å redusere netto-
gjelden i forhold til inntektene. Det vil i så fall forutsette en svakere vekst i driftsutgiftene i 
forhold til inntektene enn det vi har sett de siste årene, og trolig en direkte nedgang i 
investeringene. En eventuell normalisering av rentenivået vil forsterke denne prosessen. 

Lav skatteinngang så langt 
Kommuner og fylkeskommuner hadde for perioden januar til august 2010 en skattevekst på 
3,6 pst. i forhold til samme periode i 2009. Dette er under de 6,1 pst. som er anslått årsvekst 
i revidert nasjonalbudsjett for 2010. For kommunene er inngangen så langt i år kommet opp i 
73 mrd. kroner, en økning på nær 3,7 pst fra 2009. Året startet med høy vekst i 
skatteinngangen, men den har gradvis avtatt. Den samlede veksten for året vil imidlertid 
særlig avgjøres av resultatene fra likning/avregning for 2009, som i hovedsak vil fanges opp 
av skatteinngangen for oktober og november. Det er derfor for tidlig å avgjøre om anslaget 
fra revidert nasjonalbudsjett vil nås eller ikke. 

Svakere inntektsvekst 
Målt i faste kroner stod de frie inntektene for mindre enn halvparten av de økte inntektene til 
kommunesektoren fra 2006 og utover. Dessuten har bare en liten andel av denne økningen 
gitt rom for å forbedre standard og dekningsgrader på tjenestene da mye av 
inntektsøkningen har vært bundet opp av andre forhold. Dette er forhold som at 
prisutviklingen på øremerkede oppgaver har vært undervurdert, pensjonskostnader utover 
lønnsvekst er ikke tatt hensyn til i deflatoren for 2010 (jfr. foran) og demografiske endringer 
som har gitt behov for flere tjenester, gitt uendret standard og dekningsgrad. Videre har netto 
renteinntekter for sektoren falt i løpet av perioden. Alt i alt har rommet for økt standard og 
dekningsgrad gjennom økte frie midler i perioden vært svært begrenset. Bedring i standard 
og dekningsgrader har derfor først og fremst vært avhengig av at kommuner og 
fylkeskommuner har vært i stand til å effektivisere driften. 
 
I kommuneproposisjonen for 2011, la regjeringen opp til en inntektsvekst neste år på 4-5 
mrd. kroner i alt og 2,5-3 mrd. kroner i økte frie inntekter. Samtidig blir øremerkede midler til 
barnehage inkludert i de frie inntektene. Legger vi gjennomsnittene i intervallene til grunn, 
tilsier dette en realvekst på hhv. 1,3 pst. i inntekter i alt, fordelt på 1,7 pst. i øremerkede 
inntekter og 1,1 pst. i frie inntekter. Som redegjort for foran, vil mesteparten av de frie 
inntektene bli spist opp av økte demografikostnader. I tillegg vil kommunesektoren måtte 
dekke økte pensjonskostnader innenfor rammen av frie inntekter. 

Ulike demografiske utfordringer 
Innbyggertallet økte i alle landets fylker fra 1. juli 2009 til 1. juli 2010. Lavest var veksten i 
Hedmark, Nord-Trøndelag og Nordland med 0,4 pst. og høyest var veksten i Oslo med 2,0 
pst. I Finnmark var veksten i innbyggertallet 0,6 pst. mot 0,1 pst. i foregående 12 måneders 
periode. Sentraliseringen fortsetter, men er klart svakere enn på slutten av høykonjunkturen i 
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2007 og 2008. Antallet personer 67-79 år økte i alle fylker, fra 0,2 pst. i Sogn og Fjordane til 
3,2 pst. i Aust-Agder. Aldersgruppen 80-89 år utviklet seg svært ulikt i ulike fylker. I Oslo ble 
gruppen redusert med 2,8 pst. mens den økte med 3,0 pst. i Finnmark. Den eldste alders-
gruppen (over 89 år) vokste betydelig i de fleste fylker. Sterkest vekst hadde Vest-Agder med 
11,6 pst., mens Finnmark er eneste fylke med reduksjon i denne aldersgruppen (-2,7 pst.).
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7. STATLIGE RAMMEBETINGELSER OG KONSEKVENSER 
FOR MOLDE KOMMUNE 

7.1. STATSBUDSJETTET  
I kommuneproposisjonen for 2011 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på mellom 4,0 og 5,0 mrd. kroner hvorav 2,5 – 3,0 mrd. kroner ville 
komme som frie inntekter.  
 
Den 5. oktober 2010 la regjeringen fram St.prp. nr. 1 - Statsbudsjettet for budsjettåret 2011. 
Regjeringens budsjettforslag innebærer en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter 
i 2011 på 5,7 mrd. kroner. De frie inntektene anslås å vokse med 2,75 mrd. kroner fordelt 
med 0,2 mrd. kroner til fylkeskommunene og 2,55 mrd. kroner til primærkommunene. 
Økningen i de frie inntektene er således i overensstemmelse med det som ble varslet i 
kommuneproposisjonen. Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale 
realveksten som blant annet skal dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. 
Enkelthetene i føringene som er lagt på realveksten drøftes i det etterfølgende. For Molde 
kommune er anslaget på frie inntekter for 2011 satt til kr. 1.007.055.000,- og består av 
foreslått rammetilskudd og anslag på skatteinntekter. I forhold til forventet regnskap for 2010, 
er dette en økning på 2,7 pst. eller 26,9 mill. kroner. Det skyldes å gjøre oppmerksom på at 
regnskapet for 2010 inneholder et oppjustert skatteanslag. Det er anslått en ekstraordinær 
skattevekst de siste månedene av året på 650,0 mill. kroner til primærkommunene, og denne 
veksten blir ikke videreført til 2011. Forslaget til frie inntekter for 2011 for Molde kommune er 
i samsvar med gjeldende økonomiplan og rammesak satt til statsbudsjettets anslag med et 
tillegg på 8,0 mill. kroner i forventede merinntekter fra skatteinntektene eller til totalt  
kr. 1.015.055.000,-. 
 
Realveksten som for Molde kommune i forslaget til statsbudsjett er anslått til 26,9 mill. 
kroner, er en oppgavekorrigert vekst som fremkommer ved å korrigere tallene for 2010 slik at 
de blir sammenlignbare med tallene for 2011. Dersom vi også korrigerer for den 
ekstraordinære skatteveksten som forventes for 2010, men som ikke videreføres, blir Molde 
kommunes realvekst etter at lønns- og prisveksten er kompensert med en deflator på 2,8 
pst., på 2,8 mill. kroner. I denne sammenligningen er statstilskuddet til barnehager for 2010 
innlagt med 127,2 mill. kroner.  
 
Det foreslås i statsbudsjettet også en styrking av de øremerkede tilskuddene til 
samhandlingsreformen på 200 mill. kroner. Dette er midler kommunene må søke om å få 
tildelt til ulike prosjekter. Se ellers punktet under som gjelder samhandlingsreformen.  
 
Av andre øremerkede styrkinger kan nevnes investeringstilskudd til 2.000 nye 
omsorgsplasser (sykehjemsplasser og omsorgsboliger) som vil utløse betydelige merutgifter 
for kommunene gjennom økte kapital- og bemanningsmessige utgifter. Videre utvides 
rentekompensasjonsordningen for kirkebygg noe, slik at investeringsrammen i 2011 blir 
400,0 mill. kroner. 
 
Skattøren for primærkommunene blir i 2011 satt ned med 1,5 pst. fra 12,8 pst. til 11,3 pst. 
Dette er gjort for å redusere skatteinntektenes andel av de totale frie inntektene. Ut over 
dette forventes en nedgang i skatteinntektene i forhold til 2010. Dette kommer til uttrykk ved 
at forventet vekst i primærkommunenes skatteinntekter i 2010 på 650,0 mill. kroner ut over 
nivået i RNB, ikke videreføres i anslaget for neste år. Videre har regjeringen beregnet en 
årslønnsvekst fra 2010 til 2011 på 3,25 pst. og en prisstigning i samme periode på 2,0 pst. 
Dette gir en forventet deflator på 2,8 pst.  



STATLIGE RAMMEBETINGELSER OG KONSEKVENSER FOR MOLDE KOMMUNE 

BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014  33 

Barnehageområdet 
Den største endringen i inntektssystemet for 2011 er uten tvil innlemming av de øremerkede 
tilskuddene til barnehagedrift. De øremerkede tilskuddene til barnehager er innlemmet i 
kommunenes rammetilskudd for 2011 med totalt 28 mrd. kroner. Dette er et riktig grep all 
den tid barnehagedriften siden barnehagereformen ble vedtatt har vært svært ulikt finansiert. 
Det meste av veksten innenfor dette tjenesteområdet etter at barnehagereformen ble vedtatt, 
er blitt finansiert gjennom statlige tilskuddsordninger slik barnehagereformen forutsatte. Det 
er imidlertid dokumentert at kommunesektoren selv har bidratt med finansiering av 1,5 mrd. 
kroner av veksten som har vært frem til i dag. Det er derfor sterkt å beklage at statsbudsjettet 
ikke løser denne manglende fullfinansieringen av barnehagereformen nå når tilskuddene 
innlemmes i kommunens frie inntekter. Foruten innlemmingen av eksisterende tilskudd, er 
det videre foreslått å øke de øremerkede bevilgningene (driftstilskudd) til barnehagene for 
2011 med nominelt 1,2 mrd. kroner. I dette beløpet inngår videreføring av dagens 
maksimalsats for foreldrebetaling med kr. 2.330,- per måned, opptrapping av likebehandling 
av offentlige og private barnehager, og helårsvirkning av etablering av nye barnehageplasser 
i 2010. 

Demografi 
Veksten i de frie inntektene skal dekke eventuelle merutgifter knyttet til demografiske 
endringer. I forslaget til statsbudsjett for 2011 er det anslått en merutgift til dette for en samlet 
kommunesektor på 2,6 mrd. kroner. Av dette anslår departementet at kommunesektorens 
frie inntekter må dekke 2,1 mrd. kroner. Senere tekniske beregninger antyder økning i 
demografiutgiftene på nær 3,0 mrd. kroner hvor det alt vesentlige treffer primærkommunene. 
Dette betyr i klartekst at det beregnes at Molde kommune vil få betydelige merutgifter i 2011 
som til dels 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 rammeøkninger grunnet endret demografi. 
 
Hoveddelen av demografiutgiftene kan tilskrives eldreomsorgen. Dette har ført til et betydelig 
press på de hjemmebaserte tjenestene og rådmannen vil ikke se bort ifra at dette også kan 
være en medvirkende årsak til et høyt sykefravær. Diagrammet under viser Molde 
kommunes andel av Norges befolkning over 67 år fordelt på 3 ulike aldersgrupperinger.
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Som diagrammet viser, ligger Molde kommune langt over gjennomsnittet i landet for alle de 
tre aldersgrupperingene med en særlig stor vekst i gruppen over 90 år fra 2009 til 2010. I 
2010 ligger aldersgruppen 67-79 år 3,7 pst. over landsgjennomsnittet, aldersgruppen 80-89 
år ligger 9,8 pst. over landsgjennomsnittet og aldersgruppen over 90 år ligger 16,7 pst. over 
landsgjennomsnittet. Antallet i gruppen over 90 år økte med 31 personer fra 2009 til 2010 
eller fra 191 personer til 222 personer som er en økning på hele 16,2 pst. Dette er noe av 
forklaringen på hvorfor presset i eldreomsorgen er betydelig i 2010. Det er tallene for 2010 
som danner grunnlaget for utgiftsutjevningen i 2011. 

Vekst i tallet på brukere innenfor tiltak funksjonshemmede 
Omfanget av brukere av tjenester innenfor tiltak funksjonshemmede i Molde kommune har 
vært i kontinuerlig vekst etter gjennomføringen av HVPU-reformen tidlig på 90-tallet. Dette 
skyldes sannsynligvis at kommunen i hovedsak har tatt ansvaret for de yngste brukerne etter 
hvert som behovet meldte seg, mens de eldre brukerne i stor grad ble boende i 
vertskommunene etter gjennomført reform. Derfor opplever også vertskommunene nå en 
betydelig reduksjon i tjenesteomfanget med de utfordringer det gir. 
  
For noen år tilbake var denne problemstillingen gjenstand for politisk behandling i Molde 
kommune ved at oversikt over fremtidige utfordringer ble lagt fram for politikerne til 
orientering. Utviklingen vi så langt har sett er derfor ikke på noen måte overraskende verken 
for det politiske miljø eller for administrasjonen. Utviklingen har imidlertid blitt svært synlig de 
senere årene med en betydelig økning i ressursbehovet innenfor området. Det vil enda ta 
noe tid før kommunen har nådd toppen av denne utviklingen og ressursbehovet flater ut. 

Tilskudd til krisesentrene 
Statens andel av finansieringen av landets krisesentre er nå overført til kommunene gjennom 
de frie inntektene. Anslagsvis 238 mill. kroner er fordelt gjennom inntektssystemet ved bruk 
av kostnadsnøkkelen som tilsier at Molde kommune mottar ca. 1,2 mill. kroner til formålet i 
2011. 

Kvalifiseringsprogrammet 
Tilskuddet på vel 1,2 mrd. kroner er foreslått innlemmet i kommunenes frie inntekter for 2011 
og gitt en egen fordeling utenom utgiftsutjevningen. Bruk av ny sosialhjelpsnøkkel til fordeling 
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av dette tilskuddet ser ut til å gi Molde kommune anslagsvis 1,2 mill. kroner mindre i tilskudd 
enn gjennom nåværende ordning.  

Kommunalt barnevern 
Det er foreslått en bevilgning til styrking av det kommunale barnevernet for 2011 på 240 mill. 
kroner som er gitt over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. For Møre og Romsdal 
utgjør dette 11,7 mill fordelt på 36 kommuner. Kommunene må søke fylkesmennene om å få 
utbetalt disse midlene som hovedsakelig skal gå til nye stillinger. Søknadene skal være 
politisk behandlet i den enkelte kommune. At fylkesmennene skal bruke 8 mill. kroner av den 
totale bevilgningen til å administrere fordelingen av midlene, er en særdeles omstendelig 
måte å styrke et tjenesteområde på.  

Økning i pensjonskostnadene 
Statsbudsjettet anslår en økning i kommunens kostnader knyttet til pensjoner på totalt 600,0 
mill. kroner i 2011. Dette forutsettes dekket innenfor økningen i de frie inntektene. 

Økning i deflatoren for 2010 
Deflatoren (lønns- og prisveksten) i 2010 er oppjustert med 0,15 pst. eller 400,0 mill. kroner. 
Denne økte kostnaden forutsettes dekket i 2010 gjennom økningen i skatteinntekter. 
Økningen i skatteinntekter i 2010 videreføres ikke, mens endringen i deflatoren må finne sin 
dekning innenfor kommunenes økonomiske rammer for 2011.  

Oppsummert vekst i de frie inntektene 
Kommunenes økonomiske utgangspunkt ved inngangen til 2010 var ikke det beste. Real-
veksten i forslaget til statsbudsjett etter at lønns- og prisveksten er dekket, er på landsbasis 
ikke tilstrekkelig til å dekke demografikostnader som for 2011 anslås til nær 3 mrd. kroner. I 
tillegg må kommunesektoren dekke 600 mill. kroner i økte pensjonskostnader og 400 mill. 
kroner på grunn av økning i deflatoren for 2010. Inndekning av dette må skje gjennom 
effektivisering av eller reduksjoner i den kommunale tjenesteproduksjonen i 2011. Det finnes 
således ikke midler i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2011 til å 
finansiere eventuelle nye tiltak eller bedre et, for mange kommuner, allerede dårlig 
utgangspunkt. Det er derfor ingen reell økning i de frie inntektene til kommunene. Det er 
likevel positivt at en så pass stor del av inntektene nå kommer som frie inntekter, noe som 
særlig skyldes innlemmingen av de tidligere øremerkede statstilskuddene til barnehager.  

Endringer i rammeoverføringene 
I tillegg til økningen i de frie inntektene, noe som hovedsakelig skyldes innlemmingen av 
barnehagetilskuddene, blir det gjennomført en del øvrige 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 2010 
gitt helårsvirkning i rammeoverføringene for 2011. 

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 57,0 mill. kroner 
for 2. halvår 2010 og 117,2 mill. kroner for hele 2011. Disse midlene blir fordelt etter antall 
årsverk avtalefysioterapeuter i kommunen hentet fra KOSTRA. For Molde kommune utgjør 
dette 0,7 mill. kroner som er tillagt rammen til helsetjenesten. 
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Øvrige endringer i rammeoverføringene 
I rammeoverføringene for 2011 er det lagt inn endringer i de økonomiske rammene til 
primærkommunene ut ifra følgende endrede forutsetninger. Som tidligere nevnt skal nominell 
maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagene videreføres samtidig som graden av 
likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager øker noe. Dette kompenseres i 
rammene. Kommunene blir også kompensert i de økonomiske rammene for å kunne 
finansiere fysioterapibehandling i utlandet, dekke helårsvirkning av rett til skoleskyss for 
funksjonshemmede til og fra SFO og til å dekke helårsvirkning av økt timetall og gratis 
leksehjelp i grunnskolen. Nytt regelverk for den statlige bostøtten er beregnet å gi en 
betydelig innsparing i kommunenes sosialhjelpsutgifter og rammeoverføringene for 2011 er 
trukket for denne innsparingen. Rammene er også trukket i forbindelse med avviklingen av 
ordningen med kommunal refusjon av portoutgifter ved sentral utsendelse av skatteoppgjør. 
Økningen i antallet elever i de statlige og private skolene medfører også trekk i kommunenes 
rammeoverføringer. Samlet utgjør disse endringene en netto rammeendring på 988,9 mill. 
kroner når vi tar hensyn til at også hovedstadstilskuddet blir avviklet (i 2010-kroner). For 
Molde kommune utgjør disse endringene en økning i rammene på 3,2 mill. kroner. 

7.2. SAMHANDLINGSREFORMEN 
Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Her pålegges kommunene en rekke nye 
oppgaver. Ny Lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste og ny Lov om folkehelse er på 
høring nå. Det er også forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan. Konkretiseringen av 
oppgavene vil trolig foreligge sommeren/høsten 2011. 
 
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. 
 
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingstiltak med 200 mill. kroner, til totalt 
580 mill. kroner. I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens 
behov for helsetjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Dette 
innebærer at kommunenes andel av de samlede helsetjenester skal økes. Innfasing av nye 
oppgaver i kommunene skal skje gradvis, slik at kommunene får tilstrekkelig tid til å 
forberede nødvendige endringer i samarbeid med helseforetakene. I 2011 skal særlig 
følgende formål prioriteres: 
 videreutvikle helse- og omsorgstjenestene med bedre organisatoriske modeller og utvikle 

samarbeid innad og mellom kommuner og helseforetak  
 utvikle kompetanse og systemer, herunder å modernisere og styrke IKT-satsingen i 

helsesektoren 
 
Videre foreslås e-helsearbeidet styrket med 50 mill. kroner. Innsatsen skal bidra til følgende: 
 å videreutvikle Norsk Helsenett SF og øke selskapets innsats overfor kommunene 
 å starte etablering av kjernejournal og nasjonal helseportal 
 å styrke standardiseringsarbeidet 
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. Det er satt ned et eget utvalg 
som går gjennom de økonomiske virkemidlene i reformen. Viktige element ser ut til å bli at 
kommunene får et medfinansieringsansvar for pasienter som behandles i sykehus. Det 
foreslås også at kommunene skal få et betalingsansvar fra første dag for utskrivingsklare 
pasienter. Utvalget forventes å fremme forslag i begynnelsen av 2011. Kommunal 
medfinansiering skal inspirere kommunene til å vurdere egen helseinnsats i et helhetlig faglig 
og samfunnsøkonomisk perspektiv.  
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I forslaget til statsbudsjett for 2010 ble det satt av 230 mill. kroner som frie inntekter med 
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. Molde kommune 
fant det ikke mulig å sette av disse midlene til forberedende tiltak til samhandlingsreformen. 
Rådmannen har heller ikke i 2011 funnet det mulig å bruke av de frie inntektene til dette 
formålet.  
 
Kommunen står overfor en stor utfordring. Helsefremmende og forebyggende tiltak tar lang 
tid å bygge opp og lengre tid for å gi effekt. Kommunen har heller ikke satt av nye ressurser 
for å imøtekomme kravet om betaling av utskrivingsklare pasienter fra første dag. Således 
har en lite å sette inn for å gjennomføre reformens tanker om tjenester før, i stedet for og 
etter sykehusbehandling. 
 
Det vil relativt snart bli startet opp et prosjekt i regi av ROR der Molde kommune har 
driftsansvaret. Her skal en se på hvilke områder det er naturlig å samarbeide på og hvilke 
kommuner som skal delta. Prosjektet finansieres gjennom midler fra Helsedirektoratet. Det 
blir også satt ned en gruppe i hver enkelt kommune som vil gå gjennom den enkelte 
kommunes behov. 

7.3. LØNNS- OG PRISFORUTSETNINGER 
I statsbudsjettet er det lagt inn forutsetning om en lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 3,25 pst. 
og en prisvekst på 2,0 pst. Dette er beregnet å gi en deflator (vektet gjennomsnitt av lønns- 
prisøkning) for kommunesektoren på 2,8 pst. I Molde kommunes budsjett er de samme 
forutsetninger lagt inn.  

Lønnsoppgjør 2010 
Etter 13 dager i streik, la meklingsmannen onsdag 9. juni frem et forslag som partene kunne 
enes om. Rammen på om lag 3,4 pst. inneholder både en stor lokal pott, generelle 
lønnstillegg og hevet minstelønn. KS er fornøyd med likelønnsprofilen.  
Lønnselementene i meklingsløsningen bestod i hovedsak av tre deler: 
Generelle tillegg, økt minstelønn og avsetninger til lokale forhandlinger. Samlet utgjør tariff-
tilleggene en årslønnsvekstramme på om lag 3, 4 pst. i 2010 og er på linje med det 
økonomiske resultatet i staten. 
 
Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, punkt 4.A.1 
Det er avsatt midler tilsvarende 1,1 pst. av lønnsmassen til lokale forhandlinger i henhold til 
HTA kapittel 4, punkt 4.A.1. Forhandlingene skal føres samlet, og slik at 0,85 pst. av 
lønnsmidlene gis med virkningsdato 1. august 2010 og 0,25 pst. av lønnsmidlene gis med 
virkningsdato 1. januar 2011. 
 
Partene har avtalt føringer for de lokale forhandlinger der kvinner skal ha en større andel enn 
pro rata. I tillegg skal ledere og lønnstillegg for videreutdanning prioriteres. 
 
Egne generelle tillegg til høyskolegruppene og undervisningsstillingene 
Det gis et generelt tillegg på kr. 2.000,- til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning 
og et generelt tillegg på 1,15 pst. til undervisningsstillinger i HTA kapittel 4 C. 
 
Generelt tillegg til alle 
Det gis et generelt tillegg på 2,1 pst., dog minst kr. 7.100,-. Tillegget gis til alle ansatte i HTA 
kapittel 4. 
 
HTA kapittel 4 - ny minstelønn 
Minstelønnssatsene er regulert med de generelle tilleggene. Dessuten er enkelte satser 
hevet. 
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7.4. MOMSKOMPENSASJON PÅ INVESTERINGER – STATUS PÅ 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 
tidligere års høye nivåer. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEREGNING AV RAMMER FOR MOLDE KOMMUNE 

BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014  39 

8. BEREGNING AV RAMMER FOR MOLDE KOMMUNE 

8.1. RAMMESAK OG POLITISKE SIGNAL TIL BUDSJETTPROSESS  
Kommunestyret gjennomførte også våren 2010 dialogmøter. Det ble gjort enkelte endringer i 
organiseringen i forhold til tidligere år. Komite 1 ble sammensatt av kommunestyrets 
gruppeledere, med ordføreren som leder og varaordføreren som nestleder. Komiteene 2 til 7 
ble inndelt etter saklige arbeidsområder og ledet av en gruppeleder, som også var medlem 
av komite 1. På denne måte ville en sikre god kommunikasjon mellom komite 1 og de andre 
komiteene. 
 
Arbeidet i 2010 ble delt i 2 hovedtemaer: 
 Videreføre arbeidet fra dialogprosessen i 2009 med synliggjøring og prioritering av 

områdenes, enhetenes og foretakenes økonomiske handlingsrom, med sikte på å 
fastsette rammer for budsjettet for 2011 innenfor økonomiplanens forutsetninger. 

 Gi innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Komité 1 fikk på denne måten en mer utpreget rolle som styrings- og hovedkomite. Arbeidet 
ble når det gjaldt økonomidelen, lagt opp slik at komiteene 2 – 7 rapporterte til komite 1, som 
på bakgrunn av rapporteringen hadde en selvstendig drøfting av komiteenes forslag. 
 
Vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013 ble lagt som grunnlag for komiteenes arbeid. Denne 
har en underbalanse i 2011 på 24,9 mill. kroner. Etter at planen ble vedtatt har enkelte 
forhold endret seg slik at underbalansen kunne reduseres med 4,2 mill. kroner. Utfordringen 
til komiteene fikk dermed et samlet beløp på 20,7 mill. kroner. 
 
Som en forberedelse til dialogmøtene, gjennomførte rådmannen en prosess i kommunens 
avdelinger, fagområder, driftsenheter og foretak med sikte på å få frem muligheter som kan 
gi en samlet økonomisk innsparing i denne størrelsesorden. Med utgangspunkt i disse 
innspillene utarbeidet rådmannen en oversikt over muligheter for tiltak innenfor de forskjellige 
enhetene. Dette med utgangspunkt i en skjønnsmessig fordeling av utfordringsbeløpet. 
Komiteene ble bedt om å vurdere disse tiltakene, og eventuelt komme med forslag til andre 
tiltak.  
 
Til kommunestyrets rapporteringsmøte 20. mai 2010 la alle komiteene frem sine forslag til 
tiltak for å innfri de økonomiske målene. Det samme gjaldt komitè1 sin vurdering av 
forslagene. 
 
I møte 17. juni 2010 behandlet kommunestyret sak om revidering av budsjettet for 2010. 
Styrets vedtak innebærer at det ble gjort en generell rammereduksjon i enkelte enheters 
budsjett for 2010. Denne blir ikke videreført til senere år i økonomiplanperioden. I tillegg ble 
det gjort enkelte særskilte endringer i noen enheters rammer. Disse blir videreført med 
helårsvirkning, forutsatt at begrunnelsen for endringen er til stede også i 2011. 
 
Budsjettet for 2010 er også endret løpende gjennom andre kommunestyrevedtak enn selve 
budsjettrevisjonen. Dette gjelder sakene om reduksjon i forsikringsutgifter, husleie i Storgata. 
31, styrking av kulturskolen, m.v. Der dette er aktuelt videreføres også disse endringene til 
budsjettet for 2011. 
 
Rådmannen fremmet til formannskapets møte den 7. september 2010 sak om tildeling av 
drifts- og investeringsrammer for budsjett 2011, med slikt forslag til vedtak: 
 
1. Molde kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2011 utarbeides med utgangspunkt i 

de rammene som fremgår av rådmannens saksfremlegg. 
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2. Det legges til grunn at eiendomsskatten økes fra 3,6 promille i 2010 til 3,95 promille i 
2011. Bunnfradraget opprettholdes på dagens nivå med kr. 200.000,-. 

3. Planlegging og iverksetting av tiltak som er nødvendig for å nå de økonomiske målene for 
2011 startes opp umiddelbart. 

 
Molde kommunestyre behandlet saken i møte 16. september 2010, hvor det ble fattet slikt 
vedtak: 
1. Molde kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2011 utarbeides med utgangspunkt i 

de rammene som fremgår av rådmannens saksfremlegg, med følgende endringer og 
presiseringer: Organiseringen av assistentressurs vurderes flyttet fra skole til tiltak 
funksjonshemmede, ref. forslag fra dialogprosessen. 

2. Det legges til grunn at eiendomsskatten for 2010 beholdes på dagens nivå, det vil si 3,6 
promille med bunnfradrag kr. 200.000,-. Kommunestyrets ønsker å redusere og på sikt 
fjerne eiendomsskatten i Molde kommune så snart dette kan skje uten uakseptable 
nedskjæringer i kommunens tilbud til sjuke eldre og funksjonshemmede, og i skoletilbudet 
for våre barn. 

3. Planlegging og iverksetting av tiltak som er nødvendig for å nå de økonomiske målene for 
2011 startes umiddelbart. 

 
Bakgrunnen for at rådmannen foreslo at eiendomsskatten skulle økes i 2011, var å oppnå 
balanse i budsjettet. Økningen skulle gi en merinntekt på 5,1 mill. kroner. Et forslag om 
alternativ inndekking ble heller ikke vedtatt. Budsjettrammene er etter dette vedtatt med en 
underbalanse på 5,1 mill. kroner. 
 
Når det gjelder kulepunktet om endring i vedtakets pkt. 1, har rådmannen gjort en vurdering 
av saken. Hensikten med den foreslåtte endringen er at utgiftene til assistentressurs til 
praktisk hjelp skal komme inn i grunnlaget for beregning av statsrefusjon for ressurskrevende 
brukere. De fleste assistentene som omfattes av ordningen er i dag ansatt ved Tøndergård 
skole, som er en interkommunal virksomhet. Å overføre disse til tiltak funksjonshemmede blir 
en omfattende og noe komplisert sak.  
 
Det som utløser statsrefusjon som ressurskrevende bruker er at tiltaket er fattet i medhold av 
lov om sosial tjenester. Rådmannen mener da det er en enklere måte å oppnå hensikten på, 
ved å gi fagsjef for skole fullmakt til å fatte slike vedtak, og at det etableres en 
informasjonsrutine til tiltak funksjonshemmede som er den instans som samordner arbeidet 
med å sende inn krav om refusjon. Rådmannen har på denne bakgrunn gitt fagsjef skole 
avgrenset fullmakt til å fatte vedtak i medhold av lov om sosiale tjenester.  
 
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.  

8.2. BEREGNING AV RAMMER FOR MOLDE KOMMUNE 
Det vises til kappitel 7 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 2011 er i hovedsak 
basert på revidert budsjett for 2010 justert for ”rammesaken” som ble vedtatt av 
kommunestyret den 16. september 2010. Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2011 ut over 
det som skal dekkes gjennom indeksregulering av avdelingenes/resultatenhetenes egne 
inntekter, er lagt i en felles lønnspott med unntak av lønnsoverhenget fra sentralt oppgjør i 
2010 som er tillagt rammene til den enkelte avdeling/resultatenhet. Den totale økningen i 
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lønnsutgifter er beregnet ut ifra statsbudsjettets forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst 
på 3,25 pst.  
 
Det er i rammen for 2011 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 (9.2). 
 
Det er gitt kompensasjon i rammene for generell prisstigning fra 2010 til 2011 med 2,0 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 betydelig reduksjon i forhold til dagens 
skattøre. Skattøret som i 2010 er på 12,8 pst. reduseres i 2011 med 1,5 pst. til 11,3 pst. Med 
dette reduseres skatteinntektenes andel av de totale frie inntektene fra 45 pst. til 40 pst. Det 
er videre lagt inn forventning i statsbudsjettet om at den siste økningen i anslaget over 
skatteinntektene i 2010 på 650,0 mill. kroner for primærkommunene ikke videreføres i 2011. 
Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til grunn for Molde kommunes anslag på 
skatteinntekter for 2011 med et tillegg på 8,0 mill. kroner for alle år i planperioden.  
 
I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2011 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 utgjør ca. 76 pst. av kommunens samlede brutto driftsinntekter i budsjettet for 2011, 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 3,25 
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 2011 - 2014 
Faste 2011 priser i hele 1.000

Rammetilskudd

Revidert 
budsjett 

2010
Ramme 

2011
Økonomi-
plan 2012

Økonomi-
plan 2013

Økonomi-
plan 2014

Innbyggertilskudd 251 791 474 566 474 566 474 566 474 566
Utgiftsutjevning -9 213 -28 569 -28 569 -28 569 -28 569
Overgangsordninger/INGAR -611 -176 -176 -176 -176
Saker med særskilte fordelinger  4 230 7 449 7 449 7 449 7 449
Skjønnsmidler 3 870 5 350 5 350 5 350 5 350
Bykletrekket -30
Skjønn - tap på endringer av inntektssystemet 1 300 1 300 1 300 1 300
Netto inntektsutjevning -8 930 -6 863 -6 863 -6 863 -6 863

Sum rammetilskudd 241 107 453 057 453 057 453 057 453 057  
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8.3. TOTALE INNTEKTSRAMMER FOR MOLDE KOMMUNE 2011 - 2014 
Faste 2011 priser i hele 1.000

Inntekter

Revidert 
budsjett 

2010
Budsjett 

2011
Økonomi-
plan 2012

Økonomi-
plan 2013

Økonomi-
plan 2014

Skatteinntekter 598 148 561 998 561 998 561 998 561 998
Rammeoverføringer 241 107 453 057 453 057 453 057 453 057
Overført rammetilskudd til Tøndergård skole -938 -965 -994 -1 024 -1 024
Eiendomsskatt 3,6 promille 58 913 59 633 59 633 59 633 59 633
Eiendomsskatt bunnfradrag -6 929 -6 951 -6 951 -6 951 -6 951
Inv. bidrag R-97 (skoleanlegg) 960 960 915 872 831
Rentekompensasjon skole 2 739 3 270 3 092 2 899 2 747

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sjukeheimer 6 865 7 925 7 576 7 219 6 917
Rentekompensasjon kirkebygg 262 376 345 316 288

Rentekompensasjon Glomstua og Tollero omsorgsboliger  
(overføres til Molde Utleieboliger KF) 632 688 659 631 614
Kompensasjon for MVA-investeringer 30 508 15 400 9 620 14 210 7 360
MVA-kompensasjon fra andre selskap inkl. 
investeringsmoms 3 470 3 830 3 830 3 830 3 830
Toppfinansiering ressurskrevende tjenester 32 530 39 298 39 298 39 298 39 298
Integreringstilskudd flyktninger 23 101 23 141 23 141 23 141 23 141
Vertskommunetilskudd asylmottak 626 626 626 626 626
Aksjeutbytte Istad AS 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300
Kalkulatoriske posteringer 3 303 2 798 2 798 2 798 2 798
Konsesjonskraft 200 200 200 200 200

Sum inntekter 1 010 797 1 180 584 1 174 144 1 178 054 1 170 662  

Kommentarer til ulike generelle inntektsposter 
Eiendomsskatt 
Det forutsettes oppkrevd brutto 59,6 mill. kroner i eiendomsskatt i 2011. Skattesatsen er satt 
til 3,6 promille av takst og forutsettes videreført på dette nivået i resten av 
økonomiplanperioden. 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 2011 vil bli 52,7 mill. kroner.  

Kommunestyret vedtok i sak 85/10 i møte 16. desember 2010 at eiendomsskatten for 2011 
skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger settes til kr. 200.000,-. 
 
Forutsetningen om at eiendomsskatt kan skrives ut i hele kommunen, ligger til grunn for 
budsjettet. 

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.  

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.  
 
På denne posten er det også budsjettert et beløp som gjelder rentekompensasjon for 
skoleanlegg. Molde kommune hadde 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 ble på 59,7 mill. kroner som i 
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sin helhet er benyttet på Bekkevoll ungdomsskole. I budsjettet for 2011 er det lagt inn 
forutsetning om full kompensasjon etter denne ordningen. 
 
Det er også innført en egen rentekompensasjonsordning for kirkebygg. Ved utgangen av 
regnskapsåret 2010 vil grunnlaget for Molde kommunes kompensasjon være investeringer 
på totalt 13,5 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 2011 er anslått til 2,8 
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 kompensasjon for 
disse to prosjektene. 

Merverdiavgiftskompensasjon 
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 2011 er det beregnet 16,0 mill. kroner i momskompensasjon fra investerings-
budsjettet. Av dette blir 6,4 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet til delfinansiering av 
investeringer. I tillegg forventer kommunen å motta 3,8 mill. kroner i momskompensasjon fra 
kommunale foretak. I rammesaken for 2011 ble all moms på investeringer med unntak av det 
som inngår i omleggingen av ordningen, forutsatt brukt i driftsbudsjettet. Konsekvensene av 
alternativet var for dramatiske.  

Toppfinansiering ressurskrevende tjenester 
Staten har en tilskuddsordning til kommunene når det gjelder å dekke utgifter til 
ressurskrevende tjenester. Tidligere var dette noe som ble vurdert skjønnsmessig av 
fylkesmannen. Ressurskrevende tjenester i 2011 er definert som pleietjenester gitt til en 
enkeltperson med et ressursbehov ut over kr. 895.000,-. Innslagspunktet i 2010 var på  
kr. 865.000,-. Gjennom ordningen dekker staten 80 pst. av kommunens utgifter ut over 
innslags-punktet. 
 
Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer med 
psykiske lidelser under 67 år 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 2011 er det lagt til grunn 
en inntekt på 39,3 mill. kroner noe som innebærer en betydelig tilskuddsvekst fra 2010. 
Tilskuddet videreføres på dette nivået i resten av planperioden.  

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 2011 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 
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økonomisk bidrag. Kommunens forutsetning om at integreringsperioden på 5 år skal gå i 
økonomisk balanse står ved lag.  

Vertskommunetilskudd asylmottak 
Molde kommune som vertskommune for asylmottak mottar årlig vertskommunetilskudd. 
Vertskommunetilskuddet består av et årlig fastbeløp med tillegg av tilskudd per boende 
asylant. 
 
Molde kommune er forpliktet til å yte nødvendige tjenester til alle beboende asylanter i 
kommunen. 
 
Midlene er tidligere 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. Disse 
stillingene videreføres for 2011. 
 
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. 

Aksjeutbytte Istad AS 
Istad AS vedtok et aksjeutbytte på totalt 20,0 mill. kroner for 2009 som ble utbetalt i 2010. 
Kommunens eierandel i Istad AS er på 34 pst. Dette gav derfor er utbytte for kommunen på 
”bare” 6,8 mill. kroner noe som var 8,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Trass i dette økes 
forventningen til fremtidige utbytter til nivået i gjeldende økonomiplan. Dette tilsier et årlig 
utbytte i kommende planperiode på 15,3 mill. kroner.  

Kalkulatoriske posteringer 
Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommunens finanskostnader som belastes 
enhetene på de selvfinansierende områdene (parkering). Disse budsjetteres som 
driftskostnader på enhetene og inntekter i driftsbalansen sentralt. Kostnadene er i hovedsak 
budsjettmessig justert i forhold til eksisterende rentenivå.  

Konsesjonskraft 
Dette er Molde kommunes andel av konsesjonskraftsinntekter i Istad-vassdraget.  
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9. DRIFTSBALANSE OG UTFORDRINGER I PERIODEN 

9.1. 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. Den umiddelbare utfordringen kommunen nå står overfor, er dekningen av 
restunderskuddet fra 2008. Dersom dette ikke dekkes i regnskapet for 2010, vil kommunen 
havne på ROBEK-listen noe som innebærer en betinget økonomisk kontroll fra 
Fylkesmannen. 
 
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. 40,0 mill. kroner i 2011. 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 ta til inntekt et eventuelt 
økonomisk handlingsrom ute i enhetene synliggjort gjennom konkrete tiltak. Tiltak som ikke 
bare kunne bidra til å avhjelpe de umiddelbare økonomiske utfordringene, men også på lang 
sikt forbedre kommunens netto driftsresultat. Den gjennomførte dialogprosessen bidro i stor 
grad til å avhjelpe en vesentlig del av utfordringene for 2011, men i forhold til ønsket om en 
vesentlig bedring i netto driftsresultat er kommunen langt unna å kunne imøtekomme ”kravet” 
fra teknisk beregningsutvalg. 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: 
 Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Forutsetningen om at driften skulle gi overskudd på 

1,2 mill. kroner som skulle gå til delvis dekning av kapitalutgifter er ikke realistisk. 
Økonomisk bidrag fra Molde kommune er innarbeidet i kommende økonomiplanperiode 
og er i forhold til gjeldende økonomiplan økt med 1,2 mill. kroner. Dette innebærer at 
kommunen dekker faktiske renter og avdragsutgifter på et lån på 120 mill. kroner. 

 Bygging av nye biblioteklokaler (TeaterJazzhuset) på Gørvelplassen, hvor kommunen 
skal bidra med byggeklar tomt samt koste bibliotekdelen av bygget gjennom husleie, skal 
etter planene stå ferdig sommeren 2012. Anslag på kommunens økonomiske bidrag ble 
innarbeidet ved revisjon av kommunens økonomiplan i juni 2009, men må utvides med 
økning i forventede driftsutgifter med ca. 0,8 mill. kroner med virkning fra og med 2. halvår 
2012. 
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 Leieavtalen på dagens biblioteklokaler løper ut 2013. Administrasjonen arbeider med å 
finne løsninger på dette som forhindrer/begrenser merutgifter til biblioteklokaler fra 
sommeren 2012 til utløpet av 2013. 

 Allerede for 2011 vokser ressursbruken i tiltak funksjonshemmede vesentlig knyttet til 
vekst i tallet på brukere. Så langt rådmannen kjenner omfanget av dette, er det 
kompensert for i rammene for dette året og i kommende planperiode.  

 
Med de økonomiske utfordringene kommunen vil stå overfor de kommende årene, er det lagt 
inn forutsetning om at Råkhaugen i planperioden ikke skal benyttes som sykehjem. Videre er 
det forutsatt en reduksjon i det totale tallet på sykehjemsplasser som en konsekvens av 
tilbakeflyttingen av pasienter fra Råkhaugen til Glomstua. Det vises for øvrig til enhetenes 
kommentarer. 
  

9.2. DRIFTSBALANSE 

Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2011 – 2014 
Faste 2011 priser i hele 1.000

Driftsbalanse

Revidert 
budsjett 

2010
Budsjett 

2011
Økonomi-
plan 2012

Økonomi-
plan 2013

Økonomi-
plan 2014

Inntekter 1 010 797 1 180 584 1 174 144 1 178 054 1 170 662
Netto driftsutgifter 874 286 1 029 619 1 025 133 1 025 262 1 024 762

Brutto driftsresultat 136 511 150 965 149 011 152 792 145 900
Renter* 28 228 34 672 34 186 43 005 45 548
Avdrag** 47 956 59 951 59 856 58 833 58 102

Netto finansutgifter 76 184 94 623 94 042 101 838 103 650

Netto driftsresultat 60 327 56 342 54 969 50 953 42 251

Kommunale foretak
Molde Eiendom KF *** -40 923 -46 827 -47 927 -52 427 -52 427
Molde Folkebad KF *** -3 841 -6 190 -6 290 -6 290 -6 290
Molde Utleieboliger KF *** 610 1 831 1 642 2 318 2 318
Molde Eiendom KF - overføres til investeringer jfr. k-sak 
143/08 kr. 8.160 gjort i budsjettet for 2009 føres i revidert 
2010 tilbake 8 160
Årslønnsvekst til lønnspott med 3,25 pst. -5 058 -8 023 -8 023 -8 023 -8 023
Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift 10 813 11 006 11 993 13 326 14 660
Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP) overflyttet fra 
personal- og organisasjonsavdelingen til felleskostnader -2 863 -2 863 -2 863 -2 863 -2 863
Fond bruk/avsetning
Avsetning til disposisjonsfond -5 436
Bruk av disposisjonsfond - overført til kulturskolen 400
Overføring av investeringsmoms til 
investeringsregnskapet som følge av ny forskrift. 
Overføringen gjøres med 40 pst. i 2011 og trappes opp til 
60, 80 og til slutt 100 pst. i økonomiplanperioden -1 292 -2 596 -2 808 -3 920 -3 300
Overføring av investeringsmoms til prosjektet byggeklar 
jazz- og teaterhustomt -8 300
Overføring av investeringsmoms til Molde Eiendom KF 
som skal overføres til  investeringsregnskapet som følge 
av ny forskrift. Overføringen gjøres med 40 pst. i 2011 -3 150 -3 180 -1 014 -3 328 -5 660
Andre

Inndekning av tidligere underskudd Molde asylmottak 300 500
Merutgifter til nytt bibliotek -1 650 -3 300 -3 300
Dekning av restunderskudd for 2008 -9 747
Effektivisering/rammereduksjon på enheter (se eget 
oppsett for fordeling) 1 971 13 553 22 634

Resultat 0 0 0 0 0
*Renteutgifter er budsjettert med 3,0 pst. i 2011 og økes med 0,5 pst. hvert år i planperioden
**Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 inntil året etter at investeringen er gjennomført
Renter og avdrag er i planperioden deflatert med 2,8 pst. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre
priser i 2011 priser, mens rente- og avdragskostnadene vil bli "lettere å bære" med verdien av deflatoren i perioden)
*** For nærmere oversikt over rammene til kommunale foretak se kapitlet som omhandler kommunale foretak  
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Kommentarer til ulike balanseringsposter 
Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon 
Kommunens pensjonskostnader er for 2011 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.  
 
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. I kommende planperiode legges følgende 
forutsetninger til grunn. 
 
Reduserte pensjonskostnader 

Budsjett
2011 2012 2013 2014

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 2 180 3 513 4 847
K-sak 85/2010 reduserte pensjonskostnader 300
Total forventet innsparing 11 006 11 993 13 326 14 660
Økte husleiekostnader -8 600 -8 600 -8 600 -8 600
Netto gevinst 2 406 3 393 4 726 6 060

Økonomiplan

 
 

Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 å redusere 
pensjonskostnader med kr. 300.000,- (Innarbeidet i tabellen over). 
 
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 2010 med 19,3 mill. kroner basert på kassens regnskapsresultat i 
2009. Dette får som tabellen over viser resultateffekt for kommunen først i 2012. I 
beregningene over er det videre forutsatt at kommunens premiefond blir styrket i 2011 og 
2012 med bakgrunn i pensjonskassens resultater i 2010 og 2011 med 20,0 mill. kroner hvert 
år ut over det som må dekke beregnet husleie. Dette får resultateffekt for kommunen i årene 
2013 og 2014. 
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 2010 og avkastningen er god. De 
kommunale regnskapsreglene medfører at økt avkastning, oppskriving av eiendom med 
videre vil, som tabellen over viser, manifestere seg langsomt i kommunens regnskap. 
Effektene på kommunens økonomi på disse punkter må derfor ses i et langsiktig perspektiv.  

Lokal lønnsreservepott 
Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 
2011. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et mellomoppgjør i kommunal 
sektor. Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret samsvarer med de 3,25 pst. som er 
anslått i forslaget til statsbudsjett. Det er også lagt inn forutsetning om at ulike kommunale 
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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 2011 fullt ut vil bli kompensert i 
enhetenes rammer. Beregnet lønnsoverheng fra 2010 til 2011, er allerede kompensert i 
enhetenes rammer. 

Driftstilskudd til Molde Eiendom KF 
Driftstilskuddet til Molde Eiendom KF behandles på lik linje med enheter i Molde kommune. 
Se tabell i kapittel 19.1 Molde Eiendom KF drift side 176. 

Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 et rammekutt på  
kr. 200.000,-. 

Driftstilskudd til Molde Folkebad KF 
I saken om bygging og etablering av Molde Folkebad KF, ble det lagt inn forutsetning om at 
foretaket skulle levere et årlig driftsoverskudd på ca. 1,2 mill. kroner. Dette overskuddet 
skulle anvendes til delvis dekning av foretakets kapitalutgifter. Øvrige kapitalutgifter skulle 
dekkes av Molde kommune. Forutsetningen om årlige driftsoverskudd oppfattes som 
urealistisk. Det forutsettes derfor at kommunen i kommende planperiode dekker alle renter 
og avdrag på foretakets lån på 120 mill. kroner. Dette innebærer at foretaket selv må sørge 
for driftsmessig balanse ut over dette. Endringen i forutsetning innebærer at kommunens 
tilskudd til Molde Folkebad KF økes med ca. 1,2 mill. kroner årlig i kommende planperiode. 

Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 et rammekutt på  
kr. 100.000,-.  

Mellomværender med Molde Utleieboliger KF 
Det er lagt inn store forventninger til økonomisk bidrag fra Molde Utleieboliger KF i de 
kommende årene. Samlet forventes det et direkte bidrag til morselskapet på 2,3 mill. kroner i 
2011. Dette er en betydelig økning i forhold til gjeldende økonomiplan og særdeles avhengig 
av at rentenivået forblir lavt. 

Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 et rammekutt på  
kr. 200.000,-. 

Overføring av investeringsmoms til investeringsregnskapet 
I 2011 skal 40 pst. av momskompensasjonen på investeringer overføres til 
investeringsbudsjettet (økende til 60 pst. i 2012, 80 pst. i 2013 og 100 pst. i 2014). Beløpet 
som budsjetteres er fordelt mellom morselskapet og Molde Eiendom KF avhengig av hvor 
investeringen foretas. Det er samlet lagt inn overføring av 6,4 mill. kroner til 
investeringsbudsjettene i 2011. 
 

Merutgifter til nytt bibliotek 
Det er i tidligere økonomiplan lagt inn en anslått merkostnad til nytt bibliotek på årlig 4,5 mill. 
kroner hvor 2,0 mill. kroner er kapitalkostnadene av investeringen i byggeklar tomt. Det er nå 
anslått økning i årlige driftsutgifter på det nye bygget på ca. 0,8 mill. kroner. Beløpet legges 
derfor inn med virkning fra 2. halvår 2012.  
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9.3. NÆRVÆR - SYKEFRAVÆR 
Molde kommune arbeider både systemisk og praktisk med å iverksette riktige tiltak som kan 
gi et lavest mulig fravær i organisasjonen. Arbeidet bygger på sentrale lover og avtaler, med 
hovedvekt på Arbeidsmiljøavtalen og IA-avtalen i oppfølgingsarbeidet. Mye av arbeidet nå 
retter seg også oppimot arbeidsgivers styringsrett, fokus på tjenesteproduksjon og kultur for 
fravær. 

Opplæringstiltak 
I perioden 7. september 2010 til 5. april 2011 inviteres det til fire heldagssamlinger for ledere 
og mellomledere med ulike tema. Rådmannens ledermøte brukes også til å sette fokus på 
kompetanseheving og refleksjon i forhold ulike utfordringer ledere står overfor med tanke på 
sykefraværsutfordringen. 
 
Bedriftshelsetjenesten arrangerer i samhandling med personal- og organisasjonsavdelingen 
HMS-opplæring for ledere og øvrige medlemmer i de lokale AMU (verneombud, tillitsvalgte 
og arbeidsgiverrepresentanter) 19. oktober og 10. november for å styrke enhetenes 
kompetanse på området. 

Seniortiltak  
Seniorene i kommunens arbeidsstokk, ansatte i aldergruppen 60-67 år er en svært viktig 
ressurs og de har en unik kompetanse. De utgjør om lag 10 pst. av alle ansatte og de har per 
oktober 2010 et sykefravær på 17 pst. Molde kommune har egen seniorpolitikk, men det må 
følges med denne gruppen særskilt og iverksette nødvendige tiltak med tanke på nærvær. 

Nærværsgrupper 
Etter dialogmøter våren 2010 er det nedsatt en nærværsgruppe for alle barnehagene. Den 
arbeider med ulike tema i forhold til daglig drift, HMS, medarbeidere og brukere. På tross av 
høyt sykefravær hos ansatte i barnehagene, viser brukerundersøkelse gjennomført 
våren 2010, at de aller fleste brukerne er fornøyd med tjenesten. Nærværsgruppen 
samarbeider godt med bedriftshelsetjenesten og kommunen ser at det samlede fraværet ved 
barnehagene har gått ned. Blant mange gode tiltak som nå gjennomføres skal det også 
arbeides videre med riktig og godt renhold som skal sikre brukere og ansatte god hygiene. 
 
Bedriftshelsetjenesten skal også delta i møte med de lokale AMU i barnehagene denne 
høsten. Tilsvarende grupper vil bli satt i gang, en gruppe for skolene og en gruppe for 
Pleie/omsorg og Tiltak funksjonshemmede. 

Veien videre 
Innenfor alle enheter er det fokus på tjenesteproduksjon. Den enkelte sine arbeidsoppgaver 
må fylles for at en tjeneste skal være god og for at arbeidsmiljøet skal være godt. Mye 
tilrettelegging for enkeltmedarbeidere kan gi slitasje på øvrige medarbeidere på grunn av 
ekstra arbeidsbelastning. Enhetenes oppgaver krever at alle ansatte fyller sine 
arbeidsoppgaver i henhold til sin stillingsbeskrivelse. I tillegg må det hele tiden være fokus på 
hva arbeidsmiljøloven kapittel 4 (§ 4-6) sier om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert 
arbeidsevne. Flere muligheter vurderes, men det vil bli økt fokus på gruppetiltak som kan 
gjelde flere eller alle ansatte innenfor tjenesteområdet. Ved nytilsetting er det viktig å ansette 
personer med riktige helsekvalifikasjoner i forhold til den stillingen de skal fylle. Det er også 
viktig å ha gode rutiner for opplæring og bruk av hjelpemidler på arbeidsplasser som har 
spesielle utfordringer. Det forebyggende arbeidet er viktig for i størst mulig grad å hindre 
slitasjeskader fysisk og psykisk.  
 
Oppfølging av syke medarbeidere er en krevende oppgave, og med et langtidsfravær på 
gjennomsnittlig 7,8 pst er det mange ledere som har ekstra utfordringer her. Det skal fortsatt 
være fokus på hvordan dette følges opp. I tillegg må det også vurderes hvordan en kan få 
bedre oversikt over ”vikarkorpset” sitt sykefravær. Over tid klarer de fleste enheter å ha lavt 
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fravær i kortere og lengre perioder. Utfordringen er å få et stabilt lavt fravær. Det jobbes med 
holdninger, kulturer og kompetansearenaer for å holde et stabilt fokus. Det er en åpen 
holdning til innspill fra politikere og andre interne og eksterne kompetansepersoner 
angående arbeidsgiverpolitikk, her inkludert sykefraværsarbeid. Det er tatt fatt på et 
langsiktig arbeid som krever fokus, god kompetanse og utholdenhet. 
 
Molde kommune har tatt fatt på et langsiktig arbeid som krever fokus på nærvær, god 
kompetanse i forhold til IA-virksomhet og utholdenhet. I samhandling med 
bedriftshelsetjenesten er det avdekket forhold angående langtidsfraværet, som er ønskelig 
blir fulgt opp. 
 
Sykefravær i prosent i periode 1997-2009 
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9.4. REKRUTTERINGSPLAN – REKRUTTERE, BEHOLDE OG VIDEREUTVIKLE 

DYKTIGE MEDARBEIDERE I MOLDE KOMMUNE 
Molde kommune utarbeidet våren 2008 en egen rekrutteringsplan. Planen er et verktøy for 
alle der det settes fokus på å rekruttere, beholde og videreutvikle gode medarbeidere. 
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, riktig lønn for 
det arbeidet som faktisk blir gjort (altså ikke bare styrt etter formell utdanning) og 
tilrettelegging av gode og innovative arbeidsplasser som kommer brukerne våre til gode.  
 
Kommunen hadde i 2008 og 2009 en rekrutteringspatrulje for helsefag. Den besto av unge 
fagarbeidere som ble frikjøpt til å reise rundt til ungdomsskoler og til videregående skoler for 
å bygge godt omdømme og rekruttere til yrket og til Molde kommune. Lønnen deres ble da 
refundert gjennom et nasjonalt prosjekt ”Aksjon helsefagarbeider”. Patruljearbeidet anser vi 
som så verdifullt og vellykket at vi ønsker å gjenoppta dette i 2011 med egne midler. Fra 
2009-2010 økte søkertallet til videregående 1 helse- og sosialfag ved Romsdal videregående 
skole med oppimot 70 pst. 
 
Det kan også nevnes at kommunen er med og legger inn oppgaver til Gründer-camp for 
ungdomsskoleelever. 
 
Våren 2011 begynner arbeidet med revisjon av kompetanseutviklingsplaner med tilhørende 
medarbeidervurderinger og lønnspolitikk, både overordnet og på enhetene. 
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9.5. 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 en lærlingkoordinator i 50 pst. stilling på personal- og 
organisasjonsavdelingen. Fagene det vil bli satset på er primært helsearbeiderfaget og 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, men de andre kommunefagene skal også ha prioritet. 
Kommunen arbeider godt med lærlingene som ressurs i kommunen og samarbeider tett med 
videregående skoler og ungdomsskoler i regionen. Kommunen profileres som en lærebedrift, 
som bygger og viser fram et godt omdømme. Internt i organisasjonen legges det til rette for 
at lærlingene skal ha gode utviklingsmuligheter og gode muligheter for fast arbeid etter endt 
utdanning. 
 
Det er avsatt midler til å dekke lønn til lærlingene, mens enhetene selv har personalansvar i 
læretiden. Det vurderes som verdifullt at ungdommene kommer med sine tanker og ideer inn 
i organisasjonen. Per 26. oktober 2010 har vi 25 lærlinger i ulike lærefag. I budsjettet for 
2011 har vi inndekning for inntak av 10 nye lærlinger. IKT-seksjonen, Kvam barnehage og 
Brann- og redningstjenesten dekker lønn til lærlinger over egne budsjett. 

9.6. OMSTILLINGSARBEID 
Med bakgrunn i kommunestyrets bestilling om å vurdere mulige nedtrekk i kommunens drift 
samt øvrige behov i organisasjonen for tilpasninger av bemanning og organiseringen, 
er det nedsatt en ressursgruppe med personal- og organisasjonssjefen som leder.  
Gruppen skal ivareta organisasjonens behov i endringssituasjon, for å ha en hensiktsmessig 
personell- og organisasjonsstruktur for planlegging og drift tilpasset de økonomiske rammer, 
herunder: 
 
Godkjenne utlysing av ledige stillinger. Ingen ledige stillinger kan utlyses før behovet for 
stillingen og om stillingens innhold kan overføres til andre, er vurdert av ressursgruppen. 
 
Ivareta tilsatte som kommer inn under fire årsregelen for midlertidig ansettelse og som har 
krav på fast tilsetting. 
 
Ivareta kommunens forpliktelser overfor tilsatte som blir overtallige. 
 
Vurdere å fremme forslag om organisasjonsmessige tilpasninger, herunder muligheter for 
sammenslåing av enheter, justering av virksomheter og seksjoner, og flytting av 
arbeidsoppgaver mellom enkeltansatte. 
 
Innhente forslag om justeringer i henhold til foregående punkt, samt å kartlegge behov og 
muligheter for tilpasninger av bemanning og organisasjon. 
 
Innhente aktuelle enhetslederes og berørte tillitsvalgtes vurderinger som en del av 
beslutningsgrunnlaget. 
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10. BUDSJETTRAMMER 

10.1. RÅDMANNENS BUDSJETTKOMITE 
Til å gjennomføre nødvendig prosess og arbeid frem mot endelig sak, har rådmannen satt 
sammen en administrativ budsjettkomitè bestående av strategisjef Henry Larsen, 
økonomisjef Kurt Magne Thrana og seksjonsleder Jannicke T. Ingeborgvik. Arbeidet 
komiteen har utført har i hovedsak basert seg på rammeutfordringer rådmannen har gitt 
enhetene i etterkant av dialogprosessen, rammesaken og etterfølgende drøftinger samt nye 
behov eller endringer i tjenester hos de enkelte enheter, fagområder og foretak. 
 
I budsjettet for 2011 er det på den enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er endret 
av tjenester innenfor rammen. Det er fokusert på en mer detaljert oversikt over tjenester enn 
tidligere. I tillegg ser vi at det er et behov for å få en samlet oversikt på enkelte områder slik 
som skole, pleie og omsorg og barnehager. Vi har derfor i dette dokumentet, i tillegg til 
rammer for den enkelt enhet, satt opp en oversikt over disse områdene samlet.  
 
Samlet er det en resultatforventning til stabs- og resultatenhetene som omfatter følgende: 
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. 

10.2. NETTO DRIFTSUTGIFTER I PLANPERIODEN 
Tabellen på neste side viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden  
2011 – 2014. 
 
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  

2 012 2 013 2 014

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 28 543 000 29 750 000 28 926 000 29 426 000 28 926 000

Plan- og utviklingsavdelingen 9 566 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 21 620 000 20 235 000 18 735 000 18 735 000 18 735 000

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage -5 851 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 9 351 000 -21 610 000 -21 762 000 -21 910 000 -21 910 000

Personal- og organisasjonsavdelingen 19 001 000 19 321 000 19 321 000 19 321 000 19 321 000

Økonomiavdelingen 12 352 000 11 933 000 11 933 000 11 933 000 11 933 000

Kirkelig fellesråd 9 159 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000

Molde asylmottak 0 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Informasjons- og serviceavdelingen 5 795 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000

Kvam skole 13 621 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000

Sellanrå skole 20 915 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000

Langmyra skole 25 038 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000

Nordbyen skole 18 390 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000

Kviltorp skole 22 087 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000

Kleive skole 6 051 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000

Bolsøya skole 4 852 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000

Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 758 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000

Sekken oppvekstsenter 3 841 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000

Bekkevoll ungdomsskole 25 981 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000

Bergmo ungdomsskole 21 597 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000

Skjevik barne- og ungdomsskole 16 220 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000

Molde voksenopplæringssenter 9 499 000 8 545 000 7 445 000 7 445 000 7 445 000

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 3 033 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000

Hatlelia barnehage, Barnas Hus 3 162 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000

Kvam, St. Sunniva barnehager 3 083 000 10 745 000 10 705 000 10 705 000 10 705 000

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 2 430 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000

Kviltorp og Langmyra barnehager 1 550 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000

Lillekollen barnehage 2 511 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000

Helsetjenesten 35 774 000 36 670 000 36 570 000 36 570 000 36 570 000

Barne- og familietjenesten 40 023 000 40 744 000 40 890 000 40 890 000 40 890 000

Sosialtjenesten NAV Molde 43 452 000 49 898 000 49 898 000 49 898 000 49 898 000

Ressurstjenesten 8 400 000 8 920 000 8 920 000 8 920 000 8 920 000

Glomstua omsorgssenter 63 021 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000

Kirkebakken omsorgssenter 62 152 745 73 645 000 73 561 000 73 561 000 73 561 000

Råkhaugen omsorgssenter 6 561 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000

Bergmo omsorgssenter 53 992 255 58 992 000 58 992 000 58 992 000 58 992 000

Røbekk omsorgssenter 19 046 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000

Kleive omsorgssenter 30 843 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000

Skåla omsorgssenter 17 859 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000

Tiltak funksjonshemmede 96 152 000 107 199 000 106 867 000 106 644 000 106 644 000

Brann- og redningstjenesten 17 266 000 17 338 000 17 338 000 17 338 000 17 338 000

Byggesak og geodata 1 805 000 648 000 148 000 148 000 148 000

Molde bydrift 20 619 000 20 770 000 20 770 000 20 770 000 20 770 000

Kulturtjenesten 20 222 000 20 424 000 20 424 000 20 424 000 20 424 000

Kulturskolen 9 740 000 9 309 000 9 309 000 9 309 000 9 309 000

Sum ramme 878 083 000 1 029 619 000 1 025 133 000 1 025 262 000 1 024 762 000

Avdeling/resultatenhet
Rev. budsjett 

2010
Budsjett

2011

Økonomiplan

 

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 de tjenester som en 
forventer utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene 
slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt. 

 Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter er basert på revidert budsjett 2010 og 
økonomiplan for 2010-2013. Videre er rammene justert i forhold til de signal som 
kommunestyret ga den 16. 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 2,0 pst. på utvalgte arter. Videre er rammene justert for 
spesiell prisvekst. Dette gjelder spesielt driftsavtaler som har prisvekst lik lønnsvekst.  
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 Rammene er delvis kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2010. Resterende 
vil bli fordelt ved hjelp av lønnsreservepotten i 2011.  

 Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2010 til 2011 anslås til 3,25 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 2011. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonspremie i 
Statens Pensjonskasse.  

 Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst. 
 Det er lagt inn og fordelt rammetrekk både på enkelte enheter og til kommunale foretak. 

Konsekvenser av disse nedrekkene framkommer under de berørte enheters kapittel. 
 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. 
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10.3. RAMMETREKK I PLANPERIODEN 

2012 2013 2014

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 56 950 391 603 653 991

Plan- og utviklingsavdelingen 19 204 132 052 220 532

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 38 736 266 356 444 824

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 138 199 950 285 1 587 011

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg -41 368 -284 455 -475 050

Personal- og organisasjonsavdelingen 36 986 254 325 424 731

Økonomiavdelingen 22 843 157 076 262 322

Kirkelig fellesråd 16 721 114 980 192 021

Molde asylmottak -191 -1 316 -2 198

Informasjons- og serviceavdelingen 10 400 71 515 119 433

Kvam skole 25 606 176 070 294 043

Sellanrå skole 41 351 284 337 474 852

Langmyra skole 49 215 338 411 565 158

Nordbyen skole 36 655 252 047 420 928

Kviltorp skole 44 707 307 412 513 388

Kleive skole 10 982 75 517 126 116

Bolsøya skole 9 338 64 210 107 233

Vågsetra barne- og ungdomsskole 34 346 236 173 394 417

Sekken oppvekstsenter 8 658 59 537 99 429

Bekkevoll ungdomsskole 51 774 356 010 594 549

Bergmo ungdomsskole 42 174 289 997 484 305

Skjevik barne- og ungdomsskole 30 501 209 728 350 253

Molde voksenopplæringssenter 16 358 112 479 187 844

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 23 902 164 355 274 478

Hatlelia barnehage, Barnas Hus 21 678 149 059 248 934

Kvam, St. Sunniva barnehager 20 569 141 438 236 206

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 19 331 132 921 221 983

Kviltorp og Langmyra barnehager 10 276 70 660 118 004

Lillekollen barnehage 24 924 171 384 286 217

Helsetjenesten 70 197 482 692 806 113

Barne- og familietjenesten 77 996 536 318 895 671

Sosialtjenesten NAV Molde 95 520 656 813 1 096 902

Ressurstjenesten 17 076 117 415 196 087

Glomstua omsorgssenter 141 002 969 556 1 619 194

Kirkebakken omsorgssenter 140 979 969 398 1 618 930

Råkhaugen omsorgssenter 12 349 84 915 141 812

Bergmo omsorgssenter 112 928 776 519 1 296 815

Røbekk omsorgssenter 44 081 303 107 506 200

Kleive omsorgssenter 63 798 438 687 732 624

Skåla omsorgssenter 37 930 260 814 435 569

Tiltak funksjonshemmede 205 211 1 411 073 2 356 544

Brann- og redningstjenesten 33 190 228 222 381 139

Byggesak og geodata 1 240 8 530 14 245

Molde bydrift 39 760 273 398 456 585

Kulturtjenesten 39 098 268 844 448 979

Kulturskolen 17 820 122 535 204 639
Sum ramme 1 971 000 13 553 000 22 634 000

Nedtrekk
Avdeling/resultatenhet
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11. STABSAVDELINGER 
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Drifts- og forvaltningsavd.
 inkl. rådmann 

Personal- og organisasjons-
avdelingenn 

Økonomiavdelingen  

Kirkelig fellesråd  

Informasjons- og 
serviceavdelingen 

Plan- og utviklings-
avdelingen 

35 % 

12 % 23 %

14 %

6 %
10 %

 

Barnehage

Skole 

Stabs- og       8 %   
støtteavdelingene 

Teknisk 
Kultur 

Pleie og omsorg og  
tiltak funksjonshemmede 

Helse og sosial 

Stabs- og støtteavdelingene Budsjett 2011
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 29 750 000
Plan- og utviklingsavdelingen 10 032 000
Personal- og organisasjonsavdelingen 19 321 000
Økonomiavdelingen 11 933 000
Kirkelig fellesråd 8 735 000
Informasjons- og serviceavdelingen 5 433 000
Totalt 85 204 000
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11.1. DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKL. RÅDMANNEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 34 199 000
Brutto driftsinntekter -5 735 000

Inngående 28 464 000 28 543 000 29 750 000 28 926 000 29 426 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 165 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 143 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -174 000

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 253 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 260 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 255 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Spesiell 
prisvekst kontingenter, Destinasjon Molde og 
Romsdal samt GassROR 26 000 26 000
I vedtatt økonomiplan for 2010-2013: Kommune og 
fylkestingsvalg 2011 og stortingsvalg 2013 850 000 -850 000 500 000 -500 000
Administrativ endring: Porto vedrørende skatt flyttes 
fra drifts- og forvaltningsavdelingen til 
økonomiavdelingen  -265 000
Tilskudd til turistinformasjon og Destinasjon Møre 
og Romsdal samt inkubatorstilling ved 
Kunnskapsparken foreslås redusert -400 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -250 000 250 000

Lønnsoppgjør ordfører, varaordfører og politisk nivå 132 000 21 000
Lønnsoppgjør etterbetaling 2009 - politisk nivå 37 000 -37 000
Planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosess 
for felles bredbåndsnett i ROR 270 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -250 000

Utgående 28 543 000 29 750 000 28 926 000 29 426 000 28 926 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Rådmannen 
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen 
som den sentrale premissleverandør til politikerne samtidig med å ha ansvaret for at politiske 
vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom 
rådmannsteamet, som utgjøres tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for drift og 
forvaltning og kommunalsjef for plan og utvikling.  

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
Avdelingen har sentrale oppgaver med kvalitetssikring og oppfølging av løpende drift, politisk 
aktivitet og tjenesteproduksjon. Drifts- og forvaltningsavdelingen danner sammen med 
rådmannen og den politiske aktivitet ett samlet rapporteringsområde med følgende 
virksomheter:  
 Kommuneadvokat/Overformynderi 
 Politisk sekretariat 
 Dokumentsenter/hovedarkiv/trykkeri 
 Innkjøpsforvaltning 
 IKT- tjenester  
 Kvalitetsutvikling og tilsyn 
 
Drift og forvaltningsavdelingen har redusert bemanningen de siste årene noe som har påført 
de gjenværene merarbeid og endret ansvar og arbeidsoppgaver. Noen oppgaver har det 
vært nødvendig å nedprioritere. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014 
Forklaring og konsekvens av endring 
I 2011 er det kommunevalg og det er foreslått 0,85 mill. kroner til dette formålet. Det er lagt 
opp til å arbeide fram en reduksjon i valgutgiftene i forhold til siste kommunevalg da samlet 
utgift overskred 1,2 mill kroner. 
 
Tilskuddene til Destinasjon Molde og Romsdal samt til Kunnskapsparken foreslås redusert 
med samlet 0,4 mill. kroner, med en halvpart på hver av disse. Reduksjonen på 
destinasjonsselskapet knyttes til oppgaven som selskapet utfører som turistinformasjon for 
Molde. Dette berører ikke avtalen mellom de samarbeidende kommunene om generelt 
tilskudd per innbygger. Dersom turistinformasjonen kommer til å lide under dette, er et 
alternativ å flytte ressursen til Servicetorget. 
 
Kunnskapsparken mottar tilskudd fra stat, fylke, GassROR og Molde kommune til 
inkubatorvirksomhet. Det er ikke forutsatt at tilskuddene fra øvrige parter utgår om Molde 
kommunes andel reduseres eller faller bort. Kunnskapsparkens inkubator yter dessuten 
tjenester til større område enn Molde noe som gjør det naturlig at GassROR bidrar inn i 
dette. 
 
Det legges ellers inn midler som gjør enheten i stand til å være med på en interkommunalt 
samarbeid og utvikling. Dette er et arbeid som har vært i gang en stund blant annet med 
støtte fra fylkesmannens skjønnsmidler. Dette har skjedd i ROR-regi og må nå iverksettes. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Ny stilling på IKT seksjonen 500 000 500 000 500 000 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Molde kommune har nå 2.500 datamaskiner. Den største økningen har foregått innenfor 
skoleområdet både med lærer- og elevmaskiner. Bemanningen på IKT-seksjonen er fortsatt 
knapp og det er sterkt behov for å styrke seksjonens bemanning for å sikre stabil IKT-drift og 
særlig med sikte på å følge opp satsingen i skolen. 

Fremtidige utfordringer 
Den største fremtidige utfordringen innen Drift og Forvaltningsavdelingen knytter seg til 
utviklingen innen IKT. Det er nødvendig å fornye store deler av maskinparken for at 
maskinene skal kunne håndtere dagens løsninger og stadig mer krevende applikasjoner. 
Økningen i antall datamaskiner, servere og svitsjer innebærer økende behov for fornyelse av 
lisenser på programvaren. Her dreier det seg om å møte det økende trykket fra hele 
organisasjonen om funksjonalitet og pålitelighet og om Molde kommunes evne til å samtidig 
ivareta de interkommunale behov og løsninger som er under utvikling.  
 
Det er også kritiske behov knyttet til fornyelse av portalløsningen på internett. Dagens ePorte 
går ut i 2011 og det må utvikles ny løsning for å kunne ivareta effektiviseringsmulighetene 
som ligger i digital utvikling. Se nærmere om dette tema under kapitel Informasjons- og 
serviceavdelingen. 
 
Det er også en utfordring at Molde kommune satser på kvalitetsutvikling med tilhørende 
kvalitetssikringssystem. De personellmessige tilpasninger som er foretatt de siste årene i 
drifts- og forvaltningsavdelingen innebærer at muligheten for å holde det sentrale 
kvalitetssystemene oppdatert og funksjonelt er betydelig svekket.  
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11.2. PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Plan- og utviklingsavdelingen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Plan- og utviklingsavdelingen 9 566 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000

Fagseksjon skole 21 620 000 20 235 000 18 735 000 18 735 000 18 735 000
Fagseksjon barnehage -5 851 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000
Fagseksjon pleie og omsorg 9 351 000 -21 610 000 -21 762 000 -21 910 000 -21 910 000

34 686 000 80 850 000 79 198 000 79 050 000 79 050 000  

Plan- og utviklingsavdelingen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 13 962 000
Brutto driftsinntekter -4 602 000

Inngående 9 360 000 9 566 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 39 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 39 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -141 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 90 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 267 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 146 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
Kompensasjon for bortfall av festeavgifter 332 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 9 566 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000 10 032 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 – 2014 
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge 
strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen 
flere særskilte oppgaver, blant annet gjennomføring av eiendomsskattetakseringen, 
ajourhold av takstene samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål.  
 
Seksjon for strategi og bestilling  
Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av samfunnsutviklingen. Dette 
innebærer strategi- og kommuneplanarbeid, samfunnsmedisinsk planlegging og rådgivning, 
prosesser rundt balansert målstyring og årshjulet, beredskapsarbeid, samordning av plan- og 
utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen samt bestillerfunksjonen i forbindelse med 
budsjett- og økonomiplanarbeidet.  
 
Seksjon for arealplan  
Seksjonen følger opp at plan- og bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, 
samt være ansvarlig for utformingen av kommuneplanens arealdel. Seksjonen skal veilede 
private tiltakshavere ved utarbeidelse av private planer.  
 
Seksjon for landbruk og naturforvaltning  
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, 
skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har ansvaret for kommunens 
skoger og er en viktig medspiller og premissleverandør i arealplansaker og energispørsmål.  
 
Fagseksjon skole  
Beskrevet under fagområdet skole.  
 
Fagseksjon pleie og omsorg  
Beskrevet under fagområdet pleie og omsorg.  
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Fagseksjon barnehage  
Beskrevet under fagområdet barnehage. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014 

Seksjonene arealplan, landbruk og naturforvaltning, strategi og bestilling 
Forklaring og konsekvens av endring 
Festetomter er solgt, og dette resulterer i mindre festeinntekter for kommunen. Dette er i 
2011 kompensert med 0,3 mill. kroner. 

Fagseksjon skole 

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 26 429 000
Brutto driftsinntekter -352 000

Inngående 26 077 000 21 620 000 20 235 000 18 735 000 18 735 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 90 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 81 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -7 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 319 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 24 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 54 000
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. 
Lagt inn i rammen for 2011 og trekkes derfor ut 
igjen i rammen i 2012 når kostnaden opphører -1 500 000
Revidert budsjett K-sak: 40/10. Det innføres nytt 
dataverktøy "Min Timeplan". Kostnaden belastes 
personalavdelingen og midlene er overført fra 
fagseksjonen skole. -200 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole -2 103 000 2 103 000
Det økonomiske handlingsrom som kommer frem i 
det senere års regnskap samt ytterligerere 
rammeøkning for 2010 benyttes til å dekke 
reduksjon i rammene til skolene på kr. 4,8 mill. 
kroner. Fagseksjonen fordeler kuttene på de enkelte 
skolene -4 800 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 62 000 88 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 -921 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn -240 000
Fordeling spesialundervisning høst 2010 -229 000 229 000
Assistentressurs høst 2010 -341 000 341 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 1 000 1 000
Bolsøya - ekstratildeling -100 000 100 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -250 000 250 000
Overføring til innføringsklasse -192 000
Styrking spesialundervisning Kvam -58 000 58 000
Elever i statlige/private skoler -137 000
Ufordelt helårseffekt fagtimefordeling og leksehjelp 133 000
Helårseffekt skoleskyss for funksjonshemmede i 
SFO 52 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -250 000

Utgående 21 620 000 20 235 000 18 735 000 18 735 000 18 735 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
Reduksjonen i driftrammen for området i 2011 på 4,8 mill. kroner må i det vesentlige hentes 
ut gjennom reduserte lønnskostnader. Viser til beskrivelse på fagområdet. 
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Fagseksjon barnehager 

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 64 729 767
Brutto driftsinntekter -69 145 767

Inngående -4 416 000 -5 851 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 19 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 16 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -7 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 6 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 25 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 32 000
Administrativ endring: Tilskudd til barn med nedsatt 
funksjonsevne, tilbakeføres til fagseksjon 
barnehage i 2011. -45 000 45 000
Reduksjon på kr. 400.000,- skal fordeles på de 
enkelte barnehager. Det åpnes for endring i 
gjeldende praksis hvor barn under 1 år ikke lenger 
for innvilget plass. Lovfestyet rett gjelder fra fylte 1 
år. -400 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 -1 334 000
Nullstilling for å beregne fagseksjonen på nytt 5 876 000
Ufordelt budsjett 355 000
Administrasjon 1 650 000
Tiltak funksjonshemmede barn kommunalt og privat 3 474 000
Spesialpedagogisk hjelp kommunalt og privat 3 000 000
Søskenmoderasjon kommunalt og privat 2 000 000
Kompetanseutvikling barnehager privat og 
kommunal 250 000
Kommunalt tilskudd til private 2011 61 747 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående -5 851 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 

Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager 
Fra januar 2011 vil øremerket satstilskudd til barnehager innlemmes i rammetilskuddet til 
kommunene. Dette er en svært omfattende reform. I følge departementet vil kommunen ved 
overgang til rammefinansiering få mer ansvar som barnehagemyndighet. Molde 
formannskap behandlet i møte den 22. juni 2010, sak 73/10 ”Høring av nytt finansierings-
system for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor”.  
 
Som det kommer fram i høringsuttalelsen, er det mange forhold ved rammefinansieringen 
som fortsatt ikke er avklart. Departement og fylke vil i november gjennomføre konferanser 
vedrørende reformen. Kommunen regner da med at stat og fylke vil gi ytterligere signal for 
iverksettingen av forskriften. Rådmannen har derfor foreløpig beregnet et kommunalt tilskudd 
til private barnehager på 61,7 mill. kroner. Som nevnt er det imidlertid usikkerheter knyttet til 
beregningene, og rådmannen vil komme tilbake til saken så snart presiseringer fra 
departementet er klare. 
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Fagseksjon pleie og omsorg 
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og 
omsorg

Rev. budsjett 
2010

Budsjett   
2011

Øko.plan  
2012

Øko.plan  
2013

Øko.plan  
2014

Brutto driftsutgifter 9 876 000
Brutto driftsinntekter -957 000

Inngående 8 919 000 9 351 000 -21 610 000 -21 762 000 -21 910 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 32 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 28 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -905 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 121 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 37 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 39 000
Revidert budsjett K-sak 40/10: Omsorgslønn 
forutsettes satt på samme nivå som 2008 i 
fremtidige avtaler. Det legges derfor inn en 
nedtrappingsplan på tilskuddet som ble gitt i 2010. 463 000 -163 000 -152 000 -148 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
Reduksjon i sykehjemsplasser -5 000 000
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon -28 680 000
Spesiell prisvekst kjøp av eksterne tjenester (2 
plasser) 411 000
Spesiell prisvekst kjøp institusjonsplass annen 
kommune 188 000
Styrking hjemmetjenesten og kommunal andel 
intermediær enhet 3 000 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 9 351 000 -21 610 000 -21 762 000 -21 910 000 -21 910 000  
 
Forklaring og konsekvens av endring 
I rammesaken for 2011, vedtatt i kommunestyre (sak 58/10) ligger det inne en 
rammereduksjon for fagområdet tilsvarende 5,0 mill. kroner. Dette utgjør 9 heldøgns-
institusjonsplasser. Tiltaket vil få konsekvenser også for sentrale tjenester på fagseksjonen. 
Under fagområdet Pleie og omsorg er det beskrevet konsekvenser av dette tiltaket, ett av 
disse er betaling for ferdigbehandlede ved sykehuset. I budsjett for 2010 fikk fagseksjon først 
en rammestyrking på 0,5 mill. kroner for å kunne finansiere ferdigbehandlede på sykehuset. 
Samtidig ble det gitt et rammetrekk på 0,5 mill. kroner ”egenfinansiering av tiltak som må 
dekkes innenfor rammen til fagområdet”. Fagområdet har ikke fordelt trekket ut på enhetene, 
men valgt å legge trekket inn i sin helhet på betaling for utskrivingsklare pasienter på 
sjukehuset. Budsjettrammen som videreføres til 2011 er dermed redusert med 0,5 mill. 
kroner. Fagseksjon ser det som en stor utfordring å skulle holde budsjettet på denne posten i 
2011 når det samtidig reduseres med 9 heldøgnsplasser i institusjon.  
 
I revidert budsjett 2010 fikk fagseksjon en engangs styrking av rammen for å finansiere 
økning i satsene på omsorgslønn. Det viste seg ikke gjennomførbart å reforhandle de 
allerede inngåtte avtalene til 2008 sats. Denne styrkingen trappes ned over de neste tre 
årene, første gang i 2011 med kr. -163.000,-, videre i perioden med kr. -152.000,- og i 2013  
kr. -148.000,-. Fagområdet ser det som en stor utfordring å greie dette, da det er liten 
avmelding av omsorgslønnsmottakere, og det kommer stadig nye søknader som vurderes å 
kvalifisere til å gi vedtak. Det presset som forventes å øke i hjemmetjenesten som følge av 
reduksjon i antall heldøgnsplasser, vil også medføre flere søknader på omsorgslønn for at 
pårørende skal orke å stå i tunge omsorgsoppgaver. 
 
Utfordringene innen pleie- og omsorgstjenesten er, slik rådmannen ser det, meget alvorlige. 
På denne bakgrunn har rådmannen funnet det helt nødvendig å styrke tjenesten. Dette er i 
sluttfasen av arbeidet med rådmannens skisse gjort med 3,0 mill. kroner fra 2011 og ut 
perioden. Beløpet er ført opp i fagseksjonens budsjett, og det forutsettes at området setter i 
gang en prosess på hvordan midlene best kan benyttes. Rådmannen vil at en ordning med 
intermediære tjenester blir vurdert i den prosessen som nå skal gjennomføres. 
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Utfordringer i perioden som gjelder hele plan- og utviklingsavdelingen 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Skole - spesielundervisning, lærerdekning, innføringsklassa 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Skole - skoleskyss, svømming, spesialundervisning, Romsdal 
ungd.skole og Tøndergård skole, vid.utd ped.personale 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Tiltak for barn med særskilte behov - barnehage 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Oppstart av Råkhaugen omsorgssenter, sjukehjemsdelsen. 8 
plasser 5 500 000 7 500 000 4 000  000
Finansiering av 8 heldøgnsplasser som legges ned i 2011.  5 000 000
Intermediæravdeling 8 plasser

Finansiering av flere liggedøgn ferdigbehandlede pasienter 500 000 500 000 500 000 500 000
Internopplæring og konferanser 25 000 25 000 25 000 25 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 

Skole 
Nye bestillinger høsten 2010 er i hovedsak knyttet til spesialundervisning og lærerdekning for 
elever med alvorlig sykdom. 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. 
Flere skoler har også elever under utredning i PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste). I 
tillegg har noen skoler spesielle utfordringer knyttet til oppfølging av elever med 
flyktningbakgrunn.  

Sentrale tjenester skole 
På dette områder har vi kostnadsøkninger knyttet til skoleskyss, svømmeundervisning 
(bassengleie og skyss), spesialundervisning for fosterhjemsplasserte elever ved Romsdal 
ungdomsskole og ved Tøndergård skole, samt videreutdanning for pedagogisk personale. 
Økt kostnadsbehov er skissert til cirka 3,5 mill. kroner. 

Barnehage 
Behovet for økte rammer for tiltak for barn med særskilte behov har over år vært stort. 
For barnehageåret 2010-2011 er forholdet mellom omsøkt, sakkyndig dokumentert behov og 
tildelte ressurser slik: 
 

Tiltak barn med nedsatt funksjonsevne, øremerket statstilskudd 4 000 000
Skjønnsmidler 500 000
Spesialpedagogisk hjelp 2 500 000
Totalt 7 000 000

Tiltak barn med nedsatt funksjonsevne (forutsatt assistent med   8 
års ansiennitet 6 500 000
Estimert spesialpedagogisk hjelp med spesialpedagog 2 300 000
Estimert spesialpedagogisk hjelp med assistet 2 000 000
Fritak foreldrebetaling og utgifter, utstyr m.v. 200 000
Totalt 11 000 000

Tildelte ressurser:

Omsøkt og saksyndig vurdert behov:

 
 
Differanse budsjett og omsøkt behov beregnet til omtrent 4,0 mill. kroner (helårseffekt). 
 
Det vil være behov for å styrke dette området anslagsvis på 2,0 mill. kroner. 
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Pleie og omsorg 
For å imøtekomme det presset på omsorgstjenester som allerede er i dag, må Råkhaugen 
tas i bruk med ordinære heldøgnsplasser. For at driften skal være økonomisk forsvarlig, må 
en drifte minst 16 plasser. Med det forslag som ligger til grunn som finansiering av 
intermediæravdeling, og eventuelt et interkommunalt samarbeid, kan en da se videre på 
muligheten for oppstart av slikt tilbud med 8 plasser i samhandling med helseforetaket. 
Kommunalt økonomisk bidrag er ikke fullstendig kostnadsberegnet. 
 
Ved nedlegging av heldøgnsplasser uten å styrke hjemmebasert tjeneste, vil kommunen ikke 
greie å ta unna pasienter som er ferdigbehandlet på samme måte som i dag. Konsekvensen 
blir lengre liggetid på sykehuset. 
 
Fagseksjon har et spesielt ansvar for å delta i utvikling av og være faglig oppdatert på det 
som skjer nasjonalt. Samhandlingsreformen og Nasjonalt helsenett er to store områder der 
det er viktig å være aktiv. Det er derfor avgjørende at vi har ramme til å kunne delta på 
nasjonale konferanser der kommunen til enhver tid oppdateres på utviklingen innenfor 
tjenesteområdet. Fagseksjon har også opplærings- og koordineringsansvar overfor pleie- og 
omsorgsområdet på flere områder. Vi ivaretar mye av dette ved internopplæring og kurs for 
ansatte i tjenesten, og dette er ressurskrevende. For å kunne opprettholde denne funksjonen 
slik det er behov for og ønskelig må fagområdet ha en viss romslighet innefor kurs og 
konferansebudsjettet. Slik det er i dag, er dette meget knapt, som følge av at vi i 2010 
reduserte disse rammene for å balansere budsjettet. 

Fremtidige utfordringer 
Utfordringer innen arealplan, landbruk, strategi og bestilling 
 Stillingen som planrådgiver står fortsatt ubesatt, og konsekvensen av dette er at 

kommuneplanarbeidet mangler fremdrift. 
 Molde må øke produksjonen av boliger og gi et variert tilbud. Samarbeidet med private 

utbyggere må styrkes for å oppnå et godt resultat.  
 Molde sentrum må øke sin attraktivitet. Kommunen og gårdeierne må samarbeide videre 

for å få dette til. Det bør etableres et fast møtested mellom kommunen og 
næringslivet/gårdeierne for å oppnå dette.  

 Molde må i samarbeid med Statens vegvesen forbedre vegnettet til og fra Molde sentrum. 
Bytunnelen må bygges og innfartsvegen fra øst må ombygges.  

Utfordringer innen fagseksjon skole 
Fellesområdet (sentrale tjenester) har spesielle utfordringer knyttet til økonomisk dekning i 
kommende periode:  
 økt elevtall ved Tøndergård skole (økt kostnad cirka 2.mill i 2011.) 
 spesialundervisning 
 videreutdanning av pedagogisk personale 
 spesielle utfordringer knyttet til elever med flyktningbakgrunn  
 økt omfang av skoleskyss 
 økte kostnader for svømmeopplæring 
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For videre tilpasning av rammen for skoleområdet viser en til tiltak som ble skissert i 
dialogprosessen våren 2009 og 2010. Aktuelle tiltak for videre oppfølging kan være: 
 Avvikle leirskole 
 Økte betalingssatser i SFO 
 Kontaktlærerordningen (omfang) 
 Omfang av spesialundervisning 
 Skolestruktur 
 Omfang av støttetiltak 

Utfordringer innen fagseksjon barnehage 
 Å få etablert gode og oversiktlige system som ivaretar både kommunen og ikke-

kommunale barnehager i det nye finansieringssystemet 
 Full barnehagedekning – nye tiltak i 2010 og 2011 
 
Det vises til sak i kommunestyre (sak100/09 ”Full barnehagedekning – nye tiltak 2010 og 
2011”). Kviltorp barnehage har midlertidig godkjenning for i utgangspunktet 24 
småbarnsplasser. Berg barnehage er godkjent for 18 plasser. Begge barnehagene skal 
avvikles når ny barnehage på Årølia står klar. Det arbeides nå med utarbeiding av 
anbudskonkurranse for Årølia. Forventet barnehagedrift i 2011. 

Utfordringer innen fagseksjon pleie og omsorg 
Pleie og omsorgstjenesten blir en viktig medaktør i kommunens arbeid 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.  
 
Demografisk utvikling tilsier et økende behov for tjenester, også tilrettelagte tjenester i 
hjemmet. Kommunen har ikke heldøgnsbemannede omsorgsboliger eller bofellesskap, og 
dette gir et ekstra press på institusjonsplassene.  
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11.3. PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Personal- og organisasjonsavdelingen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 21 942 000
Brutto driftsinntekter -3 200 000

Inngående 18 742 000 19 001 000 19 321 000 19 321 000 19 321 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 118 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 105 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -68 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 132 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 141 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 virking 2011 151 000
Revidert budsjett K-sak: 40/10. Det innføres nytt 
dataverktøy "Min Timeplan". Kostnaden belastes 
personalavdelingen som får tilført tilsvarende beløp. 
Skolene skal selv finansiere dette. 200 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -200 000

Utgående 19 001 000 19 321 000 19 321 000 19 321 000 19 321 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid, 
herunder arbeidsgiveransvaret for rekruttering og avlønning. Avdelingen har ansvar for det 
løpende lønnsarbeidet. I tillegg hører hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og lærlingene 
under avdelingen.  

Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen  
Bistå avdelingene og resultatenhetene i alle saker som gjelder arbeidsgiverspørsmål, 
organisasjonsutvikling samt overordna oppfølging av nærværs-/sykefraværsarbeidet. Ansvar 
for og oppgaver innen tilsettings- og personalsaker, oppfølging av ordninger som 
Inkluderende Arbeidslivsavtalen (IA), felles opplæringstiltak, bistå i avdelings-/enhets- og 
organisasjonsutvikling, koordinering av lærlingordningen, lederhåndboken, overordna helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og arbeid med bedriftshelsetjeneste (BHT), veiledning av 
ledere angående personalutvikling, lederopplæring, lønnsforhandlinger samt andre 
forhandlinger innen personalsaker. Avdelingen arbeider kontinuerlig med effektiviseringstiltak 
for administrative oppgaver samt organisasjonsutviklingsoppgaver. 

Lønnsseksjonen  
Har ansvaret for lønnskjøring i Molde kommune, inkludert totalt 10 selskap. Fører oversikt 
over sykefravær, sørger for at det blir krevd refusjon fra NAV og utarbeider interne og 
eksterne fraværsstatistikker. Foretar også rapportering av medlemsdata til Statens 
Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse (KLP), samt til Arbeidsgiver- og 
Arbeidstakerregisteret. Fører register over ansatte, innberetter skatt og arbeidsgiveravgift, 
fører lønnsstatistikker og er samhandlingsaktør i forhold til Molde Kommunale 
Pensjonskasse. 

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
De lovpålagte frikjøpte hovedtillitsvalgte samt hovedverneombud med følgekostnader 
budsjetteres inn under personal- og organisasjonsavdelingen. 
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Lærlingene 
Kommunens utgifter til Opplæringskontoret, samt netto lønnsutgifter for lærlinger 
budsjetteres inn under personal- og organisasjonsavdelingen. 

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

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014 
Forklaring og konsekvens av endring 
Ingen vesentlig endring i rammen. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Økning i lærlingsatsningen 250 000
Midler til rekrutteringspatrulje 50 000
Økte midler til bedriftshelsetjeneste til ansatte 500 000
Lederutviklingstiltak 200 000
Systemgjennomgang, kvalitetssikring, effektivisering 
og utvikling av IT-systemer 250 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Det ønskes stabilitet i inntak av lærlinger, både for de som satser på å utdanne seg som 
fagarbeidere, yrkesretninger for de videregående skolene, samt legge til rette for satsing på 
å fylle det store behovet for rekruttering - særlig innen helsearbeiderfaget. Ved inntak av 12 
nye lærlinger årlig, vil netto utgift for lærlingordningen bli 3,3 mill. kroner inkludert lønn til 
lærlinger og 50 pst. stilling ved Opplæringskontoret.  
 
For å sikre rekruttering har vi behov for kr. 50.000,- årlig til drift av rekrutteringspatrulje for 
helsearbeiderfaget (se mer på punkt om rekrutteringsplan). 
 
Det er behov for økte midler til bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte skal fra 1. januar 2010 
omfattes av tilbudet og det behøves derfor økte midler. 
 
Lederutviklingsprogram som har vært gjennomført i Molde kommune har vært nyttige og vi 
ser at det er behov for fortsatt å holde lederne oppdaterte gjennom videreføring av 
lederutvikling. 
 
Det er ønskelig med gjennomgang av IT-system, prosessgjennomgang og kvalitetssikring av 
systemer og rutiner. 

Fremtidige utfordringer 
Med de økonomiske utfordringene, samt det høye sykefraværet som Molde kommune har, 
så blir det svært viktig å ha en god og effektiv personal- og organisasjonsavdeling. Den må 
nyttes godt i hele organisasjonen, slik at vi oppnår de kvalitets- og arbeidsmiljømål som er 
satt. Avdelingen må også planlegge å gjennomføre utviklingstiltak for medarbeidere og 
ledere i organisasjonen i samhandling med kommunens øvrige ledere.  
 
Lærlingordningen og opplæringskontoret fungerer nå svært godt i Molde kommune. Det er 
viktig å fortsette med ekstern samhandling angående rekruttering, utdanning og utvikling av 
fagpersoner til beste for kommunens innbyggere. 
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11.4. ØKONOMIAVDELINGEN  

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Økonomiavdelingen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 16 813 000
Brutto driftsinntekter -4 998 000

Inngående 11 815 000 12 352 000 11 933 000 11 933 000 11 933 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 210 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 180 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -143 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 52 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 162 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 virking 2011 181 000
Innføring av Visma Enterprice - beløpet gjelder 
innstallering, opplæring, rydding m.v. -400 000
Administrativ endring: Porto vedrørende skatt er 
overført fra drifts- og forvaltningsvadelingen 265 000
Gebyrinntektene økes -200 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
Sparte midler til portoutgifter -89 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 12 352 000 11 933 000 11 933 000 11 933 000 11 933 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 – 2014 
Kommunen skal ut ifra 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, budsjettoppfølging overfor avdelinger/enheter, avviksrapportering og 
fagstøtte til avdelinger/enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet 
årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er 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 
mer.  

Seksjon skatt  
Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og 
har tilhold i Skattens Hus. 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. Seksjonen utfører alle oppgaver 
innenfor skatteområdet på vegne av Vestnes kommune. Seksjonen leverer også tjenester 
innenfor området regnskapskontroll til kommunene Aukra og Fræna. Seksjonen er aktiv 
deltaker i ulike prosjektgrupper/prosjektarbeider både i vår region og på landsplan. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Innføringen av Visma Enterprice medførte styrking av rammen for 2010. Denne styrkingen 
trekkes nå ut noe som ikke medfører driftsmessige konsekvenser. Videre er engangstrekket 
gjeldende for 2010 lagt inn igjen som forutsatt. Staten vil fra 2011 ikke kreve refusjon fra 
kommunene ved sentral utsendelse av skatteoppgjøret. Denne innsparingen trekkes ut av 
avdelingens ramme. Økningen i gebyrinntekter skyldes allerede gjennomført rutineendring 
knyttet til innfordringsarbeidet på skatteområdet. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Styrking av ressursene til controllerfunksjonen 300 000 300 000 300 000 300 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Overtagelsen av ansvaret for den økonomiske controllerfunksjonen, samtidig som 
funksjonen skulle styrkes betydelig, medførte en bemanningsøkning med en halv stilling. 
Også i budsjettet for 2010 meldte avdelingen ønske om bemanningsmessig styrking med 
ytterligere en halv stilling og dette ønsket står fortsatt ved lag.  

Fremtidige utfordringer 
Avdelingens store utfordring i årene som kommer, er å kunne utføre forventede tjenester i et 
omfang og av en kvalitet som er tilfredsstillende ut ifra begrensede bemanningsmessige 
ressurser. Avdelingen har de senere årene påtatt seg vesentlige meroppgaver uten at dette 
har medført bemanningsmessige endringer.  
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11.5. KIRKELIG FELLESRÅD 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Kirkelig fellesråd
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 9 095 000
Brutto driftsinntekter

Inngående 9 095 000 9 159 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 164 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 170 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 6 000
Reduksjon i virksomhetens generelle drift -100 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
Merutgifter til administrative lokaler utgår grunnet 
flytting til Godtfred Lies Plass -500 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 9 159 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Kirken i Molde består av seks sokn fordelt på to prestegjeld. De er organisert med en stab i 
hvert prestegjeld i tillegg til fellesrådets administrasjon. Molde Kirkelige fellesråd ivaretar 
oppgaver etter Kirkelovens § 14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde 
kommune. Fellesrådet forvalter midler som i tillegg til å komme fra staten, i hovedsak 
kommer som overføringer fra Molde kommune.  
 
Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for: 
 Økonomiske og administrative oppgaver 
 Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer 
 Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte 
 Utarbeidelse av mål og planer  
 
Når det gjelder soknenes ansvar for «det kristelige liv» herunder forkynnelse, undervisning, 
diakoni og kirkemusikk, har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (Kirkelovens § 9). 
Det er fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune og stat til å dekke utgifter til lønn og 
utstyr for de ansatte i soknene. Det er stor grad av aktivitet som kommer barn, unge og 
voksne til gode og kirkens ansatte er til stede i folks sorg og glede. Kirkelig fellesråd har 
ansvaret for kirkegårdsdriften som i hovedsak utføres av kommunens parkvesen som 
kommunal tjenesteyting. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Lønnsressurs informasjon, musikk 300 000 300 000 300 000 300 000  

Forklaring og konsekvens av endring 
Reduksjonen på kr. 100.000,- får konsekvenser for fellesrådets driftsnivå som allerede er 
svært presset, og vil gå utover ansattes mulighet til å yte tjenester til kirkens brukere. 
Oppvarming og renhold av bygninger, samt øvrige støttefunksjoner for ansatte vil bli 
redusert. Det vil dessuten være vanskelig å gjennomføre dette over tid uten å måtte gjøre 
endringer som også inkluderer personellmessige endringer.  

Utfordringer i perioden 
Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
I tillegg til å opprettholde dagens ramme er det behov for å oppgradere muligheten for bedre 
informasjon om kirkens arbeid (frigjøre øvrige ansattes tid til å drive direkte arbeid i forhold til 
brukerne), og ha tilfredsstillende musikk ved lovpålagte gudstjenester. Behovet skisserer 50 
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pst. stillingsressurs som vil frigjøre nok midler fra private givere/menighetene til å opprette 
full stilling.  

Fremtidige utfordringer 
Den største utfordringen er å kunne opprettholde dagens drift på et nivå ved å ha 
tilfredsstillende bygningsmasse og nok administrative støttefunksjoner. Stadig flere eksterne 
krav binder dessuten opp tilgjengelige midler, og per i dag er en stor del av kirkens bundet 
opp i stillingsressurser. Stillingene er i tillegg delfinansiert fra stat og private givere og gir 
med dette liten fleksibilitet i forhold til mulighet for omorganisering og frigjøring av midler 
innenfor budsjettet.  
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11.6. INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Informasjons- og serviceavdelingen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 6 334 000
Brutto driftsinntekter -619 000

Inngående 5 715 000 5 795 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 96 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 87 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -17 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 26 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 34 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 virking 2011 42 000
Servicetorget flyttes til rådhuset. Det forventes en 
innsparing på et årsverk tilsvarende kr. 400.000,- 
Videre reduseres rammen med kr. 100.000,- i 
forbindelse av stenging av infokiosker -500 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -50 000 50 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -50 000

Utgående 5 795 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 – 2014 
I forbindelse med åpningen av NAV Molde i mai 2009 ble sosialmottaket, flyktningtjenesten 
og formidling av ulike støtteordninger fra husbanken flyttet til NAV fra 1. juni 2009. 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. 
Kommunens sentralbord er organisert under informasjons- og serviceavdelingen. 
Informasjons- og serviceavdelingen veileder og informerer om alle kommunale tjenester. 
Salg og markedsføring av kommunens tomter og bistand ved byggesøknader står sentralt.  
 
Avdelingen 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. Avdelingen 
behandler søknader om ledsagerbevis, transportstøtte, parkeringstillatelser og 
skjenkebevillinger for enkeltanledninger. Koordinering av arrangement som innflytterdag, 
romjulstreff og andre omdømmebyggende tiltak ligger også til avdelingen. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Rammereduksjonen innebærer at en 80 pst. stilling som servicekonsulent holdes i vakanse. 
Noe lengre saksbehandlings- og ventetid, samt økt sårbarhet ved ferier og sykdom, må da 
påregnes. På den annen side vil flytting av Servicetorget til rådhuset, som nå er under 
planlegging, legge til rette for bedre ressursutnyttelse og en mer effektiv drift av avdelingen. 
 
Kommunens informasjonskiosker, som er lokalisert på fem ulike steder i byen, har svært 
variable besøkstall. Driften er bare delvis finansiert via eksterne samarbeidsavtaler. 
Avvikling, eventuelt omlegging, av ordningen er under vurdering. En fortsatt satsing 
forutsetter en selvfinansierende ordning. 
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Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Ny internettplattform 300 000 1 000 000 300 000 300 000
Videreutvikling av sharepoint intranett 250 000 250 000 250 000 250 000  

Fremtidige utfordringer 
Kommunens internettplattform fases ut av leverandøren i 2011, og en helt ny løsning må på 
plass. Det strategiske arbeidet, valg av teknisk plattform og noe utviklingsarbeid må 
gjennomføres i 2011. Implementering av ny portal kan senest gjøres tidlig i 2012.  
 
Nye intranettsider ble lansert i 2010. Det er behov for kontinuerlig videreutvikling med særlig 
fokus på integrasjoner mot kommunens øvrige datasystemer.  
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12. SKOLEOMRÅDET 
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Skole 22%

Barnehage 

Helse og sosial

Pleie og omsorg og  
tiltak funksjonshemmede 
 

Teknisk
Kultur

Stabs- og  
støtteavdelingene 

Skoleområdet Budsjett 2011
Plan- og utvilingsavd. fagseksjon skole 20 235 000
Kvam skole 13 376 000
Sellanrå skole 21 601 000
Langmyra skole 25 709 000
Nordbyen skole 19 148 000
Kviltorp skole 23 354 000
Kleive skole 5 737 000
Bolsøya skole 4 878 000
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 942 000
Sekken oppvekstsenter 4 523 000
Bekkevoll ungdomsskole 27 046 000
Bergmo ungdomsskole 22 031 000
Skjevik barne- og ungdomsskole 15 933 000
Molde voksenopplæringssenter 8 545 000
Totalt 230 058 000
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12.1. SKOLEOMRÅDET 

Økonomisk oversikt  

Skolene
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan     

2014
Fagseksjon skole* 21 620 000 20 235 000 18 735 000 18 735 000 18 735 000
Kvam skole 13 621 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000
Sellanrå skole 20 915 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000
Langmyra skole 25 038 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000
Nordbyen skole 18 390 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000
Kviltorp skole 22 087 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000
Kleive skole 6 051 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000
Bolsøya skole 4 852 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 758 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000
Sekken oppvekstsenter 3 841 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000
Bekkevoll ungdomsskole 25 981 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000
Bergmo ungdomsskole 21 597 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000
Skjevik barne- og ungdomsskole 16 220 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000
Utgående 217 971 000 221 513 000 220 013 000 220 013 000 220 013 000  

Total oversikt over endring for området inkludert fagseksjon 2011 - 2014 

Skoleområdet
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 239 390 000
Brutto driftsinntekter -24 046 000

Inngående 215 344 000 217 971 000 221 513 000 220 013 000 220 013 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 4 520 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 3 926 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. -536 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 513 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 457 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 virking 2011 1 046 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -400 000
Statstilskudd: Leksehjelp høsten 2010 1 288 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 336 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -2 150 000 2 150 000
Uttrekk leie brakkerigg -245 000
Ordinært statstilskudd for barnehager Sekken 
oppvekstsenter 471 000
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. 
Lagt inn i rammen for 2011 og trekkes derfor ut 
igjen i rammen i 2012 når kostnaden opphører -1 500 000
Revidert budsjett K-sak: 40/10. Det innføres nytt 
dataverktøy "Min Timeplan". Kostnaden belastes 
personalavdelingen og midlene er overført fra 
fagseksjonen skole. -200 000
Det økonomiske handlingsrom som kommer frem i 
det senere års regnskap samt ytterligerere 
rammeøkning for 2010 benyttes til å dekke 
reduksjon i rammene til skolene på kr. 4,8 mill. 
kroner. Fagseksjonen fordeler kuttene på de enkelte 
skolene -4 800 000
Elever i statlige/private skoler -137 000
Ufordelt helårseffekt fagtimefordeling og leksehjelp 133 000
Helårseffekt skoleskyss for funksjonshemmede i 
SFO 52 000
K-sak 85/2010 rammetrekk - Sekken oppvekst-
senter andel av barnehage kutt -5 000
K-sak 85/2010 rammetrekk - skole -250 000
Utgående 217 971 000 221 513 000 220 013 000 220 013 000 220 013 000  
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Skoleområdet 
Molde kommune har 12 grunnskoler:  
 7 barneskoler 
 2 ungdomsskoler 
 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 
 
I grunnskolen i Molde er det 263 pedagogårsverk. I tillegg er 18 årsverk knyttet opp til 
administrative og pedagogiske lederoppgaver. Videre har skolene 78,5 årsverk som 
assistenter i skole og SFO. 
 
Totalrammen for grunnskolen i Molde kommune er i overkant av 220 mill. kroner. Driftsnivået 
er stramt, og kostnadsnivået for skoledriften i Molde kommune er gjennomgående noe lavere 
enn snittkostnadene i kommunegruppe 13.  

Leksehjelp 
Tilbudet om leksehjelp for trinnene 1. – 4. trinn ble iverksatt fra august 2010. Målsetting for 
tilbudet er blant annet å til rette legge slik at flere svake elever får bedre forutsetninger for 
gjennomføring av videregående opplæring senere i utdanningsløpet. Dette kan bidra til sosial 
utjevning gjennom inkludering, bedre rammer for læringsutbytte og økt sosial trivsel. Det er 
viktig at tilbudet er fleksibelt og tilpasses lokale forhold.  
 
Leksehjelptilbudet skal være gratis for elevene, og det er frivillig for elevene å delta. Alle 
elever som ønsker det, skal ha mulighet til å delta. Leksehjelpen skal ikke være en del av 
grunnopplæringen, men det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og 
leksehjelpen slik at leksehjelpen blir mest mulig nyttig og relevant for eleven. I Molde 
kommune er det vedtatt lesehjelp med to timer per uke for 1. – 4. trinn. 

Skolefritidsordning  
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på 
skolen i og utenom ordinær skoletid. Det skal legges til rette for varierte leke-, kultur- og 
fritidsaktiviteter som skal bidra til en utvikling av barnas erfaringsgrunnlag, ferdigheter og 
kunnskaper på ulike områder. Aktivitetene skal foregå innenfor en trygg sosial og pedagogisk 
ramme. Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges til rette 
for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. Totalt er det 46 årsverk knyttet til SFO.  
 
Rådmannen registrerer flere utfordringer i tilpasning av tilbudene leksehjelp og SFO. Elever 
som har tilbud i SFO får fritak for oppholdsbetaling i to timer per uke. Dette fører til vesentlig 
administrativ ressursbruk ved fagseksjon skole og den enkelte skole, knyttet til endring i 
faktureringsgrunnlag for ulike tilbud. Videre får skolene en merkbar reduksjon i 
oppholdsbetalingen fra SFO. Rådmannen ser behov for en gjennomgang av de aktuelle 
tilbudene med siktemål om forenkling og kvalitetsoppfølging. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKOLEOMRÅDET 
 

80 

Antall barn og årsverk per 1. oktober 2010 
Antall årsverk

1. - 4. 5. - 7. 8. - 10. totalt lærere assistenter assistenter SFO

Kvam skole 103 89 192 16 1 74 4

Sellanrå skole 182 145 327 28 5 144 8

Langmyra skole 257 229 486 35 4 157 9

Nordbyen skole 164 115 279 22 5 124 7

Kviltorp skole 224 160 384 30 3 162 10

Kleive skole 37 32 69 6 2 26 2

Bolsøya skole 40 24 64 6 1 25 1

Vågsetra barne- og ungdomsskole 96 68 113 277 24 2 54 2

Sekken oppvekstsenter 8 4 7 19 4

Bekkevoll ungdomsskole 470 470 37 2

Bergmo ungdomsskole 335 335 32 3

Skjevik barne- og ungdomsskole 80 57 101 238 22 2 62 4

TOTALT 1 191 923 1 026 3 140 263 31 828 48

Skole

Antall elever per trinn Antall årsverk
Antall barn 

SFO

 

Sentrale måltall 
Moldeskolen har de siste årene møtt mange utfordringer på ulike områder og tilpasset seg 
nye rammer og betingelser. KOSTRA-tallene fra 2009 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 6,5 pst. i 2009. Dette har vært en styrt utvikling. 
 
Nøkkeltall KOSTRA - skole 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Overgang til videregående skole 98,65 98,16 99,38 96,72 95,93 96,74 96,96 96,21 97,14
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 102 106 97 99 96 95 98 96 95
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 15 14,8 14,6 14,3 14,4 14,2 13,2 13,2 13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,1 17,4 16,9 16 16 16 14,9 14,6 14,6
Antall elever per datamaskin 6,3 4,9 4,4 4,2 3,8 3,4 4 3,5 3,3
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 3,3 5,8 6,5 5,7 6,3 6,9 6,3 7 7,6
Andel ansatte i SFO med lærerutd, førskoleutd. eller 
fagutd. i barne- og ungdomsarbeiderfaget 23 25 28 34 34 35 36 35 36

Nøkkeltall KOSTRA

Gj.snitt landet utenom 
OsloKommunegruppe 13Molde 

 

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 – 2014 
Forklaring og konsekvens av endring 

Generelle ressursutfordringer for Molde kommune på grunnskoleområdet: 
 spesialundervisningsfeltet  
 elever med minoritetsspråklig bakgrunn 
 basisressurs for elevoppfølging 
 kompetanseutvikling for tilsatt personale 
 
Rådmannen ser det blir krevende å få til en god situasjon for skoledriften i kommunen innen 
det skisserte forslaget til ramme for skoleområdet, en reduksjon for 2011 på 4,8 mill. kroner i 
grunnskolen.  
 
Rådmannen vurderer det slik at Molde kommune har en gjennomgående effektiv ressursbruk 
på skoleområdet, relatert til elevtall og skolestruktur. En har vektlagt en samlet oppfølging av 
feltet der kulturen for ressursbruk har vært preget av forsiktighet.  
 
I norsk skole var det grunnleggende organiseringsprinsippet inntil juni 2003 inndeling i 
klasser etter alder. Etter dette ble klasse erstattet med ”gruppe” og klassestyrer erstattet med 
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”kontaktlærer”. Skole fikk en revisjon i 2009 og gjeldende § 8-2 ledd 1 i opplæringsloven er 
nå slik: 
 
"I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for 
sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til 
vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, 
basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 
tryggleiksmessig forsvarleg." 
  
Begrepene pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarlig er ikke nærmere definert. 
Bestemmelsen setter ingen klare grenser for hva som er en passe gruppestørrelse, slik det 
har vært gjort tidligere. I forbindelse med lovvedtaket presiserte Stortinget (se rundskriv F-18-
03): "Stortinget ber Regjeringen gjennom tilsynsordningen påse at oppheving av delingstallet 
ikke blir brukt som sparetiltak. Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for 
ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassedeling er opphevet." 
 
Det eksisterer altså et minstekrav for ressurstildeling til skolene. Læringssenteret har i skriv 
fra 2004 presisert at skoleeier må følge opp lovbestemmelsen gjennom å se til at den enkelte 
skole utøver et profesjonelt skjønn i forhold til hva som eventuelt må komme i tillegg til denne 
minimumsressursen for at gruppene skal være pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlige.  
Dette er et sentralt forhold når det gjelder å vurdere nødvendige ressurser til den generelle 
skoledriften i kommunen. I tillegg vil en peke på at vi nå har mange elever med store og 
sammensatte vansker som har krav på ekstra oppfølging. Dette kommer til uttrykk blant 
annet gjennom et jevnt økende behov for spesialundervisning (lærer- og assistentressurs), 
vesentlig økt elevtall ved Tøndergård skole og økende behov for oppfølging i segregerte 
tiltak. En arbeidsgruppe er i gang med samordning og videreutvikling av kriterier for 
ressursfordelingen mellom skolene.  
 
For å ta ned driftsnivået med 4,8 mill. kroner i grunnskolen i 2011 har rådmannen og 
enhetslederne drøftet seg frem til en modell der driftsnivået høsten 2010 i det vesentlige 
videreføres våren 2011. En har med bakgrunn i revidert budsjett for 2010 satt opp en 
innsparing på 2,6 mill. kroner ut skoleåret 2010/2011.  
 
Reduksjon for den enkelte enhets ramme for våren (7/12) 2011 
Skoler Rammereduksjon

Kvam skole 210 000

Sellanrå skole 280 000

Langmyra skole 350 000

Nordbyen skole 280 000

Kviltorp skole 280 000

Kleive skole 70 000

Bolsøya skole 70 000

Vågsetra barne- og ungdomsskole 210 000

Sekken oppvekstsenter 70 000

Bekkevoll ungdomsskole 350 000

Bergmo ungdomsskole 280 000

Skjevik barne- og ungdomsskole 210 000

Totalt 2 660 000  
 
Denne reduksjonen vil i det vesentlig måtte hentes ut gjennom reduserte lønnskostnader. 
Skolene må vurdere nøye bruk av vikarer, slå sammen grupper, strukturert oppfølging av 
arbeidsplanene for tilsatte, tiltak for økt nærvær og kriterier for rekruttering. 
Rammereduksjonen våren 2011 utgjør rundt 4,5 lærerårsverk. Parallelt med denne generelle 
kostnadsreduksjonen skal en gjennomgå aktuelle tiltak for videre kostnadsreduksjoner innen 
området. En vil i denne sammenheng vise til skisserte tiltak i dialogprosessen 2009 og 2010. 
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Rådmannen ser for seg at flere av de skisserte tiltakene må til politisk behandling før 
eventuell iverksetting. 

Aktuelle tiltak for videre vurdering er blant annet 
Bortfall av leirskoletilbud, prisøkning i SFO, omfang av kontaktlærerordningen, kvalitet og 
innhold i kulturtilbudet i skolen, ramme for spesialundervisning/segregert tilbud, skolestruktur 
som en del av skolebruksplanarbeidet og tiltak rettet mot rekruttering og nærvær. Rammen 
for nødvendig innsparing relatert til aktuelle tiltak vil utgjøre 2,14 mill. kroner i 2011. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Strategi for varig videreutdanning 300 000 300 000 300 000 300 000
Økt elevtall ved Tøndergård skole 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Skoleskyss 200 000 200 000 200 000 200 000
Svømmeundervisning 200 000 200 000 200 000 200 000
Innføringsklassen 500 000 300 000 300 000 300 000
Elever med flyktningbakgrunn 300 000 300 000 300 000 300 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 

Skolenivået 
Nye bestillinger høsten 2010 er i hovedsak knyttet til spesialundervisning og lærerdekning for 
elever med alvorlig sykdom. Samlet er det skissert et behov med en årsvirkning på ca.1,4 
mill. kroner for disse tiltakene. Skolene har flere elever under utredning i PPT, det er grunn til 
å anta at behovet for ressurser til spesialundervisning øker ut gjennom perioden, jfr. økt 
behov for spesialpedagogisk hjelp i forskolealder. Våren 2010 hadde vi en differanse i 
synliggjort behov for spesialundervisning ved skolene og driftsramme for oppfølging på 
omtrent 220 uketimer, tilsvarende 5,5 mill. kroner på årsplan. 

Sentrale tjenester 
På dette områder har vi kostnadsøkninger knyttet til skoleskyss, husleie, 
svømmeundervisning (bassengleie og skyss) spesialundervisning ved Romsdal 
ungdomsskole og ved Tøndergård skole samt videreutdanning for pedagogisk personale. 
Økt kostnadsbehovet er skissert til ca. 3,5 mill. 
 
Fellesområdet (sentrale tjenester) har utfordringer knyttet til økonomisk dekning for: 
 økt elevtall ved Tøndergård skole (økt kostnad ca. 2.mill. kroner i 2011.) 
 spesialundervisning 
 videreutdanning av pedagogisk personale 
 spesielle utfordringer knyttet til elever med flyktningbakgrunn  
 økt omfang av skoleskyss 
 økte kostnader for svømmeopplæring 
 ramme for innføringsklassen 

Beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen  
 Oppfølging av ”Strategi for varig videreutdanning” (pedagogisk personale): 

All videreutdanning for pedagogisk personale skal nå foregå etter 40, 40, 20 modellen. 
Det vil si at staten finansierer 40 pst. av kostnadene, kommunen 40 pst. (inklusiv 
reise/oppholdsutgifter) - og den enkelte arbeidstaker 20 pst. av kostnadene (jf. 
Kompetanseutviklingsplan for 2010/2011). 

 Økt elevtall ved Tøndergård skole: 
Kommunen har økt elevtallet med tre elever ved skolen fra høsten 2010, samlet 12,6 
elevplasser skoleårer 2010/2011. 
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 Utfordringer for elever med flyktningbakgrunn: 
Noen elever med bakgrunn som flyktning, har så store utfordringer at de trenger spesiell 
tilrettelegging og oppfølging i skolen. 

 Skoleskyss: 
Oppfølging av skyssrett knyttet til skolebytte som følge av skolevalg og endret 
familiestruktur. Videre er vi i ferd med å få utfordringer knyttet til prinsippet om vinterskyss. 

 Svømmeundervisning: 
I samband med overgang til bruk av Moldebadet for svømmeopplæring for 
sentrumskolene har kostnadene på dette området økt. 

 Sentral ramme for innføringsklassen rettet mot administrasjon og koordinering av tiltaket 
innen området 

Fremtidige utfordringer 
 Tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning og grunnleggende norsk, med vekt på 

felles forståelse og oppfølging 
 Vurdering med resultatoppfølging på skole- og kommunenivå 
 Systemarbeid med revisjon av vurderingssystem for grunnskolen med vekt på 

oppfølgings- og dokumentasjonskrav knyttet til lov/regelverk, herunder læringsmiljøet, 
(§9a i opplæringsloven) 

 Gjennomgående opplæringsløp med sikring av overgangene mellom barnehage, 
småskole, ungdomsskole og videregående opplæring 

 Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen i forhold til satsning "Ny Giv" gjennom 
felles tiltak som etterutdanning av lærere på ungdomstrinnet, tilbud om fag på 
videregående nivå for elever på ungdomstrinnet, vurdere sommerskole for interesserte 
elevgrupper og videreutvikle alternative opplæringsarenaer med praksisrettet fokus 

 Videreutvikling av rådgivertjenesten med vekt på innholdskrav i tjenesten og samarbeidet 
med videregående opplæring og andre sentrale aktører  

 Oppfølging av samarbeidet mellom skole og hjem med tiltak som foreldreskole  
 Kompetanseutvikling for tilsatt personale med vekt på grunnleggende ferdigheter i norsk 

og matematikk, fremmedspråk, klasseledelse, rådgiving og skoleledelse 
 Bearbeide ramme og modell for innføringsklassen for minoritetsspråklige elever 
 Utvikle pedagogisk støtteteam for oppvekstområdet i kommunen 

Sterke og svake sider ved skolene  
Sterke sider: Svake sider:
Lærerstaben har et høyt utdanningsnivå 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 er forholdsvis 
høyt.

Skoleassistentene utvikler en høy grad 
av profesjonalitet

Skoler viser initiativ og endringsvilje
Nye skoleanlegg

Når det gjelder 
administrasjonsressursen, forholder 
Molde kommune seg til den 
minimumsressursen som er avtalt 
sentralt
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Antall elever og lærerårsverk for alle trinn 
Indikator og nøkkeltall 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Tallet på elever 3 268 3 226 3 231 3 225 3 177
Sum årsverk til undervisning 251,6 252,0 249,6 237,2 235,1  
 
Tabell viser at en mindre nedgang i elevtallet de siste årene har blitt fulgt opp med færre 
undervisningsårsverk. Dette har skjedd selv om timetallet i skolen har økt som følge av 
sentrale bestemmelser, økt behov for spesialundervisning må også sees inn i sammenheng. 

Avsluttende kommentarer 
Spesialundervisning 
Molde kommune nærmer seg nå landssnittet for omfang av spesialundervisning i 
grunnskolen. Midt på 2000-tallet lå kommunen meget lavt. Dette hadde spesielle årsaker 
knyttet til systemoppfølging. Fra 2009 ligger kommunen i underkant av landssnittet og 
kommunegruppe 13. 
 
Den enkelte elev sine behov må i samsvar med nasjonalt regelverk og tilsyn, i større grad 
synliggjøres, for deretter å tas med i vurderingen av skolen sine samlede behov. 
Omleggingen fører til at vi får flere sakkyndige uttalelser, noe som samlet sett vil føre til at 
timetallet til spesialundervisning (det definerte timetallet) øker. Videre vil omleggingen også 
føre til at flere foresatte får formell klagerett, noe som i neste runde fører til press om økte 
ressurser til feltet.  
 
I det videre oppfølgingsarbeidet på området må en vektlegge videreutvikling av kompetanse 
for alle parter og nivå, rammer og strukturer for samhandling mellom ulike instanser innen 
kommunen og med instanser på regionalt og statlig nivå . Tidlig innsats i læringsløpet skal 
være et felles mål. 

Vurdering 
Vurderingsarbeidet i skolen, som et gjennomgående tema, vil få et sentralt fokus ut gjennom 
hele perioden. Bakgrunnen for en felles vektlegging er: 
 forskning viser at skolene og skoleeier må vektlegge mer systematisk evaluering av 

opplæringstilbudet  
 endringer i lov og forskrift med vekt på underveisvurdering 
 forsterket krav til dokumentasjon og rapportering i forhold til nasjonale og lokale mål 

Strukturering 
Arbeidet med revisjon av skolebruksplanen for Molde kommune er nå satt i gang. 
Rådmannen tar sikte på politisk behandling våren 2011. Sentrale mål for arbeidet vil være 
vektlegging av helhet og likeverdig opplæringstilbud for elevene i kommunen. 
Videre må foresatte og elever sikres rimelig grad av forutsigbarhet knyttet til skolested. 
Skissert tidsramme er krevende siden mange parter og aktører skal delta i vurderingen av 
eventuelle større endringer/omlegginger. Rådmannen vil vektlegge informasjon og dialog i 
prosessen når konkrete forslag begynner å ta form. 
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014        Kvam skole 

Kvam skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 15 820 000
Brutto driftsinntekter -2 143 000

Inngående 13 677 000 13 621 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 350 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 291 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -54 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 19 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 29 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 63 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -28 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 -437 000 -612 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 78 000 109 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 21 000 29 000
Fordeling spesialundervisning høst 2010 31 000 -31 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -36 000 -123 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -150 000 150 000
Styrking spesialundervisning Kvam 58 000 -58 000

Utgående 13 621 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000 13 376 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014             Sellanrå skole 

Sellanrå skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 22 510 000
Brutto driftsinntekter -3 257 000

Inngående 19 253 000 20 915 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 511 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 466 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -77 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 21 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 55 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 93 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -40 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 425 000 -425 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 224 000 312 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 130 000 182 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 31 000 44 000
Assistentressurs høst 2010 150 000 -150 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 97 000 60 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000
Overføring til innføringsklasse 239 000

Utgående 20 915 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000 21 601 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014            Langmyra skole 

Langmyra skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 28 817 000
Brutto driftsinntekter -4 391 000

Inngående 24 426 000 25 038 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 673 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 558 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -98 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 24 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 41 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 175 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -53 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 115 000 -115 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 -252 000 -352 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 198 000 277 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 47 000 66 000
Fordeling spesialundervisning høst 2010 73 000 -73 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -33 000 12 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -250 000 250 000

Utgående 25 038 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000 25 709 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014                Nordbyen skole 

Nordbyen skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 20 856 000
Brutto driftsinntekter -3 237 000

Inngående 17 619 000 18 390 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 415 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 363 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -78 000

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 14 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 56 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 89 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -35 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 190 000 -190 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 128 000 180 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 125 000 175 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 31 000 44 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 26 000 -4 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000

Utgående 18 390 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000 19 148 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014               Kviltorp skole 

Kviltorp skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 25 097 000
Brutto driftsinntekter -4 210 000

Inngående 20 887 000 22 087 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 502 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 438 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -107 000

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 18 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 44 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 101 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -40 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 229 000 -229 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 437 000 612 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 170 000 238 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 31 000 44 000
Fordeling spesialundervisning høst 2010 73 000 -73 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -39 000 65 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000
Overføring til innføringsklasse -47 000

Utgående 22 087 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000 23 354 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014       Kleive skole 

Kleive skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 6 617 000
Brutto driftsinntekter -843 000

Inngående 5 774 000 6 051 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 78 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 68 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -20 000

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 8 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 24 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 22 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -13 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 254 000 -254 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 -14 000 -20 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 33 000 46 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 16 000 22 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -64 000 -223 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -50 000 50 000

Utgående 6 051 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000 5 737 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014               Bolsøya skole 

Bolsøya skole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 5 055 000
Brutto driftsinntekter -492 000

Inngående 4 563 000 4 852 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 70 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 65 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -11 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 10 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 24 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 35 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -13 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 53 000 75 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 37 000 52 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 16 000 22 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 39 000 86 000
Bolsøya ekstratildeling 100 000 -100 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -50 000 50 000
Uttrekk leie brakkerigg -245 000

Utgående 4 852 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014               Sellanrå skole 

Vågsetra barne- og ungdomsskole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 18 979 000
Brutto driftsinntekter -1 602 000

Inngående 17 377 000 17 758 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 410 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 359 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -37 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 20 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 36 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 84 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -35 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 161 000 -161 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 -219 000 -306 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 76 000 106 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 26 000 36 000
Assistentressurs høst 2010 58 000 -58 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -17 000 26 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -150 000 150 000

Utgående 17 758 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000 17 942 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014             Sekken oppvekstsenter 

Sekken oppvekstsenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 4 361 000
Brutto driftsinntekter -750 000

Inngående 3 611 000 3 841 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 75 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 69 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -8 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 4 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 13 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 11 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -7 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 90 000 -90 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 79 000 110 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 13 000 18 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 5 000 7 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 5 000 52 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -50 000 50 000
Ordinært statsilskudd for barnehager innlemmet i 
rammetilskuddet i 2011 471 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -5 000

Utgående 3 841 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000 4 523 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014                    Bekkevoll ungdomsskole 

Bekkevoll ungdomsskole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 25 115 000
Brutto driftsinntekter -275 000

Inngående 24 840 000 25 981 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 548 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 479 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 16 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 39 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 118 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -60 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 360 000 -360 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 468 000 656 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -24 000 -34 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -250 000 250 000

Utgående 25 981 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000 27 046 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014             Bergmo ungdomsskole 

Bergmo ungdomsskole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 21 598 000
Brutto driftsinntekter -472 000

Inngående 21 126 000 21 597 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 423 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 361 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 19 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 33 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 108 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -46 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 180 000 -180 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 -28 000 -40 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 63 000 12 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000

Utgående 21 597 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000 22 031 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014          Skjevik barne- og ungdomsskole 

Skjevik barne- og ungdomsskole
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 18 136 000
Brutto driftsinntekter -2 022 000

Inngående 16 114 000 16 220 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 375 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 328 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -39 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 21 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 39 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 93 000
Rammekutt på totalt kr. 400.000,- i 2011 -30 000
Administrativ endring: Omfordeling og tildeling av 
midler mellom skolene og fagseksjon skole 99 000 -99 000
Omfordeling ramme 2010 - vidreføres 2011 -501 000 -703 000
Statstilskudd: Leksehjelp fra høsten 2010 61 000 85 000
Statstilskudd - fagtimefordeling fra høsten 2. og 4. 
trinn 16 000 22 000
Fordeling spesialundervisning høst 2010 52 000 -52 000
Assistentressurs høst 2010 133 000 -133 000
Omfordeling +55 ressurs 5/12 -18 000 70 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -150 000 150 000

Utgående 16 220 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000 15 933 000  
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12.2. MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Molde voksenopplæringssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 21 457 000
Brutto driftsinntekter -12 269 000

Inngående 9 188 000 9 499 000 8 545 000 7 445 000 7 445 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 368 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 321 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -404 000

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 105 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 43 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 124 000
Det er betydelig økte husleiekostnader i 
Romsdalskvartalet og en forventer at enheten 
gjennom aktivitetsøkning i større og nye lokaler 
dekker mer av husleien enn først antatt. -1 100 000 -1 100 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 9 499 000 8 545 000 7 445 000 7 445 000 7 445 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive all kommunal voksenopplæring og 
rådgiving knyttet til Opplæringslovens § 4A (grunnskoleopplæring og spesialundervisning), 
norskopplæring for voksne innvandrere og tiltak satt i verk etter Voksenopplæringslovens § 
24. Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra kommune om opplæring på overnevnte 
områder. Senteret selger tjenester internt og eksternt på områder der senteret har 
kompetanse. Senteret anses som en regionaktør og har som mål å bidra til utvikling av gode 
opplæringstiltak for voksne i regionen.  

Grunnskoleopplæring for voksne 
 Ordinære dag- og kveldskurs i engelsk 
 Grunnskoleopplæring for flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet 

Spesialundervisning  
 Senteret gir tilbud om spesialundervisning på ulike områder. All opplæring er basert på 

sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)  

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
 Tilbud for alle innvandrere 
 Kurs både dag og kveld  

Introduksjonstilbud 
 Heldags- og helårstiltak for flyktninger bosatt i Molde og Aukra 

Andre kurs 
 Datakurs på ulike nivåer 
 Ved behov: 

o Kurs i tegn som støtte til tale for foresatte til barn med hørselshemming og tilsatte i 
barnehage 

o Kurs for voksne med lese- og skrivevansker 
 Kurs i basiskompetanse for arbeidstakere i Molde kommune 

Faglige utfordringer 
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 Enheten må videreutvikle senterets tilbud til elevgruppene 
 Ansatte må få mulighet for kompetanseøkning og sikre at kompetansen nyttes på tvers av 

elevgrupper 
 Sikre kvalitativt godt samarbeid med andre tjenesteytere 
 Økte behov i spesialundervisningen stiller høyere krav til ansatte 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Senteret flyttet inn i nye lokaler i 2010. Et godt planlagt senter viste seg å ikke være stort nok 
på grunn av økt mottak av flyktninger med behov for grunnskoleopplæring. Ytterligere 
arealutvidelse medførte økte årlige husleieutgifter på 1,1 mill kroner for 2010. Disse utgiftene 
ble forutsatt dekket gjennom økte inntekter.  
 
Hovedinntektskilden til senteret er norskopplæringstilskuddet. Endringer i tilskuddsordningen 
fra 1. september 2010 gjør at inntekten er blitt mer uforutsigbar. Det er problematisk at 
grunnleggende drift av senteret gjøres avhengig av denne uforutsigbare inntekten. 
 
I budsjettet for 2011 er det forventninger om ytterligere inntektsøkning på 1,1 mill. kroner 
Dette som følge av tro på utvidet samarbeid om opplæringstjenester for voksne i Romsdals 
regionen. Denne inntektsøkningen kan i beste fall realiseres dersom forpliktende avtaler 
inngås mellom kommunene i ROR området. En prosess for å få dette i havn må styres på 
øverste administrative og politiske nivå i kommunen.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Styrking av spesialundervisningen 620 000 620 000 620 000 620 000

Grunnskoleopplæring 620 000 620 000 620 000 620 000

Økt areal til kantine og kompensasjon for husleie 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Det er et økende behov for spesialundervisning. Det stilles stadig større krav til senterets 
kompetanse på ulike spesialpedagogiske områder. Det satses nå ekstra på 
kompetanseheving knyttet til personer med ervervede skader. Opplæringstjenestene er 
omfattende og tidkrevende. Senteret trenger også å utvikle bedre tjenester innenfor syn og 
hørsel. Vi mangler spesialkompetanse innenfor disse felta og, må dersom vi skal bli et 
fullverdig regionssenter, få dette på plass. 
 
Det er et kontinuerlig behov for grunnskoleopplæring for flyktninger og innvandrere. Området 
er omfattende og vanskelig. Det er behov både for en god kompetansekartlegging av 
elevgruppa og opplæringstiltak som er varierte og differensierte. Senteret har ikke ressurser 
til dette i dag. 
 
Det er svært uheldig at senteret ikke har kantine. Kantinen kan også utvikles til å bli en god 
opplæringsarena i forbindelse med arbeidstrening og språkpraksis. Det vil være aktuelt å 
inngå samarbeid om kantinedrift med andre etater, for eksempel NAV. 
 
Senterets grunnleggende drift er avhengig av en uforutsigbar tilskuddsordning for 
norskopplæringen. Husleien i senteret bør derfor være fullfinansiert gjennom kommunalt 
tilskudd. 

Fremtidige utfordringer 
Forutsigbare rammebetingelser som sikrer kompetanseutvikling og kvalitativt god 
tjenesteyting 
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13. BARNEHAGEOMRÅDET 
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Barnehage 13 %

Skole

Helse og sosial

Teknisk
Kultur 

Stabs- og støtte- 
avdelingene 

Pleie og omsorg og  
tiltak funksjonshemmede 

Barnehageområdet Budsjett 2011
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 72 193 000
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 486 000
Hatlelia barnehage, Barnas Hus 11 324 000
Kvam, St. Sunniva barnehager 10 745 000
Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager 10 098 000
Kviltorp og Langmyra barnehager 5 368 000
Lillekollen barnehage 13 020 000
Totalt 135 234 000
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13.1. BARNEHAGEOMRÅDET 

Økonomisk oversikt 

Barnehagene
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan     

2014
Fagseksjon barnehage -5 851 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000 72 193 000
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 3 033 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000
Hatlelia barnehage og Barnas Hus 3 162 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000
Kvam og St. Sunniva barnehager 3 083 000 10 745 000 10 745 000 10 745 000 10 745 000
Kleive, Hjelset og Skogstua barnehager 2 430 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000
Kviltorp og Langmyra barnehager 1 550 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000
Lillekollen barnehage 2 511 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000
Utgående 9 918 000 135 234 000 135 234 000 135 234 000 135 234 000  

Total oversikt over endring for området inkludert fagseksjon 2011 - 2014 

Barnehageområdet inkludert fagseksjon
Rev. budsjett 

2010 Budsjett   2011 Øko.plan  2012 Øko.plan  2013 Øko.plan  2014
Brutto driftsutgifter 140 718 567
Brutto driftsinntekter -132 650 567
Inngående 8 068 000 9 918 000 135 234 000 135 234 000 135 234 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 1 580 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 1 402 000
pst. -7 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte 
utgiftsposter 62 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 370 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 virking 2011 602 000
Reduksjon på kr. 400.000,- skal fordeles på de 
enkelte barnehager. Det åpnes for endring i 
gjeldende praksis hvor barn under 1 år ikke 
lenger får innvilget plass. Lovfestet rett gjelder 
fra fylte 1 år. -400 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 
pst. - engangsbeløp -100 000 100 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede 
barn 2010 -2 263 000
Nullstilling for å beregne fagseksjonen på nytt 5 876 000
Ufordelt budsjett 355 000
Administrasjon 1 650 000
Tiltak funksjonshemmede barn kommunalt og 
privat 3 474 000
Spesialpedagogisk hjelp kommunalt og privat 3 000 000
Søskenmoderasjon kommunalt og privat 2 000 000
Kompetanseutvikling barnehager privat og 
kommunal 250 000
Kommunalt tilskudd til private 2011 61 747 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i 
rammetilskuddet i 2011 45 789 000
Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 
2011 1 238 000
Drift nye plasser Lillekollen 886 000
K-sak 85/2010 rammetrekk - 
Barnehageenhetene samlet eksklusiv Sekken 
oppvekstsenter -345 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000
Utgående 9 918 000 135 234 000 135 234 000 135 234 000 135 234 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Det er totalt 31 barnehager med ca. 1400 barnehagebarn i Molde. 17 barnehager er private, 
14 er kommunale. De private barnehagene eies av 11 ulike eiere; enkeltmannsforetak, 
velforening, andelsbarnehager, livssynsorganisasjon med videre. 
 
De kommunale barnehagene er organisert i 6 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, St. melding 41 Kvalitet i barnehagen, 
kommunale strategier og tiltaksplaner. 
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Kommunen er lokal barnehagemyndighet. I dette ligger at kommunen skal gi veiledning og 
påse at samtlige private og kommunale barnehager drives i samsvar med gjeldende 
regelverk.  

Sentrale måltall 
Dekningsgrader og utvalgte tjenesteindikatorer på barnehageområdet 

Dekningsgrader 1,6 2 1,4 2,8 2,7

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,7 94,8 95,7 89 89,3

Andel barn 0-5 år med barnehageplass 79,3 79,2 79,7 75,1 75,2

Produktivitet
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager 12 523 12 335 12 119 11 637 11 458
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage 108 906 116 550 123 542 132 217 133 100
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
per korrigert opphold 35 38 40 44 45
Kommunale overføringer av driftsmidler til private 
barnehager per korrigert opp 5 5 5 10 10
Utdypende tjenesteindikator

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 30,3 29,5 30,5 33,2 32,6

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 2,2 2,6 1,8 2,9 3,3
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 82,5 88 88,5 86,8 85,3

Kommune-
gruppe 13

Landet 
utenom Oslo

GjennomsnittMolde

2007 20092008

 
 
Nøkkeltall KOSTRA – barnehage 

Molde  
Kommune-
gruppe 13

Gj.snitt landet 
utenom Oslo

Gj.snitt landet 
utenom Oslo

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til 
alle barn i barnehage enhet:prosent 47,8 44,1 52,2 52,2
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer 
eller mer per uke enhet: prosent 94,6 93,2 89,6 89,6
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter 
med barnehageplass i forhold til alle barn 
med barnehageplass enhet: prosent 5,1 9,2 7,4 7,4
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i 
barnehagene enhet: prosent 4,8 8,1 7,3 7,3  
 
Antall ansatte i private og kommunale barnehager fordelt på stillingstype 
Årsverk Kommunale Private Totalt
Styrer                                            9,47 13,72 23,19
Pedagogisk leder      47,87 47,00 94,87
Assistent                                  90,38 83,54 173,92
Annet personell (ift. barn med nedsatt 
funksjonsevne, spesialpedagogisk hjelp)                 9,82 9,03 18,85
Vaktmester/rengjøring                           6,48 5,00 11,48
Totalt 164,02 158,29 322,31  
 
 
 
 
 
 



BARNEHAGEOMRÅDET 
 

98 

Oversikt antall barn kommunale og private barnehager fordelt på oppholdstid 

Åpne Total antall barn
Oppholdstid Under 3 år 3 år Over 3 år Under 3 år 3 år Over 3 år barnehager
0-8 timer -                   -                 -                   -                   -                   -                   -                            
9-16 timer -                   -                 -                   -                   -                   -                   49 -                            
17-24 timer 8 4 4 4 0 1 21
25-32 timer 7 6 11 13 4 10 51
33-40 timer 0 0 0 3 0 3 6
41 timer eller mer 230 118 254 220 121 321 1 264

245 128 269 240 125 335 49 1 342

Kommunale  Private

 

Utfordringer, strategier/tiltak og konsekvenser 
Barnehagene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk barnehagetilbud i tråd med barn og 
foreldres 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. 
Fra 2011 innføres nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager. Dette er en stor 
kommunaløkonomiske reform hvor det aller meste av øremerket statstilskudd til 
barnehagedrift innlemmes i rammetilskuddet til kommunene (ordinært driftstilskudd, tilskudd 
til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til barnehager). 

Full barnehagedekning – strategi 1.1, 2.3 
Lov om endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass) trådte i kraft 01. 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.  
 
Når en stadig større andel av barna i gruppene er i alderen 1 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.  
 
Venteliste per 1. november 2010: 
Det er totalt 85 barn som har søkt barnehageplass og som ikke har et tilbud. 
22 barn har behov for plass i perioden august – desember 2010 
63 barn har behov for plass i perioden januar – mai 2011 
 
For utvidelse av kapasitet på barnehageplasser vises til kommunestyresak 100/09 ”Full 
barnehagedekning – nye tiltak 2010 og 2011”. Nye plasser i de midlertidige lokalene i 
pavillliongen på Lillekollen er nå i drift. Det arbeides nå med utarbeiding av 
anbudskonkurranse for Årølia. Forventet oppstart av barnehagedrift i 2011. 
 
Kommunen har ikke funnet økonomisk rom for å tilby utvidet åpningstid kl. 0700 – 1700 i 
kommunale barnehager. I 2010 tilbyr Lillekollen, Hjelset, Kleive, Skogstua og Sekken utvidet 
åpningstid. For å kunne tilby utvidet åpningstid også i de øvrige kommunale barnehagene er 
det en forutsetning at rammen økes. 
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Barn med nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn – strategi 1.1, 
3.1, 4.1 
Behovet for styrket tilbud til barn med behov for særskilte hjelp og støtte har vist seg over år 
er stort og økende. Knapp bemanning generelt og i forhold til denne gruppen spesielt vil 
påvirke kvaliteten på tilbudet til det enkelte barn. Det vises til kommentarer for fagseksjon 
barnehage i Plan- og utviklingsavdelingen. 

Barnehageløftet – strategi 1.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3. 
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 videreføring av veiledning i 
nettverk for styrere og pedagogiske ledere.  

 
Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud av høy 
kvalitet. Størstedelen av ansatte i barnehagene er assistenter/barne- og ungdomsarbeidere 
og har ikke formell utdanning utover videregående skole. 
 
Molde begynner også nå å merke den nasjonale mangelen på førskolelærere. Per dato har 
det kommet inn søknader om dispensasjon fra utdanningskravet for 12 stillinger som 
pedagogisk leder og 1 stilling som styrer. Kommunen må arbeide aktivt for å beholde og 
rekruttere pedagogisk personale. Dette vil være et viktig fokus fremover. 
 
Våren 2010 gjennomførte kommunen ny brukerundersøkelse blant foreldre/foresatte til 
samtlige barnehagebarn. Resultatene er gjennomgående gode. Snittet økte på alle 
dimensjoner fra 2008 til 2010 både i private og kommunale barnehager. Svarprosenten økte 
fra 47 pst. i 2008 til 51 pst. i 2010. 
 
På en skala fra 1-6, hvor 1 er lavest og 6 høyest skår, er snittet økt fra 4,6 i 2008 til 4,9 i 
2010. Undersøkelsene gir høyest skår i forhold til personalets måte å møte barn og foreldre 
på; respektfull behandling ga i 2008 et snitt på 5,0 i 2010 et snitt på 5,2. Lavest snitt fikk 
barnehagene på informasjon. I 2008 var snittet 4,4 i 2010 4,7. 
 
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 ble det blitt gjennomført tilsyn i totalt 8 barnehager; 4 private og 4 kommunale. I 2010 
er det gjennomført tilsyn i ytterligere12 barnehager; 3 private og 9 kommunale.  
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Følgende paragrafer i Lov om barnehager har vært tema for tilsynet: 
§ 3 Barns rett til medvirkning 
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
§ 19 Politiattest 
§ 21 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten 
 
Kommunen er svært glad for at brukerundersøkelsene viser gode resultat. Det viser seg 
imidlertid at flere barnehager får avvik og merknader på det faglige tilsynet. Dette tar 
tilsynsmyndigheten alvorlig, og viktigheten av at det arbeides målrettet med kvalitet i 
barnehagene må med det poengteres ytterligere. Kommunene er fra 2011 pålagt å legge 
tilrette mentorordning for nytilsatte førskolelærere. Dette kan være et av flere tiltak for å 
styrke kvaliteten. 
 
I tillegg til formelle tilsynsbesøk ivaretar kommunen sin rolle som tilsynsmyndighet på mange 
områder; ved kontroll av all rapportering (KOSTRA, BASIL), samordnet opptak, formidling av 
tilskudd, innhenting av dokumentasjon som årsplaner med videre, gjennom dialog med 
barnehagelederne, ved bekymringsmeldinger fra foreldre, ansatte, samarbeid med eiere med 
videre. 

Ha et lavt sykefravær – strategi 4.3. 
Sykefraværet i barnehagene er fortsatt svært høyt. Det er svært 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. 
 
Som kjent er arbeidet med sykefravær og nærvær svært komplekst. Det som kan være en 
viktig faktor er satsingen på ansettelser av vikarer over et lengre tidsrom. Lav 
grunnbemanning er en medvirkende årsak til at barnehagene er svært sårbare for fravær. 

Likestilling – strategi 3.1.  
Kjønnstradisjonelle valg av utdanning og yrker er blant de viktigste årsakene til systematiske 
forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet og i samfunnslivet ellers. Kunnskaps-
departementet 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. 
 
Kommunen søkte i 2009 om midler til likestillingsprosjekt og ble tildelt kr. 78.000.- av 
fylkesmannen i november 2009. Barnehagene Anestua, Kvam, St. Sunniva, Langmyra og 
Kviltorp har i samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskolen for førskolelærerutdanning i 
Trondheim arbeidet med likeverd mellom gutter og jenter. Det er søkt om midler også i 2010. 
Kommunen håper å motta midler, slik at arbeidet kan videreføres. 
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God økonomistyring– strategi 5.1 
Fra 1. januar 2011 skal det øremerkede statstilskuddet til all barnehagedrift innlemmes i 
kommunens rammetilskudd. Dette innebærer at dagens statlige tilskudd går inn i ramme-
tilskuddet 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. I følge statsbudsjettet 2011, vil kommunen som barnehage-
myndighet få et større ansvar for barnehagene, når sektoren blir rammefinansiert. For å sikre 
likeverdig kvalitet i ikke-kommunale og kommunale barnehager og stabile rammevilkår for 
ikke-kommunale barnehager, tar regjeringen sikte på å trappe opp tilskuddene i løpet av  
5 år.  
 
Molde kommune behandlet høring til forskrift i formannskapet møte den 22. juni 2010,  
sak 73/10. Som det kommer frem av høringsuttalelsen er det svært mange uavklarte moment 
i forbindelse med denne reformen, noe dette budsjettet bærer preg av. Kommunen har per 
november 2010 ikke mottatt den endelige forskriften med veileder. Fylkesmannen har invitert 
til informasjonsmøte med kommunene 11. november, departementet gjennomførere 
konferanser om reformen i slutten av november. For budsjettet 2011 på barnehageområdet 
har rådmannen benyttet de talldata som per dato er kjent, og ut fra det beregnet budsjettall 
for den enkelte kommunale barnehage og private barnehager samlet. Rådmannen vil 
imidlertid komme tilbake til saken etter hvert som formalitetene blir klare. 

Utfordringer i perioden for kommunale barnehager 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Utvidet åpningstid alle enheter 800 000

Avtalefestet lønnsøkning fagarbeidere 400 000

Fast vikar, renhold, mathåndtering 1 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 

Opprettholde utvidet åpningstid 
Det er behov for at alle de kommunale barnehagene skal kunne tilby utvidet åpningstid  
kl. 07.00 – 17.00. For at denne ordningen skal iverksettes i alle de kommunale barnehagene 
i 2011 må barnehagenes rammer totalt økes med kr. 800.000.-. 

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 2011 er tiltaket 
kostnadsberegnet til kr. 400.000.-. 

Vikar, renhold, mathåndtering 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. Renholdsressurser 
til barnehagene er lav. Små barn oppholder seg mye på gulvet, leker og utstyr må rengjøres i 
tråd med retningslinjer og generelt kreves et grundigere renhold der små barn ferdes enn i 
lokaliteter for store barn/voksne.  
 
I tråd med helsedirektoratets retningslinjer skal barna tilbys sunn mat som oppbevares og 
tilberedes forskriftsmessig. Matlaging til store grupper barn (ca. 120 barn per enhet) krever 
bemanning til å utføre oppgavene. 
 
Utgiftene for barnehagene er nøkternt kostnadsberegnet til1,5 mill. kroner. 
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014           Hauglegda, Berg og  
                                                                                                                                         Øvre Bergmo barnehager 

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 15 900 800
Brutto driftsinntekter -13 356 800

Inngående 2 544 000 3 033 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 300 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 270 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 14 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 50 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 119 000
Administrativ endring: Tilskudd til barn med nedsatt 
funksjonsevne, tilbakeføres til fagseksjon 
barnehage i 2011. 45 000 -45 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i rammetilskuddet 
i 2011 9 177 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 94 000 -117 000
Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2011 106 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -71 000

Utgående 3 033 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000 12 486 000  

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014         Hatlelia barnehage og Barnas Hus 

Hatlelia barnehage, Barnas Hus
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 14 560 000
Brutto driftsinntekter -11 984 000

Inngående 2 576 000 3 162 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 306 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 271 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 11 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 54 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 120 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i rammetilskuddet 
i 2011 7 966 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 226 000 -524 000
Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2011 377 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -59 000

Utgående 3 162 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000 11 324 000  

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014           Kvam og St. Sunniva barnehager 

Kvam, St. Sunniva barnehager
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 13 455 000
Brutto driftsinntekter -11 117 000

Inngående 2 338 000 3 083 000 10 745 000 10 745 000 10 745 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 277 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 253 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 10 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 58 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 76 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i rammetilskuddet 
i 2011 7 526 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 410 000 -548 000
Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2011 401 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -56 000

Utgående 3 083 000 10 745 000 10 745 000 10 745 000 10 745 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014                          Kleive, Hjelset og  
                                                                                                                                                Skogstua barnehager 

Kleive, Hjelset, Skogstua barnehager
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 12 870 000
Brutto driftsinntekter -10 964 000

Inngående 1 906 000 2 430 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 278 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 249 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 7 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 58 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 74 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i rammetilskuddet 
i 2011 7 673 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 188 000 -441 000
Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2011 165 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -59 000

Utgående 2 430 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000 10 098 000  

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014          Kviltorp og Langmyra barnehager 

Kviltorp og Langmyra barnehager
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 6 980 000
Brutto driftsinntekter -5 837 000

Inngående 1 143 000 1 550 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 111 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 101 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 4 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 66 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 80 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i rammetilskuddet 
i 2011 3 823 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 230 000 -345 000
Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2011 189 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -34 000

Utgående 1 550 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000 5 368 000  

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014     Lillekollen barnehage 

Lillekollen barnehage
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 12 223 000
Brutto driftsinntekter -10 246 000

Inngående 1 977 000 2 511 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 289 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 242 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 10 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 59 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 101 000
Ordinært statstilskudd innlemmet i rammetilskuddet 
i 2011 9 624 000
Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 
2010 186 000 -288 000
Full barnehagedekning - foreløpig drift i paviljongen 
til nye Lillekollen er ferdig i 2011 886 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -66 000

Utgående 2 511 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000 13 020 000  
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14. HELSE OG SOSIAL 
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Pleie og omsorg og tiltak 
funksjonshemmede 

Helse og sosial    13 % 

Skole Barnehage

Teknisk 

Kultur 

Stabs- og støtte- 
avdelingene 

Helsetjenesten 

Sosialtjenesten 
NAV Molde 

Barne- og familietjenesten 

Ressurstjenesten 
Molde asylmottak 

27 % 

30 % 

37 % 

-0,1 % 
6 % 

 
 

Helse og sosial Budsjett 2011
Helsetjenesten 36 670 000
Barne- og familietjenesten 40 744 000
Sosialtjenesten NAV Molde 49 898 000
Ressurstjenesten 8 920 000
Molde asylmottak -100 000
Totalt 136 132 000
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14.1. HELSETJENESTEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Helsetjenesten
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 43 650 000
Brutto driftsinntekter -8 442 000

Inngående 35 208 000 35 774 000 36 670 000 36 570 000 36 570 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 299 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 367 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -259 000

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 87 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 167 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 252 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Tilskudd 2 nye 
fastlegehjemler -100 000 -100 000
Reduksjon av støtte til kommunale legekontor -200 000
Revidert budsjett 2010: Tilskudd til kirkens SOS 70 000 -70 000
Reduksjon i rammen -400 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -350 000 350 000
Økt basistilskudd fastleger gjeldende fra 1. juli 2010 
finansieres over lønnspott 288 000 287 000
Statsbudsjettet 2011: Refusjon fra staten til 
driftstilskudd til fysioterapeuter innlemmet i 
rammetilskuddet (kr. 1.347' - kr. 647`gitt i 2010') 700 000
Vakttillegg, beredskapskompensasjon leger 31 000
Fysioterapi behandling i utlandet 109 000
Lønnskompensasjon for turnusleger 32 000 32 000
Lønnskompensasjon for fysioterapeuter 10 000 10 000
Kjøp legevaktformidling (spesiell prisvekst) 50 000 50 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -350 000

Utgående 35 774 000 36 670 000 36 570 000 36 570 000 36 570 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Legetjenester  
23 fastleger og 2 turnusleger arbeider ut fra seks legekontor. Tre av disse drives av 
kommunen, Kvam, Skåla og Kleive. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid innen 
institusjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk helse, rus, asylmottak med mer, med til sammen 
vel 3 årsverk fordelt på 33 deltidsstillinger. Alle legene deltar også i døgnkontinuerlig 
legevakt.  
 
Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam  
Det er rundt 15,0 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 7,0 årsverk knyttet til voksne og 
eldre med baser på omsorgssentrene. Ergoterapi har som hovedarbeidsområde å være hjelp 
til tilrettelegging og daglig mestring av eget liv. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 1,3 
årsverk til voksne og eldre. Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglig og 
målretta tiltak i samarbeid med ulike aktører for å øke graden av mestring og selvstendighet.  
 
Helsefremmende og forebyggende arbeid  
Miljørettet helsevern inkluderer rådgiving og tilsyn med skoler, barnehager, 
svømmebasseng, kroppspleiesalonger og vurdering av utslippsaker og plan-/byggesaker 
med tanke på miljø, tilgjengelighet og helse. Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og 
rådgiving av utenlandsreisende. Videre gjennomfører kontoret tuberkulose- undersøkelser av 
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utlendinger og smitteoppsporing. Molde kommune har siden oppstarten av Partnerskap for 
folkehelse/God helseprogrammet vært en partnerskapskommune. Folkehelsearbeid 
forutsetter et bredt tverrsektorielt samarbeid. Samhandlingsreformen signaliserer en økt 
satsing innen folkehelsearbeidet.  
 
Psykisk helsearbeid  
Herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse, miljøarbeidertjeneste, veiledertjeneste, 
psykologtjenester, kurs i depresjonsmestring og prosjekter som ROR-samarbeid i fagfeltet og 
kommunesamarbeid med Helse NR HF. Kontaktpunkt for psykisk helsearbeid internt og den 
psykiatriske spesialisthelsetjenesten. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Kr. 100.000,- i reduksjon i tilskuddet til to nye fastlegehjemler som ble opprettet ved Kvam 
legesenter i 2008/09 i tråd med tidligere vedtak. 
 
Kr. 200.000,- er tenkt som en reduksjon i støtten til driften av de kommunale legekontorene 
ved Kvam, Kleive og Skåla. Her er det forhandlinger med legene og konsekvensene er 
usikre. En konsekvens kan være å redusere antallet kommunale legekontor. 
 
I 2010 ble det i revidert budsjett bevilget kr. 70.000,- til Kirkens SOS. Dette beløpet er tatt ut 
av rammen igjen for 2011. 
 
Helsetjenesten er gitt et trekk i rammene på kr. 400.000,-. Dette er gjort ved å legge inn 
vakanser i stillinger, både styrte og tilfeldige. Til sammen 2,9 årsverk blir satt i vakanse 
innenfor folkehelse, forebygging, psykisk helse, eldreomsorg og fysioterapi. Dette betyr 
reduserte tjenester og merabeid på de som er igjen i tjenesten. Dette vil være en stor 
utfordring for enheten i 2011. 
 
Økt basistilskudd til leger er etter sentrale forhandlinger og kompenseres gjennom 
rammetilskuddet. 
 
Økt tilskudd til private fysioterapeuter med avtale er en følge av en sentral omlegging der 
kommunen nå skal betale ut tilskudd som tidligere ble hentet ut gjennom folketrygden. Dette 
er kompensert i statsbudsjettet. 
 
Det er lagt inn en kompensasjon for sentral justering av tillegg til leger på kr. 31.000,-. 
 
Fysioterapibehandling i utlandet skal nå betales av kommunene. Her er satt av kr. 109.000,- 
som Moldes andel i statsbudsjettet. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Interkommunal legevakt 250 000 800 000 800 000 800 000
Habilitering - ergoetrapeut 50 000 300 000 300 000 300 000
Habilitering - fysioterapeut 50 000 250 000 450 000 650 000
Kommunepsykologprosjekt - 100 000 275 000 525 000
Rehabilitering, behandling 100 000 300 000 700 000 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 
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kommer til politisk behandling våren 2011. Det medfører økte kostnader for 
deltakerkommunene. Planleggingskostnadene dekkes av Staten. Kommunestyret har 
tidligere vedtatt deltakelse i en slik ordning. 

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.  

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 er behov for større innsats når det gjelder tverrfaglige tiltak og samarbeid på tvers av 
enheter. 
 
Samhandlingsreformen vektlegger arbeidet innenfor helsestasjonsvirksomhet og 
skolehelsetjeneste og forventer styrking. 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 2011 knyttes til allerede 80 pst. 
stilling fysioterapeut. Ytterligere ønskes en allerede 50 pst. stilling økt til 100 pst. i budsjettet 
for 2012. Gradvis opptrapping med en ny 50 pst. stilling i 2013 som utvides til 100 pst. i 
2014.  

Kommunepsykolog 
I tråd med Samhandlingsreformen ble det i 2009 tildelt prosjektmidler for psykolog for 
voksne. Prosjektet er 3-årig og forberedelser er delvis i gang, men det er ikke ansatt noen i 
prosjektstillingen. En eventuell ansettelse vil utløse behov for økt kommunal finansiering 2. 
og 3. året, det vil si 2012 og 2013 tilsvarende kr. 100.000,- og kr. 275.000,- uten at lønns- og 
kostnadsvekst er tatt med. I 2013 blir det fulle lønnsutgifter hvis kommunen ønsker å 
videreføre tjenesten. 
 
Samhandlingen mellom rus og psykisk helse vil bli sterkere fokusert. Det er behov for økt 
kompetanse og økt koordinering i feltet. Ressursbehovet er vanskelig å tallfeste. 

Fallforebygging  
Norge ligger på ”verdenstoppen” i lårhalsbrudd, ca. 9.000 per år, 25 per dag. Det å 
forebygge fall vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og i tråd med 
”Samhandlingsreformen”. Det er startet opp et pilotprosjekt med fokus på det å forebygge 
fall. Prosjektet ønskes gjennomført i samarbeid med fysikalsk avdeling ved 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/fysioterapi i 
2010. En har mottatt kr. 150.000,- fra Fylket i 2010 og tar sikte på å søke ytterligere eksterne 
midler til 50 pst. prosjektstilling for videreføring i 2011. 

Rehabilitering/behandling (utenom teamet på Bergmo) 
Tjenesten opplever at personer med omfattende problematikk som stiller nye krav til 
tjenesten vår øker. Dette er ofte yngre brukere med sammensatte problemer - det vil si både 
fysiske, psykiske og sosiale vansker. 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.  
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I tillegg har vi utfordringer i forhold til livsstil-sykdommer som KOLS, diabetes med mer som 
nevnt i Samhandlingsreformen. 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, for eksempel 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. Gjennom boligtilpassing, 
hjelpemiddelformidling og tilrettelegging foregår det mye forebyggende helsearbeid ved at 
brukerne får større forutsetninger for å utføre hverdagsaktiviteter på egen hånd og blir 
mindre avhengig av bistand fra andre. 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 2012-2013. 

Økt tilsynslegeressurs på sykehjemmene 
Molde kommune har en dekningsgrad på tilsynslegetimer per innlagt pasient i sykehjem som 
ligger langt under landsnormen. Tjenesten ble økt noe i 2009, men fortsatt er det mye igjen 
for å nå normen. Tiltaket er et forslag på en gradvis økning på 50 pst. ved å opprette ny 
stilling som sykehjemslege og erstatte flere av de kommunale tilsynslegene de neste to år. 

100 pst. driftsavtale for fysioterapeut 
Det kan være opp mot 6 måneders ventetid for ordinær fysioterapi, for psykomotorisk 
behandling nærmere ett år. Dette er uakseptabelt og medfører forlengede og økte plager for 
pasientene, samt økte utlegg for trygdeverket.  

Fremtidige utfordringer 
Samhandlingsreformen vil tre i kraft med de store endringene fra 2012. Denne gir store 
utfordringer til kommunene. De økonomiske og tjenestlige følgene blir ikke formelt avklart før 
trolig rundt sommeren 2011, men en har klare signal på retning. Disse kostnadene vil skyte i 
været dersom ikke kommunen bevisst bygger opp helsefremmende og forebyggende tiltak 
for kommunens innbyggere generelt og etterbehandling og rehabilitering som ivaretar 
nyutskrevne pasienter spesielt. Helsetjenesten har forslag til prosjekt og tiltak på området, 
men mye er uavklart og ikke kostnadsberegnet. Dette må en komme tilbake til i 
budsjettperioden. Noen tiltak er lagt inn i dette budsjettforslaget, men som tiltak utenfor 
rammen. Helsetjenesten har også søkt eksterne prosjektmidler til noen av tiltakene. 
 
Det er et økende antall eldre og et økende antall yngre personer med funksjonshemming. 
Satsing på rehabilitering vil kunne medvirke til personers selvhjulpenhet og slik 
utsette/minske behovet for hjelp, pleie, tilsyn og institusjonsplasser. Rehabiliteringstjenesten 
og rehabiliteringsteamet på Bergmo er presset av behovene i pleie- og omsorgstjenesten, og 
har behov for bedre plass. Det er behov for å øke antall rehabiliteringsplasser, etablere 
dagsenter for yngre rehabiliteringsbrukere, og det må vurderes å etablere treningsleilighet. 
Dette foreslås løst ved at tjenesten flyttes til Råkhaugen i 2012, og styrking av tjenesten må 
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planlegges der. Dette kan utmerket kombineres med en intermediæravdeling. Kostnader til 
dette er ikke innarbeidet eller foreslått i Helsetjenestens budsjett og forutsetter en større 
utredning. 
 
De nedskjæringer som har skjedd og er foreslått økt i 2011, gjør at helsetjenesten ikke får 
forberedt de kommende behovskravene. Vi må i stedet redusere på det personellet det vil bli 
stilt økende krav til i form av både kompetanse og ressurser. Det sier seg selv at dette er lite 
ønskelig og vil forsinke forberedelsene til og oppbyggingen av tjenestene som en vet nå 
kommer. 
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14.2. BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Barne- og familietjenesten
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 52 295 000
Brutto driftsinntekter -12 644 000

Inngående 39 651 000 40 023 000 40 744 000 40 890 000 40 890 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 506 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 471 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -104 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 177 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 115 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 285 000
Reduksjon i tiltak for ungdom over 18 år, samt økte 
refusjoner fra Bufetat (barnevern). Refusjon fra 
kommuner vedrørende PPT-tjenesten -500 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -400 000 400 000
K-sak 46/10: Fylkeskommunal andel oppsagt fra 
1.aug 2011 på syns- og audiopedagogtjenesten 104 000 146 000

Lønnsøkning fosterhjem og andre barnevernstiltak 151 000 146 000
Spesiell prisvekst institusjonsplasser barnevern 142 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -400 000

Utgående 40 023 000 40 744 000 40 890 000 40 890 000 40 890 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Enhetens oppgave 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.  
 
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. 
 
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 fikk i 2009 tilført nye oppgaver ved at Asylmottaket ble opprettet i kommunen 
samt i forbindelse med kommunestyrets vedtak om å bosette mindreårige flyktninger. 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  
Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager 
og skoler. Utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialunder- 
visning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til flere 
kommuner, avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune samt Møller og Tambartun 
kompetansesentre om drift av syn- og audiopedagogtjeneste i Romsdal.  
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Sentrale måltall 

Frivillig tiltak - barn 85 101 103
Barn i fosterhjem 38 36 35
Barn i institusjon 4 5 5
Ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 9 11 13
Totalt antall barn og unge som mottar 
hjelp utenfor hjemmet 51 52 53

Nøkkeltall barnevern

Antall

20092008
Per 30. sept. 

2010

 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Barne- og familietjenesten har fått et nedtrekk på kr. 500.000,- i rammen. Kr. 340.000,- er 
foreslått redusert i barnevernets tiltak for barn over 18 år. Barnevernet jobber kontinuerlig 
med å gi riktig og tilpasset hjelp til disse ungdommene som ikke har andre omsorgspersoner 
enn Molde kommune ved fosterforeldre. Konsekvensen ved en reduksjon kan være at 
ungdommen ikke har noen støtte/hjelp i begynnelsen av sitt voksenliv. Dette kan føre til en 
brå overgang til voksen alder svært tidlig og på kort tid. En reduksjon av ytelsene kan også 
medføre økte utgifter hos andre enheter/tjenester i kommunen som Sosialtjenesten NAV. 
Flere kan oppleve manglende skolegang, arbeidsledighet og økende mottak av sosialhjelp. 
 
Den resterende del av nedtrekket forventes dekket inn gjennom økte inntekter fra Bufetat og 
refusjoner fra andre kommuner ved salg fra Pedagogisk psykologisk tjeneste. 
 
Fylkeskommunen har varslet redusert økonomisk støtte til Syns- og Audiopedagogtjenesten i 
fylket. I Molde kommune har vi både synspedagog og audiopedagog som har finansiert sine 
stillinger fra fylkeskommunen og fra statlige kompetansesentre, disse betjener i tillegg flere 
kommuner. I kommunestyresak 46/10 ble det bevilget kr. 250.000,- for å opprettholde disse 
stillingene. Fylkeskommunen vedtok senere å utsette oppsigelsen med 8 måneder til 1. 
august 2011, dette betyr en utsettelse og mindre utgifter dette året.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Jordmor 50 pst. stilling 277 000 277 000 277 000 277 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Det er behov for å øke jordmortjenesten i Molde kommune. Enheten har i dag 1,5 stilling som 
kommunejordmor. Grunnet tidligere utskriving fra fødeavdelinger er dette en ressurs som får 
stadig flere oppgaver. Det stilles nå krav om vektkontroll av nyfødte innen 48 timer etter 
utskriving, denne bør helst skje i hjemmet. Molde kommune har ca. 300 fødsler per år.  
 
Barnevern er ikke nevnt i tiltak som ønskes inn i rammen, men omtalt i avsnittet nedenfor 
som gir en orientering om mulige ekstra midler fra statsbudsjettet. 

Fremtidige utfordringer 
Samhandlingsreformen er krevende og vil endre deler av arbeidet i Forebyggende Helsetiltak 
(FHT). Vi får en brukergruppe som har behov for tjenester tidligere enn før, dette skyldes 
utskriving fra fødeavdelingen. Det er utfordrende for en belastet tjeneste med knappe 
ressurser å ta i mot en brukergruppe som skal og må ha førsteprioritet til tjenestene. Dette er 
nybakte foreldre og nyfødte barn som ofte er i en krevende livssituasjon og må ha bistand 
raskt. En annen utfordring er at lokalene som er ganske nyinnflyttet allerede har for lite areal 
i forhold til eksisterende oppgaver og i forhold til kommende oppgaver. Fokus må være å 
bygge ut på en best mulig måte og at Barne- og familietjenesten fortsatt er samlet. 
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Barneverntjenesten får stadig flere meldinger. Dette er økende i hele landet og i 
statsbudsjettet ble det gitt midler til kommunale stillinger i barnevernet for 2011. Utfordringen 
for Molde kommune er å få midler som kan styrke barnevernet slik at vi kan hindre for mange 
fristbrudd. Samfunnsutviklingen gjør at stadig flere barn har behov for tjenester fra 
barnevernet. Dette gjelder også det forebyggende arbeidet. 
 
Utfordringene er også på tvers av enhetene i kommunen og at en kan bistå brukerne som 
har behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn, ungdom og deres familier. 
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14.3. SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Sosialtjenesten NAV Molde 
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 53 361 000
Brutto driftsinntekter -10 464 000

Inngående 42 897 000 43 452 000 49 898 000 49 898 000 49 898 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 273 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 238 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -234 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 139 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 32 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 44 000
Revidert budsjett 2010: Manglende 
rammekompensasjon i forbindelse med inngått 
avtale mellom kommunen og NAV. 700 000
Gjennom kvalifiseringsprogrammet "ung 
kvalifisering" forventes flere brukere over fra 
sosialhjelp til statlige ytelser. -200 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -450 000 450 000
Ordinært statstilskudd (kvalifiseringsprogrammet) 
innlemmet i rammetilskuddet i 2011 4 979 000
Tilskudd til krisesenteret er overført til 
rammetilskuddet. Tilskuddet kommunene mottar 
overføres til rammen 1 174 000
Redusert sosialhjelp (bostøtte) -223 000
Midler for rusinstitusjoner overføres fra 
sosialtjensten NAV til ressurstjenesten  -371 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -450 000
K-sak 85/2010 økt tilskudd til Krisesenteret som 
følge av underfinansiering fra staten 900 000

Utgående 43 452 000 49 898 000 49 898 000 49 898 000 49 898 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 – 2014 
Tjenester og oppgaver som ble utført av sosialtjenesten ble i mai 2009, en integrert del av 
NAV Molde. I arbeidet settes det fokus på at brukerne skal bli selvhjulpne. Sosialtjenesten 
yter i hovedsak rettighetsbaserte tjenester i medhold av Lov om sosiale tjenester (Lov 2009-
12-18 nr. 131). 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 2011 ha et aktivt mottak av flyktninger, jfr. vedtatte mål i 
kommunestyrets sak av mars 2008.  

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Fra prosjekt til ordinær linje. Prosjektperioden for 
kvalifiseringsprogrammet (KVP) blir nå avsluttet og arbeidet skal videreføres i ordinær linje. I 
overgangen til ordinær drift er det viktig å både ivareta de gode resultatene og fortsatt sikre 
at det arbeides med å videreutvikle ordningen på en målrettet og godt tilrettelagt måte. 
Statsbudsjettet for 2011 legger opp til fortsatt høy aktivitet for kvalifiseringsprogrammet. 
Programmet er et av regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom, og er en betydelig kommunal 
ordning i NAV. Videre fremgår det at over 13.000 personer har fått en ny mulighet gjennom 
kvalifiseringsprogrammet, som er en rettighetsbasert ordning etter Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen. Av de rundt 3.000 som hittil har fullført programmet, har 
over halvparten gått over i arbeid, utdanning eller ordinære arbeidsmarkedstiltak med 
folketrygdytelser. Der utfallet ikke blir arbeid eller utdanning, viser undersøkelser at 
programmet bidrar til avklaring, inkludering og økt livskvalitet.  Kvalifiseringsstønaden ses på 
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som et velferdspolitisk virkemiddel og betydningen avhenger av at den forventede aktiviteten 
opprettholdes. 
 
I prosjektperioden har kommunen fått dekket sine merkostnader ved kvalifiserings-
programmet gjennom statlige tilskudd og refusjon av individstønad fra staten. I 
statsbudsjettet for 2011 er de kommunale merkostnadene, også individstønaden, innlemmet 
i rammetilskuddet til kommunene (kapittel 571 Rammetilskudd til kommunene, post 60 
Innbyggertilskudd). Det innlemmede beløpet gis en særskilt fordeling i 2011 og holdes 
utenfor fordelingen etter kostnadsnøklene i inntektssystemet. Ut fra dette forventes det at 
måltallet for NAV Molde på 52 deltakere opprettholdes også inn i 2011. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Boliger - en stilling 500 000 500 000 500 000 500 000
Rus - en stilling 500 000 500 000 500 000 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
En stilling som skal jobbe i forhold til boligsosialt arbeid. Opplistingen under gjelder som 
begrunnelser: 

Boliger for vanskeligstilte 
Dette er et område som NAV Molde opplever som en utfordring. Per dato er det nå 52 
personer som mangler bolig i Molde kommune. Kommunen har et økende og hardere 
rusmiljø, også disse trenger et sted å bo. I mangel av kommunale boliger, må en stadig ty til 
dyre løsninger for midlertidige boliger (hytter og hotell).  

Boliger til unge i etableringsfasen 
Dette er en gruppe som sliter med å komme inn på boligmarkedet i kommunen, på grunn av 
høye boutgifter generelt. Her kan det være forskjellige løsninger å jobbe mot. 
Startlån kan være en mulighet, men her må det tas en økonomisk vurdering av om bruker 
har mulighet til å betjene lånene.  

Bosetting av flyktninger i kommunen 
Denne gruppen konkurerer om boligene for vanskeligstilte i kommunen. Her hadde det vært 
gunstig om kostnader til bolig ble tatt av rammen til flyktninger, og var med i planleggingen 
fra starten av.  

Boligkartlegging i Socio 
NAV Molde har ikke tatt dette verktøyet i bruk enda. Så snart Boligsosial plan er godkjent, 
ser vi at dette er et verktøy som vil gi god oversikt for NAV Molde. Selve implementeringen 
vil være ressurskrevende, men på sikt mener vi dette vil gi gevinst. 

Utdanning av egne ansatte - boligsosialt arbeid 
Molde kommune har satset sterkt på å utdanne egne ansatte innenfor dette feltet. Her ved 
NAV Molde er det 4 ansatte som tar utdanning på høyskolenivå innenfor boligsosialt arbeid. 
Målsettingen med denne satsingen er å øke kvaliteten på dette arbeidet. 

NAV Molde ønskes styrket med en stilling i forhold til rusarbeidet 
Begrunnelse: Den økende rusproblematikken gir oss store utfordringer. Oppfølging av denne 
gruppen er meget tidkrevende og å få til samarbeid på tvers av etatene for disse er 
krevende. Ved å få til en helhetlig oppfølging i forhold til bolig, aktivitet og ikke minst å kunne 
sette krav til denne brukergruppen mener vi å kunne yte bedre tjenester, og ikke minst gi 
reduksjon på sosialbudsjettet. Dette krever at vi har ressurser til å ta dette merarbeidet 
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Fremtidige utfordringer 
Ansatte sliter med økende restanser og en mer krevende brukergruppe. Brukere med 
sammensatte problemer som rus og psykiatri, og som i tillegg får økonomiske problemer gir 
oss daglige utfordringer. Vi opplever at brukere raserer tildelte boliger og at  
NAV Molde må innfri depositumet. Dette er meget ressurskrevende. 
 
Den økonomiske situasjonen til mange brukere gjør at vi per dato har 100 brukere på 
bankforvaltning. Her prøver vi å få til et samarbeid via bank. 
 
Flyktninger som ikke har rettigheter i Folketrygden gir NAV ytterligere utfordringer. 
 
Ressurstjenesten og NAV Molde jobber med å styrke samarbeidet. Per dato er det nå ti 
brukere fra NAV Molde inne i tilbudet fra Ressurstjenesten. Dette er brukere med 
rusproblemer.  
 
Prosjektet Ung kvalifisering mener vi er et viktig satsingsområde. NAV Molde har etter 
søknad fått tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Målsettingen er å gi 
lokal ungdom muligheter for å lykkes i arbeidslivet. Strategien er å etablere et laug med 
bedrifter og etater, i tett samarbeid med NAV, som ønsker å gi ungdom uten skole og jobb en 
arena for arbeidspraksis og fellesaktiviteter.  
 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) var første tiltak som realiserte innholdsreformen NAV der 
kommunen og staten i felleskap deler et ansvar. KVP er et viktig bindeledd i partnerskapet 
og målet om integrerte tjenester overfor brukerne. At samarbeidet mellom kommune og stat 
fortsatt prioriterer kvalifiseringsprogrammet er viktig, slik at de samfunnspolitiske målene som 
er lagt til grunn for ordningen nås. På dette området er det viktige føringer som blir lagt i 
økonomiplanen for 2011 - 2014. 

Kommunestyret vedtok i sak 85/10  i møte 16. desember 2010 at tilskudd KIA på kr. 
250.000,- innarbeides innenfor rammen for integreringstilskudd flyktninger. 
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14.4. RESSURSTJENESTEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Ressurstjenesten 
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 15 450 000
Brutto driftsinntekter -7 338 000

Inngående 8 112 000 8 400 000 8 920 000 8 920 000 8 920 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 203 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 185 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -145 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 66 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 185 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 243 000
Økte inntekter fra netthandel, samarbeid med 
Astero AS og økt salg av tjenster til NAV skal gi en 
rammeforbedring -200 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000
Midler for rusinstitusjoner overføres fra 
sosialtjensten NAV til ressurstjenesten  371 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 8 400 000 8 920 000 8 920 000 8 920 000 8 920 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 – 2014 
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 om oppdrag i markedet. 
Ressurstjenesten består av ulike tjenestene som arbeider med mennesker med psykiske 
lidelser og atferdsproblematikk:  
 
Smia kompetansesenter  
Smia er et forsterket lavterskeltiltak som i hovedsak finanseieres av NAV. NAV henviser 
deltakere, bestiller avklaringer, veiledning, utprøving og utarbeiding av personlig 
handlingsplan og rapporter. Senteret har 4 ansatte og 10 tiltaksplasser. Smia driver eget 
lærverksted, fjøsstell, gartnertjenester, renholdstjenester, vedproduksjon, møbelmontering og 
flyttetjenester. Metodikken for rehabilitering bygger på gruppebasert og individuell NLP 
coaching. 
 
Fram arbeidstrening  
Senteret har 3 ansatte og målgruppen er personer med ulike psykiske lidelser. De fleste har 
tilstedeværelse på deltid. Det er i Fram etablert verksteder for glass og keramikk som kan 
være et tilbud våre brukere og en arena for praksisplass/KVP-tiltak for NAV. Samtidig skal 
det holdes kurs og salg av produksjon.  
 
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. Høsten 2010 lanserte 
Ressurstjenesten ”Opplevelseskortet”, et aktivitetstilbud til barn og unge som kan be med 
seg en venn og gå gratis på fotballkamper, kino, teater, lekeland og bade i badeland. Nav og 
Barne- og familietjenesten skal velge ut de personer som trenger det mest. Det søkes nye 
midler for 2011 med hovedvekt på oppfølging av barnefamilier. 
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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. Ressurstjenesten tilbyr henvisning til 
behandling, støttesamtaler, oppfølging av miljøterapeut, helsestasjon, botiltak, rusfritt 
værested, LAR behandling, ettervernstilbud og poliklinisk behandlingstilbud. 
Ressurstjenesten har kontakt med ca. 170 personer. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
0,5 stilling Minnesotaterapeut 250 000      250 000      250 000      250 000      
0.5 stilling merkantil 250 000      250 000      250 000      250 000      
1 stilling til oppfølging KVP 500 000      500 000      500 000      500 000      
Værested/halveishus - husleie 200 000      200 000      200 000      200 000      
1 stilling til oppfølging av barnefattigdom 500 000      500 000      500 000      500 000       

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 

Prioritert rekkefølge 
Ressurstjenesten utvider nærbehandlingstilbudet til også å gjelde på kveldstid. Vi har derfor 
behov for ytterligere en Minnesotaterapeut. I 2010 har vi hatt en person i praksis fra NAV og 
som blir ferdig utdannet Minnesotaterapeut på nyåret. Forutsatt at vi stiller lønnsmidler til 
disposisjon, kan NAV gå inn med en delfinansiering av stillingen i 2011. 
 
Ressurstjenesten har det siste året økt både i antall ansatte og i tjenestetilbud. Vi har en 
moderat administrasjon og har lenge hatt behov for en merkantil ressurs som koordinerte en 
del interne oppgaver. Vi har siden juli 2010 har hatt en person i praksis fra NAV og ønsker å 
forlenge engasjementet da dette har frigjort kapasitet generelt i Ressurstjenesten og på den 
måten økt kvaliteten på tjenestetilbudet. Også her vil NAV kunne gå inn med midler forutsatt 
at vi stiller med minimum halv stilling. 
 
Det søkes økt ramme for en stilling som miljøterapeut øremerket oppfølging av brukere som 
NAV har i sitt kvalifiseringsprogram. Noe av utfordringene vi ser i dag er at en del faller ut av 
programmet fordi man støter på problemer man ikke er vant til å håndtere. Med tett 
oppfølging kan man likevel holde dem inne i programmet og på sikt oppnå stabilitet. På den 
måten vil NAV få utnyttet kvalifiseringsprogrammet bedre, få flere på tiltak og videre ut i 
arbeid. Det vil på sikt redusere sosialhjelputgiftene og begrense merforbruk og øke 
skatteinntektene utover det en slik ressurs koster. Uten denne oppfølgingen vil frafall av 
brukere i programmet være større til tross for at NAV legger betydelige penger og ressurser i 
dette arbeidet. 
 
Ressurstjenesten ønsker å utvide tjenestetilbudet ved å samlokalisere værested og 
boenheter med daglig oppfølging. I praksis vil det bety at vi flytter dagens værested i Storgt. 
15 til et annet egnet lokale hvor samlokalisering av leiligheter er mulig. Vi beholder Storgt. 15 
til andre lavterskeltilbud og vil med dette få en husleieøkning på rundt 0,2 mill kroner. 
 
Ressurstjenesten vil som nevnt søke nye midler for 2011 med hovedvekt på oppfølging av 
barnefamilier. Dersom det ikke lykkes å forlenge satsningen med statlige midler har vi et 
behov for økt ramme for en 100 pst. stilling. 

Fremtidige 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 
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eller arbeid. Konsekvensen av det er blant annet en tryggere by for den enkelte innbygger. 
Det er imidlertid en stor utfordring å holde denne tiltakskjeden ved like fordi den stort sett er 
finansiert av prosjektmidler og tilskudd fra andre enn kommunen. Konsekvensen 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 cirka 0,6.mill.kroner Det hadde vært ønskelig at kommunen kunne gå 
inn å delvis dekke disse prosjektmidlene slik at det var mulig med en mer langsiktig 
planlegging. Det ville samtidig være lettere å få ytterligere prosjektmidler om den kommunale 
andelen ble økt. 
 
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 seks måneder. For kriseplass cirka tre 
måneder. Det innebærer en stor utfordring for den kommunale rusomsorgen. For å berge liv 
må det ofte kjøpes plasser i private institusjoner. Vi tror at "halveishus" med oppfølging i bolig 
vil kunne hindre en "oppbevaring" i institusjon i påvente av at avrusingsprogram kommer i 
gang. Dette vil kunne redusere kostnadene til rusinstitusjoner noe.  
 

Kommunestyret vedtok i sak 85/10  i møte 16. desember 2010 at Jobben finansieres med  
kr 250.000,- innenfor rammen ressurstjeneste. 
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14.5.  MOLDE ASYLMOTTAK 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Molde asylmottak 
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 7 492 000
Brutto driftsinntekter -7 492 000

Inngående 0 0 -100 000 -100 000 -100 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000

Utgående 0 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 – 2014 
Tjenester og oppgaver Asylmottaket er stasjonert i fire bygg, to å 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 til sammen 160 plasser. Det er sju ansatte. I tillegg er tre 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 
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15. PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET OG  
TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 
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Pleie og omsorg og           36 % 
tiltak funksjonshemmede 

Barnehage 

Skole 

Helse og sosial

Teknisk 
Kultur

Stabs- og 
støtteavdelingene 

 

Pleie og omsorg og Tiltak funksjonshemmede Budsjett 2011
Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg -21 610 000
Glomstua omsorgssenter 73 657 000
Kirkebakken omsorgssenter 73 645 000
Råkhaugen omsorgssenter 6 451 000
Bergmo omsorgssenter 58 992 000
Røbekk omsorgssenter 23 027 000
Kleive omsorgssenter 33 327 000
Skåla omsorgssenter 19 814 000
Tiltak funksjonshemmede 107 199 000
Totalt 374 502 000
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15.1. PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET 

Økonomisk oversikt 

Pleie og omsorg
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan     

2014
Fagseksjon pleie og omsorg 9 351 000 -21 610 000 -21 762 000 -21 910 000 -21 910 000
Glomstua omsorgssenter 63 021 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000
Kirkebakken omsorgssenter 62 152 745 73 645 000 73 561 000 73 561 000 73 561 000
Råkhaugen omsorgssenter 6 561 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000
Bergmo omsorgssenter 53 992 255 58 992 000 58 992 000 58 992 000 58 992 000
Røbekk omsorgssenter 19 046 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000
Kleive omsorgssenter 30 843 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000
Skåla omsorgssenter 17 859 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000
Utgående 262 826 000 267 303 000 267 067 000 266 919 000 266 919 000  

Total oversikt over endring for området inkludert fagseksjon 2011 - 2014 

Pleie- og omsorgsormådet inkludert fagseksjon
Rev. budsjett 

2010 Budsjett   2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 307 148 208
Brutto driftsinntekter -54 910 208
Inngående 252 238 000 262 826 000 267 303 000 267 067 000 266 919 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 5 476 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 5 503 000
Generell prisjustering med 3,25 pst.  på utvalgte inntektsposter -1 090 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 533 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 799 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 virking 2011 1 046 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 595 000
Revidert budsjett K-sak 40/10: Omsorgslønn forutsettes satt på 
samme nivå som 2008 i fremtidige avtaler. Det legges derfor inn en 
nedtrappingsplan på tilskuddet som ble gitt i 2010. 463 000 -163 000 -152 000 -148 000

Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - engangsbeløp -100 000 100 000
Etter flytting fra Råkhaugen tilbake til Glomstua skal Råkhaugen stå 
tom. Det skal over tid bli  9 færre plasser i Glomstua og midler til 
dette blir overflyttet til hjemmebasert virksomhet. Råkhaugen 
forutsettes åpnes med 16. plasser i 2014 -5 500 000 -7 500 000 -4 000 000 16 000 000
Forutsetter statlig finansiering av nye sykehjemsplasser -16 000 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Revidert driftsplan etter 
innflytting på Glomstua sykehjem 5 500 000 7 500 000 4 000 000
Reduksjon i sykehjemsplasser -5 000 000
Endring ressurskrevende tjenester 752 000 3 342 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Leie av brakkerigg -202 000
Leie av brakkerigg under ombygging i Kirkebakken 4 84 000 -84 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 3 198 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -4 270 000
Tidligere innlagt krav om utleie i Råkhaugen for kr. 500.000,- som 
ikke er gjennomførbart. Inntekt overflyttes med kr. 100.000,- til 
Molde Eindom KF som leier ut til tiltak funskjonshemmede - 
avlastningstjenesten 500 000
Spesiell prisvekst kjøp av eksterne tjenester (2 plasser) 411 000
Spesiell prisvekst kjøp institusjonsplass annen kommune 188 000
Styrking hjemmetjenesten og kommunal andel intermediær enhet 3 000 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -100 000
Utgående 262 826 000 267 303 000 267 067 000 266 919 000 266 919 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i henhold til Lov om Kommunehelsetjenesten 
og Lov om sosialtjenester. Dette omfatter hjemmebaserte tjenester, sykehjemsdrift og 
hjelpemiddelforvaltning. Brukernærhet og lokal kjennskap er viktige element i 
tjenesteytingen. Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i 6 omsorgssentre: Glomstua, 
Kirkebakken, Bergmo, Røbekk, Kleive, og Skåla. Hvert omsorgssenter har ansvar for alle 
pleie- og omsorgstjenester. Dette omfatter sykehjemsplasser, hjemmebaserte tjenester, 
dagsenter og botilbud. Unntaket fra dette er Røbekk omsorgssenter som kun tilbyr 
institusjonstjenester.  
 
Fagseksjonen for pleie og omsorg er organisert som en del av plan- og utviklingsavdelingen. 
Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle enheter innen 
pleie og omsorg. Koordinering av oppgaver innenfor fagområdet, saksbehandling på felles 
tjenester, utarbeidelse av bestilling til enhetene og utvikling av fagområdet i tråd med 
sentrale føringer og retningslinjer er også av fagseksjonens oppgaver. I forhold til enhetene 
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skal fagseksjonen arbeide med overordnet planarbeid, være støttefunksjon i forhold til fag, 
gjennomføre vederlagsberegning og drifte fagsystemene.  
 
Utfordringene innen pleie- og omsorgstjenesten er, slik rådmannen ser det, meget alvorlige. 
På denne bakgrunn har rådmannen funnet det helt nødvendig å styrke tjenesten. Dette er i 
sluttfasen av arbeidet med rådmannens skisse gjort med 3,0 mill. kroner fra 2011 og ut 
perioden. Beløpet er ført opp i fagseksjonens budsjett, og det forutsettes at området setter i 
gang en prosess på hvordan midlene best kan benyttes. Rådmannen vil at en ordning med 
intermediære tjenester blir vurdert i den prosessen som nå skal gjennomføres. 
 
Verbalforslag: 
Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 at dersom eldremilliarden blir 
videreført i 2011, skal den prioriteres til oppstart av sjukeheimsplasser på Råkhaugen 
omsorgssenter. 
 
Årsverk fagseksjon 

Rådgiver 
Konsulent Ledelse

Fagseksjon 4 1

Årsverk

 

Sykehjem  
Som følge av planlagt reduksjon i antall institusjonsplasser med 9 senger, har kommunen fra 
2011 tilgjengelig 230 heldøgnsplasser. Av disse er 34 for korttidsopphold, 4 for rehabilitering 
(felles for hele kommunen) og 36 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demens. 4 
av disse er felles forsterkede plasser som skal håndtere de mest utagerende pasientene vi 
har. Som følge av at Kleive og Skåla ikke har egne demensenheter, blir pasienter tilhørende 
disse distriktene prioritert ved tildeling av ledig plass. Glomstua omsorgssenter flyttet i 
september 2005 institusjonsdriften med 64 pasienter til Råkhaugen i påvente av at 
sjukehjemsdelen på Glomstua ble ferdig renovert. Sykehjemmet flyttet tilbake høsten 2010 
med 64 beboere til nyrenovert institusjon. Nye Glomstua har plass til 55 beboere. Ved 
Råkhaugen står sykehjemsdelen med 56 rom tom. Det driftes dagsenter for personer med 
demens, vaskeri for Glomstua og kommunens hjelpemiddelforvaltning ved institusjonen. I 
renoveringsperioden av Kirkebakken 4 flyttes dagsenteret til Råkhaugen, og disponerer en 
enhet til medio mars 2011. Det planlegges at avlastningstjenesten for tiltak funksjons-
hemmede flytter inn i sykehjemsdelen og tar i bruk 2 bo-enheter med 16 rom fram til nye 
avlastningsboliger på Enen ferdigstiles i løpet av 2011. Det er igjen 4 disponible  
boenheter med plass til 32 beboere.  
 
Utvikling antall sykehjemsplasser fra 1999 til 2011, justert i forhold til tiltak for å tilpasse drift 
til rammer for 2011, jfr. vedtak i Kommunestyret, sak 58/10 

1999 2010 Endring 2010 2011 Endring
Glomstua 70 64 -6 64 55 -9
Kirkebakken 56 56 - 56 56 -
Bergmo 47 47 - 47 47 -
Røbekk 32 32 - 32 32 -
Kleive 30 24 -6 24 24 -
Skåla 0 16 16 16 16 -
Totalt 235 239 4 239 230 -9

Omsorgssenter
Antall plasser

 
Råkhaugen med 56 plasser er ikke tatt med i totalsummen fordi det ikke er igangsatt ordinær 
sykehjemsdrift. Har vært benyttet som avlastningsinstitusjon for Glomstua og Kirkebakken under 
renovering de siste 8 årene. 
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Årsverk knyttet til sykehjemsdrift ved distriktene 

Pleie natt       
og dag

Boligassistent 
og renhold Ledelse Merkantilt Vaktmester

Glomstua 56,27 4,75 3,70 0,75 0,60
Kirkebakken 42,00 3,80 4,13 0,50 0,60
Bergmo 39,36 3,10 2,90 0,50 0,60
Røbekk 26,59 2,00 1,80 0,75 1,00
Kleive 20,40 2,18 1,50 0,50 0,60
Skåla 15,05 1,50 0,90 0,50 0,60
Totalt 199,67 17,33 14,93 3,50 4,00

Omsorgssenter

Årsverk

 
Nattpersonell ved Kleive og Skåla server etter behov hjemmeboende i omsorgsboliger som ligger i 
tilknytning til sykehjemmet. 

Kjøkken  
Kommunen har tre produksjonskjøkken: Glomstua, Bergmo og Kleive. Disse produserer mat 
til institusjonene, hjemmeboende, bofelleskap og dagsentra i kommunen. Kjøkkenet ved 
Glomstua omsorgssenter er nyrenovert og ble tatt i bruk våren 2010.  
 
Årsverk kjøkken 

Kokk         
assistent Ledelse

Glomstua 5,15 1
Bergmo 5,06 0,2
Kleive 2,3 0,2
Totalt 12,51 1,4

Omsorgssenter

Årsverk

 

Vaskeri  
Fem av omsorgssentrene har vaskeri; Kleive, Røbekk, Råkhaugen (Glomstua), Kirkebakken 
og Skåla. Disse leverer tjenester til omsorgssentrene og hjemmeboende i de ulike 
distriktene. 
 
Årsverk vaskeri 

Omsorgssenter 
Årsverk    
Vaskeri 

Råkhaugen 1,25 
Kirkebakken 1,5 
Røbekk 1,5 
Kleive 0,71 
Skåla 0,5 
Totalt 5,46 

Hjemmebaserte tjenester  
For å løse de lovpålagte oppgavene er kommunen forpliktet til å sørge for flere tjenester. 
Følgende del-tjenester tilbys i Molde kommune:  

Hjemmesykepleie  
Hjemmesykepleie er et heldøgnstilbud til alle aldersgrupper som trenger behandling og/ eller 
pleie og omsorg i hjemmet både av fysisk og psykisk art. For best mulig å styrke brukerens 
deltagelse og egenomsorg, skal hjemmesykepleiens tilbud også omfatte tiltak for nødvendig 
informasjon, støtte og veiledning.  
 
Tjenestetilbudet består av følgende deltjenester: 
 Praktisk bistand, opplæring / hjelp i hjemmet. Tildeles etter lov om sosiale tjenester som 

enkeltvedtak. Det betales for tjenesten etter kommunalt vedtatte satser.  



PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET 

BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014  127 

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

 
Hjemmetjenesten opplever økt etterspørsel og press på tjenestene. En ser økning i søknader 
på tjenester til mennesker med langvarige og sammensatte behov. Mange av disse er yngre 
mennesker, som også er aktive sosialt eller i arbeidslivet. Det er også økning i antall 
pasienter som etter utskriving fra sykehus har behov for avansert medisinsk behandling i 
hjemmet, noe som utfordrer kommunen på kompetanse.  
 
Molde kommune ligger langt over gjennomsnittet i landet for aldersgruppene 67-79, 80-89 og 
90+, med en særlig stor vekst i gruppen over 90 år fra 2009 til 2010. 
I 2010 fordelte dette seg slik: 
 67-79 år:  3,7 pst. over landsgjennomsnittet  
 80-89 år:  9,8 pst. over landsgjennomsnittet  
 Over 90 år: 6,7 pst. over landsgjennomsnittet 
 
Antallet i gruppen over 90 år økte med 31 personer fra 2009 til 2010, eller fra 191 personer til 
222 personer som er en økning på hele 16,2 pst. Siste oppdaterte vedtakstimer ordinær 
hjemmesykepleie og hjelp i hjemmet viser at det er tildelt 9.571 timer hjelp per måned. 
Tilgjengelig ressurs, direkte brukertid er 7.982 timer. Avvik per 1. oktober 2010 er 1.589 timer 
per måned. Dette tilsvarer ca. 11-12 årsverk. Dette er noe av forklaringen på hvorfor presset 
i pleie og omsorg er betydelig i 2010. I tillegg sliter hjemmetjenesten med et høyt sykefravær 
 
Årsverk hjemmesykepleie 

Sykepleie og 
hjemmehjelp Psykiatri Merkantilt Ledelse

Glomstua 15,29 2,00 0,75 2,50
Kirkebakken 30,12 4,00 0,50 3,50
Bergmo 20,30 1,00 0,50 3,50
Kleive 10,75 2,00 0,50 2,50
Skåla 7,45 0,00 0,50 1,50
Totalt 83,91 9,00 2,75 13,50

Årsverk hjemmesykepleie

Omsorgssenter

 
Kirkebakken har i sin psykiatri ressurs 20 pst. stiling som brukes på Skåla. 

Nattpatrulje 
Kommunenes heldøgnstilbud i hjemmebaserte tjenester er ivaretatt ved at det er opprettet en 
egen nattpatrulje. Denne er operativ mellom klokken 22.15 og 07.45 alle dager og er 
administrativt lagt til Kirkebakken omsorgssenter. Arbeidsområdet er hele kommunen unntatt 
Sekken. Nattpatruljen har, i tillegg til ordinær hjemmesykepleie, beredskapsfunksjon i forhold 
til trygghetsalarmer. 
 
Årsverk nattpatrulje 

Omsorgssenter
Årsverk 

Pleiepersonell
Kirkebakken 3,92  

Dagtilbud  
Dagtilbudet innenfor pleie- og omsorgstjenesten har hvert sitt omsorgssenter som geografisk 
utgangspunkt. Dagtilbudet har som hovedmålsetting overfor brukergruppen å ta vare på arv 
og kultur, aktivisering samt det sosiale fellesskapet. Overfor den enkelte bruker har 
dagtilbudet som målsetting: 
 å gi et målrettet tilbud ut i fra et individuelt kartlagt behov 
 å øke mestring av dagliglivets gjøremål 
 å skape trygghet og forutsigbarhet for den enkelte og dennes pårørende  
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Dagtilbud for eldre  
Det driftes 60 dagplasser for eldre 5 dager i uken. I tillegg driftes det 11 dagplasser for 
personer med demens 6 dager i uken med utvidet åpningstid på hverdager. Brukerne tilbys 
frokost, middag og kaffe (Råkhaugen også kveldsmat) mens de er der.  
 
Årsverk dagtilbud for eldre 

Årsverk 

Omsorgssenter 
Aktivitør 
Assistent Vaktmester Ledelse 

Glomstua 2 0,4 1 
Kirkebakken 3,3 0,4 0,2 
Bergmo 2,8 0,4 0,2 
Kleive 1,28 0,4 - 
Skåla 0,8 0,4 - 
Totalt 10,18 2 1,4 

Dagtilbud for personer med demens  
Dagtilbudet for personer med demens er et felles tilbud for hele Molde kommune og 
organisatorisk tilknyttet Glomstua omsorgssenter. Dagtilbudet er lokalisert til Råkhaugen. 
Grunnet store distanser og individuelle behov er det i tillegg opprettet plasser for personer 
med demens på dagsentrene ved Kleive omsorgssenter 2 dager per uke samt Skåla 
omsorgssenter 1 dag per uke. 
 
Årsverk dagtilbud for personer med demens 

Aktivitør/ass Ledelse
Råkhaugen 5,4 1

Årsverk
Orsorgssenter

 

Dagtilbud for personer med psykiske helseplager  
Dagtilbudet innen psykisk helsearbeid som er organisert inn under pleie- og 
omsorgstjenesten i Molde kommune er:  
 Rosestua ved Kirkebakken omsorgssenter. Tilbyr ulike aktiviteter, flere av disse tilbudene 

krever påmelding for å være med. I tillegg drifter Rosestua en kafe som er åpen for alle. 
Rosestua er et lavterskeltibud som er åpent for alle i målgruppa. Åpent alle ukedager.  

 Ellingsgården Grønn Omsorg som driftes med 5 plasser per dag 4 dager i uka. 
Kommunen kjøper tjenesten i sin helhet. 

 
Årsverk dagtilbud for personer med psykiske helseplager 

Årsverk
Aktivitør/hjelpepleier

Kirkebakken 3
Omsorgssenter

 

Boliger  
Omsorgsboliger 
Omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på boliger som er tilrettelagt for omfattende pleie og 
omsorg utenfor institusjon. En omsorgsbolig er beboers eget hjem og skal være fysisk 
tilrettelagt slik at en etter behov skal kunne motta heldøgnspleie og omsorg livet ut. 
Omsorgsboliger er primært tenkt som et tilbud for eldre, men også yngre med omfattende 
behov for pleie- og omsorgstjenester kan ha behov for godt tilrettelagte boliger. Hjelp i 
omsorgsbolig gis etter individuelle enkeltvedtak og utføres av hjemmesykepleien. 
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Bofellesskap 
Pleie- og omsorgstjenesten drifter nå fem bofellesskap med tilbud til ulike brukergrupper:  
1. Glomstua bofellesskap med 4 boenheter innen psykiatri. Heldøgnsbemannet. 
2. Gotfred Liesplass har 3 bofellesskap med til sammen 15 boenheter. 
3. Bergmo bofellesskap har 4 boenheter innen psykiatri.  
4. Råkhaugen bofellesskap har 8 boenheter.  
5. Tollero bofellesskap med 6 boenheter innen psykiatri ble startet opp i januar 2009.  
Hjemmetjenestene står for driften av bofellesskapene med varierende bemanningstid.  

Spesielt tilrettelagte tiltak i hjemmet  
Dette omfatter ressurskrevende hjemmeboende tjenestemottakere med personlige 
assistenter/døgnbemanning.  
 
Årsverk ressurskrevende tiltak og BPA 

Ressurs-
krevende tiltak BPA

Glomstua 4,67 3,14
Kirkebakken 9,88 1,48
Bergmo - 3,7
Kleive 4,25 0
Skåla - -
Totalt 18,8 8,32

Årsverk

Omsorgssenter

 

Hjelpemiddelforvaltning  
Hjelpemiddelforvaltningen er organisatorisk lagt til Kirkebakken omsorgssenter, men har 
tilholdssted på Råkhaugen. Tjenesten ivaretar det kommunale ansvaret for formidling, 
reparasjon og montering av hjelpemidler. Som en naturlig følge av økt press på 
hjemmebaserte tjenester forplanter også dette seg til hjelpemiddelforvaltningen. Fra 2007-
2009 har antall utlån av hjelpemidler fra kommunalt lager økt med over 1.000. En ser også 
samme tendens der det er utlånt hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Ålesund. I de fleste 
av disse tilfellene er det ansatte ved det kommunale hjelpemiddelforvaltningen som leverer 
ut til mottaker. I tillegg til ut- og innlevering har det kommunale hjelpemiddelforvaltningen 
ansvar for serviceoppdrag og reparasjon på hjelpemidler. Det gjelder også det utstyret som 
er i institusjonene, der det er krav om spesielt sertifisert personell. 
 
Årsverk hjelpemiddelforvaltning 

Årsverk
Aktivitør/hjelpepleier

Råkhaugen 2,5
Omsorgssenter
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Sentrale måltall 
Noen nøkkeltall for pleie- og omsorgstjenesten 2008 2009
Antall 80 år og over 1 228 1 239
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 277/183 368/236
Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,0 1,0
Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 3,9 4,0
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over 628/368 909/488
Matombringing antall porsjoner 45 531 42 230
Mottakere av trygghetsalarm 449 465
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 8 708 / 35 9 075/32
Dagplasser per dag 46 60
Antall omsorgsboliger 194 -
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO) 188
Antall trygdeboliger (66) og andre boliger (11) med utpekningsrett 77
Mottakere av ressurskrevende tjenester 12 10
Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 300 2 510
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 1 962 2 671
Utlån/innlevering fra Hjelpemiddelsentralen 3 464/1 436 4 270/1 320
Antall sykehjem 6 6
Antall sykehjemsplasser 239 239
Enerom i pst. 96,4 96,4
Vedtak korttidsopphold 456 658
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 118 116
Vedtak faste plasser i sykehjem 90 78
Antall avslag sykehjemsplass 17 24
Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus 804 800 1 233 600
Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus 122 108  
 
Nøkkeltall KOSTRA – pleie og omsorg 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 825 093 857 826
Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo 50,0 44,0
Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til plo 44 50
Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter til plo 6,0 6,0
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 12 821 12 343
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 259 080 281 326
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 93 746 96 125
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere 140 328 -
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 76 72
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole 232 -
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 273 -
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 19,5 16,5

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 23,0 27,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 15,9 16,3
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 15,1 22,8
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 5,5
Andel kvinner 50,3 50,4
Andel menn 49,7 49,6
Andel enslige innbyggere 80 år og over 64,2 65,3
Andel 80 år og over 4,9 4,4

Nøkkeltall KOSTRA Molde 2009

Kommune-
gruppe 13 

2009
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 – 2014 
Forklaring og konsekvens av endring 
Dialogprosessen i 2010 og behandling av rammesaken i K-styre sak 58/10 ga 
tjenesteområdet en netto rammereduksjon på 5,0 mill. kroner. For fagområdet betyr dette 
utsatt åpning av sykehjemsdelen ved Råkhaugen omsorgssenter, som rådmannen i denne 
saken foreslår skjer gradvis fra 2014. Kommunestyrets rammevedtak for 2011 forutsetter 
også at det legges ned 9 heldøgns institusjonsplasser. Dette må skje uten styrking av 
hjemmebaserte tjenester. Konsekvensene vil bli mange. En reduksjon i antall 
heldøgnsplasser får først og fremst konsekvenser for dem som i dag får hjelp i hjemmebasert 
omsorg.  
 
Fra fagseksjonens side er konsekvensene av dette beskrevet på følgende måte: 
1. Det vil bli lengre ventetid for å få tildelt et kortidsopphold 
2. Flere syke og omsorgstrengende må bo lengre hjemme før de kan få tildelt langtidsplass i 

institusjon 
3. Dette vil igjen medføre et ytterligere press på de ansatte i hjemmetjenestene  
4. Pårørende vil oppleve økt omsorgsbyrde  
5. Det vil bli vanskeligere å ta imot ferdigbehandlede fra sykehuset som enten trenger et 

opphold på institusjon før de kan reise hjem, eller har behov for en langtidsplass. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Åpning av 8 nye plasser i Råkhaugen, gradvis 5 500 000 13 000 000 17 000 000 17 000 000
11 nye årsverk til hjemmetjenesten 2 860 000 5 720 000 5 720 000 5 720 000
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten Glomstua 550 000 550 000 550 000 550 000
Økt grunnbemanning ved kortidsavdeling Kirkebakken 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Økt bemanning hjelpemiddelforvaltning 460 000 460 000 460 000 460 000
Musikkterapi til personer med demens 500 000 500 000 500 000 500 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Hjemmebaserte tjenester. Som følge av reduksjon i antall heldøgnsplasser vil 
hjemmetjenesten ha behov for mer ressurs for å takle dagens og framtidige oppgaver.  
I tillegg til at befolkningen blir eldre og har mer komplekse og sammensatte sykdommer som 
skal behandles og følges opp, mottar tjenesten søknader om omfattende hjelpebehov også 
fra yngre tjenestemottakere.  
 
Det er behov for å kunne sette inn døgnbemanning i bofellesskap. Hjemmetjenesten ved 
Glomstua omsorgssenter har de siste årene hatt en sterk vekst i antall brukere og timer 
vedtak. Det er behov for å ansette ny avdelingssykepleier, og dele opp hjemmetjenesten i to 
grupper, på lik linje med de to andre sentrumsdistriktene. Den nye helsereformen vil også gi 
utfordringer på personellsiden, både kvalitativt og kvantitativt. Ressursøkning tilsvarende  
12 årsverk fordelt på to år i planperioden.  
 
Tjenesten ser allerede nå en endring i oppfølgingsbehovet hos pasienter som meldes 
ferdigbehandlet fra helseforetaket. Mange av disse har behov for kortidsopphold der 
behandling fortsetter før de kan sendes hjem til videre oppfølging av hjemmetjenesten. 
Kirkebakken omsorgssenter har den største kortidsavdelingen i kommunen. Avdelingen har 
lavere grunnbemanning enn en ordinær langtidspost, og det er behov for mer 
sykepleiekompetanse for å kunne takle de medisinskfaglige utfordringene. 2, 5 årsverk. 
Kostnad ca. 1,3 mill. kroner. 
 
Hjelpemiddelforvaltningen har over flere år opplevd stor økning i etterspørsel etter 
hjelpemidler både fra kommunalt og sentralt lager, noe tabellen ”Sentrale nøkkeltall” viser. 
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Det er derfor et behov for å styrke tjenesten med ett årsverk for å kunne fortsette å gi det 
tilbudet vi har gitt til nå.  

Viser til Omsorgsplan 2015, med delplan Demensplan 2015 og Aktiv omsorg der 
Regjeringen vektlegger kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende 
elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Siden 2008 har det vært et prosjektsamarbeid mellom 
omsorgstjenesten og Molde kulturskole vedrørende bruk av sang og musikk for demente ved 
sykehjem. Etter å ha prøvd denne formen for miljøterapi, ser en at det har stor innflytelse på 
den enkeltes opplevelse av livskvalitet, samt støtte og lindring i livets sluttfase. I prosjekt-
fasen har det vært bevilget prosjektmidler samt at det har vært brukt driftsmidler for å 
gjennomføre prosjektet. Kulturskolen selger musikkterapitjenesten etter fullkostprinsippet. 
For å kunne gi et tilbud til demente ved institusjonene i kommunen, vil det være behov for å 
opprette tilbud 5 grupper per år.  

Fremtidige utfordringer 
Kommunen som helhet står overfor store utfordringer i planperioden. I særlig grad vil dette 
berøre pleie- og omsorgstjenestene som på grunn av store demografiske endringer vil få 
større etterspørsel etter tjenester. Rådmannen ser imidlertid ingen mulighet til å styrke de 
økonomiske rammene for tjenesten utover det som er foreslått i denne saken. Det gjelder for 
både de tiltakene som fagområdet ber om blir tatt inn i oversikten om tiltak utenfor rammen, 
og for økning i antall sykehjemsplasser. Molde kommune er i den unike situasjon at den har 
overkapasitet på antall sykehjemsplasser. Dette ved at Råkhaugen omsorgssenter etter at 
Glomstua flyttet tilbake står med 56 sengeplasser udisponert. I løpet av høsten 2011 vil tiltak 
funksjonshemmede ta i bruk 16 plasser. Dette som en midlertidig ordning, som vil opphøre i 
2012.  
 
Overkapasiteten skyldes ikke mangel på etterspørsel, men økonomiske begrensninger. 
Rådmannen ser ingen økonomisk mulighet til å ta i bruk disse sykehjemsplassene, med 
mindre det kommer økonomiske overføringer til staten som gjør det mulig. Dette i form av 
økning av kommunens frie inntekter, eller i form av øremerkede midler.  
 
Med dette som utgangspunkt forslår rådmannen en gradvis oppstarting av sykehjemsdelen i 
Råkhaugen omsorgsenter fra 2014. Oppstarten omfatter 16 heldøgns institusjonsplasser, og 
har en beregnet kostnad på 16 mill. kroner.  
 
Rådmannen ser den store utfordringen som ligger i å bygge ned pleie og omsorgstjenestene 
såpass sterkt som foreslått i en tid da den demografiske utviklingen tilsier at tjenestene heller 
skulle vært styrket. Dette forsterkes av den trenden som følger av tankene omkring 
samhandlingsreformen, hvor stadig flere tungt pleie- og behandlingstrengende pasienter 
skrives ut fra sykehus til kommunal omsorg. På dette området forventes et økt press fra 
helseforetaket i 2011, og de neste årene i økonomiplanperioden.  
 
I 2010 har det pågått et krevende arbeid for å identifisere årsaker til det store merforbruket 
tjenesten har slitt med de siste årene. Det er identifisert flere element som har medført 
negative avvik i regnskapet, og rammene er korrigert med til sammen 6 115 000. Til tross for 
disse korrigeringene vil driftsenhetene ikke greie å levere driftsregnskap i balanse for 2010. 
Det ligger fortsatt an til et betydelig negativt avvik. Tjenesten drar dette med seg inn i 2011.  
 
Det vises til beskrivelse av hjemmesykepleien, og den demografiske utviklingen som har 
vært i Molde de siste årene. Pleie- og omsorgsenhetene hadde tilnærmet balanse i sine 
regnskaper i 2007. Dersom vi tar utgangspunkt i kompensasjon som er gitt for demografiske 
endringer i rammeoverføringene etter 2007, viser denne at kommunen i årene 2008-2010 
har mottatt anslagsvis 17,0 mill. kroner til dekning av demografiutgifter. I stedet for å øke 
rammene til pleie og omsorg er disse i perioden blitt redusert med anslagsvis 3,5 mill. kroner. 
Pleie og omsorgsområdet har imidlertid, både i 2008 og 2009 til sammen hatt et 
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regnskapsmessig merforbruk i forhold til vedtatte rammer på i overkant av 21 mill. kroner. 
Med utgangspunkt i dette kan det se ut som at fagområdet ikke er gitt tilstrekkelig 
kompensasjon for å møte den demografiske utviklingen som har vært innenfor området de 
siste årene. Det vil derfor fortsatt være en utfordring å drifte innenfor de rammer som er tildelt 
og samtidig skulle opprettholde kvalitet og kvantitet på tjenestene.  
 
Tjenesten står foran store utfordringer også på rekrutteringssiden. Ikke bare blir det færre 
ungdommer som søker seg til helsefaglig utdanning, men ansatte i tjenesten har en høy 
snittalder. Tallmateriale fra kommunens personalsystem viser følgende behov for rekruttering 
de neste 8-10 årene: 
 
Oversikt behov for rekruttering - pleie og omsorg 
Pleie og omsorg Stilling Antall stillinger
Pleiepersonell med videregående utdanning Hjelpepleier/omsorgsfagarbeider 59
Pleiepersonell med høgskoleutdanning Sykepleier/vernepleier 30
Annen 3 årig utdannelse Aktivitør/kokk/vaktmester osv 13
Hjemmehjelp og assistent Kjøkken/renhold 14
Ledelse av tjenesten og annen fagledelse 9

125Totalt  
I tillegg kommer bemanning av sykehjemsdelen ved Råkhaugen.  
 
Pleie og omsorgstjenesten blir en viktig medaktør i kommunens arbeid 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 
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014                   Glomstua omsorgssenter 

Glomstua omsorgssenter 
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 72 033 000
Brutto driftsinntekter -13 055 000

Inngående 58 978 000 63 021 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 301 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 1 352 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 1 289 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -31 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 130 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 159 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 208 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Leie av 
brakkerigg -202 000
Revidert budsjett 2010: Ressurskrevende tjeneste, 
helårsvirkning på kr.  2.835.000,- 2 231 000 604 000
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon 7 680 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 -368 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -39 000
Ressurskrevende tjeneste flyttes fra Kleive 
omsorgsenter 1 365 000

Utgående 63 021 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000 73 657 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014      Kirkebakken omsorgssenter 

Kirkebakken omsorgssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 70 148 000
Brutto driftsinntekter -11 877 000

Inngående 58 271 000 62 152 745 73 645 000 73 561 000 73 561 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 739 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 1 421 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 1 531 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -50 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 78 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 168 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 235 000
Overføring av ressurskrevende tjeneste fra Bergmo 
omsorgsenter 1 553 745 1 404 255
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon 6 720 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 375 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -1 057 000
Økt behov ressurskrevende tjeneste i 2011 til kr. 
3.172.000,- 2 172 000
Leie av brakkerigg under ombygging i Kirkebakken 
4 84 000 -84 000

Utgående 62 152 745 73 645 000 73 561 000 73 561 000 73 561 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014        Råkhaugen omsorgssenter 

Råkhaugen omsorgssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 7 725 000
Brutto driftsinntekter -1 504 000

Inngående 6 221 000 6 561 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 190 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 123 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 126 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -39 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 16 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 27 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 32 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Revidert 
driftsplan etter innflytting på Glomstua sykehjem 5 500 000 7 500 000 4 000 000
Etter flytting fra Råkhaugen tilbake til Glomstua skal 
Råkhaugen stå tom. Det skal over tid bli  9 færre 
plasser i Glomstua og midler til dette blir overflyttet 
til hjemmebasert virksomhet. Råkhaugen forutsettes 
åpnes med 16. plasser i 2014 -5 500 000 -7 500 000 -4 000 000 16 000 000
Forutsetter statlig finansiering av nye 
sykehjemsplasser -16 000 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 205 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -950 000
Tidligere innlagt krav om utleie i Råkhaugen for kr. 
500.000,- som ikke er gjennomførbart. Inntekt 
overflyttes med kr. 100.000,- til Molde Eindom KF 
som leier ut til tiltak funskjonshemmede - 
avlastningstjenesten 500 000

Utgående 6 561 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000 6 451 000  
 
Verbalforslag: 
Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 at dersom eldremilliarden blir 
videreført i 2011, skal den prioriteres til oppstart av sjukeheimsplasser på Råkhaugen 
omsorgssenter. 
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014              Bergmo omsorgssenter 

Bergmo omsorgssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 66 282 000
Brutto driftsinntekter -12 583 000

Inngående 53 699 000 53 992 255 58 992 000 58 992 000 58 992 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 921 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 1 156 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 1 144 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -42 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 88 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 158 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 222 000
Revidert budsjett 2010: Reduksjon i 
ressurskrevende tjeneste -388 000
Overføring av ressurskrevende tjeneste til 
Kirkebakken omsorgsenter -1 553 745 -1 404 255
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon 5 640 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 161 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -809 000

Utgående 53 992 255 58 992 000 58 992 000 58 992 000 58 992 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014            Røbekk omsorgssenter 

Røbekk omsorgssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 24 442 000
Brutto driftsinntekter -6 243 000

Inngående 18 199 000 19 046 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 327 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 434 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 445 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -5 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 23 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 86 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 109 000
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon 3 840 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 138 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -569 000

Utgående 19 046 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000 23 027 000  
 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014              Kleive omsorgssenter 

Kleive omsorgssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 34 817 208
Brutto driftsinntekter -5 870 208

Inngående 28 947 000 30 843 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 511 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 623 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 572 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -12 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 51 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 76 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 104 000
Revidert budsjett 2010: ressurskrevende tjeneste, 
helårsvirkning i 2011 på kr. 991.000,- 686 000 305 000
Økt behov ressurskrevende tjeneste 2011 fra kr. 
991.000,- til kr. 1.365.000,- 374 000
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon 2 880 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 50 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -475 000
Ressurskrevende tjeneste flyttes til Glomstua 
omsorgsenter -1 365 000

Utgående 30 843 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000 33 327 000  
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Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014    Skåla omsorgssenter 

Skåla omsorgssenter
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 21 825 000
Brutto driftsinntekter -2 821 000

Inngående 19 004 000 17 859 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000

Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 209 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 335 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 368 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -6 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 26 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 88 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 97 000
Revidert 2010: Endring i ressurskrevende tjenester 
med helårsvirkning på kr. 1.890.000,- -1 777 000 -113 000
Oppholdsbetaling flyttes til fagseksjon 1 920 000
Spesiell priskompensasjon strøm 2007 - 2009 34 000
Overføring strøm Molde Eiendom KF -371 000

Utgående 17 859 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000 19 814 000  
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15.2. TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Tiltak funksjonshemmede
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 102 272 000
Brutto driftsinntekter -9 655 000

Inngående 92 617 000 96 152 000 107 199 000 106 867 000 106 644 000

Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 500 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 1 886 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 1 808 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -44 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 95 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 143 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 196 000
I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: 
Botjenesteetablering - 2 nye brukere fra juli 2010 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
Revidert budsjett K-sak 40/10: Omsorgslønn 
forutsettes satt på samme nivå som 2008 i 
fremtidige avtaler. Det legges derfor inn en 
nedtrappingsplan på tilskuddet som ble gitt i 2010. 1 006 000 -451 000 -332 000 -223 000
Besparelse i forbindelse med omorganisering av 
fritidsseksjonen og slik frigjøre 1,6 årsverk -700 000
Ny botjenesteetablering (bruker 2252) 2 900 000
Klagesak fylkesmannen (bruker 2948) 20 pst. stilling 107 000
Økt nattressurs 65 pst. pga sykdom (bruker 2241) 365 000
Økt nattressurs 28 pst. Avlastn.tj 
forsvarlighetsbehov 158 000
BPA ordning (bruker 2924) 40 pst.stilling 232 000
Arbeidstilbud dagtid (bruker 2907) 80 pst.stilling 374 000
Arbeidstilbud dagtid (bruker 2590) 100 pst.stilling 482 000
Husleie Bjønnan 50 og 60 avlastning barneboliger 350 000
Styrking botjeneste helg (bruker 2631) 25 pst.st. 134 000
Styrking BPA ordning (bruker 2256) 1044 timer 250 000
Styrking botjeneste demens (bruker 2674) 75 pst. 
stilling 419 000
Overføring strøm Enen dagsenter til Molde Eiendom 
KF -247 000
Ny BPA ordning Uloba, heldøgn (bruker 3951) 2 533 000
Utvidet botjeneste (bruker 2590) 1 500 000
Grønn omsorg (bruker 2669) 98 000
Omsorgslønn, nye vedtak 406 000
Ikke kommunal drifting av tiltak - spesiell prisvekst 82 000

Utgående 96 152 000 107 199 000 106 867 000 106 644 000 106 644 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Botjenesten  
Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn og voksne med utviklingshemming. 
Bistand i forhold til aktiviteter, helse og fritidstilbud alt etter brukerens individuelle behov. 
Totalt 58 voksne personer mottar tjenester i eget hjem (blant annet 6 samlokaliserte 
boenheter). I tillegg ytes tjenester i tre barneboliger, en av barneboligene driftes for Barne- 
og familietjenesten/Bufetat. Botjenesten er Tiltak funksjonshemmedes største tjeneste med 
212 ansatte fordelt på 128,83 årsverk.  
 
Enen dagsenter  
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for 
aktivitet. Tilbud til 51 voksne mennesker med utviklingshemming. Dagsenteret driver bakeri, 
kantiner, montasje og arbeids og service avdeling. Dagsenteret har 21 ansatte fordelt på 
15,24 årsverk, inklusive vaktmester, renholder og merkantilt personell. Etterspørselen etter 
plass ved dagsenteret er stor og dagsenteret benytter all sin kapasitet. I november / 
desember 2010 holdes kantina på Rådhuset stengt grunnet merforbruk generelt i TFH. 
Kantinen vil bli reåpnet i januar i et noe mer begrenset konsept. 
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Avlastningstjenesten  
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre 
tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet og skal primært være 
avlastning for pårørende med tyngende omsorgsbyrde. Det er 5 døgnplasser fordelt på 19 
brukere, 1 kriseplass er i tillegg benyttet som permanent tilbud i 2010. Avlastningstjenesten 
har 22 ansatte fordelt på 13,80 årsverk.  
 
Det planlegges bygging av ny avlastningstjeneste på marka ved Enensenteret, men bygget 
er vesentlig forsinket. Det foreligger en del klager fra Skrenten borettslag på aktiviteten fra 
avlastningstjenesten, det planlegges derfor et midlertidig flytte av driften til Råkhaugen, hvor 
2 enheter på 16 plasser er til disposisjon.  
 
Andre tiltak  
Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning og BPA. Det er tilbud til 56 
brukere i tillegg til personer med utviklingshemming. Dette utgjør 1 årsverk.  
 
Fritid  
Interkommunalt samarbeid med 6 nabokommuner. Der er fritidstilbud til utviklingshemmede 
og 2 klubber for unge med psykiatrisk tilleggsproblematikk. Det er til sammen 1,6 årsverk. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 – 2014 
Forklaring og konsekvens av endring 
Som følge av kommunestyrets vedtak om nedskjæring i rammen til TFH, opphører 
fritidsseksjonen fra 2011. Innsparingen utgjør 0,7 mill. kroner. Arbeidsoppgavene overføres 
til andre i organisasjonen, men vil ikke videreføres med samme aktivitetsnivå som tidligere. 
Dette er heller ikke en lovpålagt tjeneste. Samarbeidsavtalen med 6 nabokommuner 
opphører ved årsskiftet. 1,6 årsverk overføres til andre vakante stillingshjemler i TFH.  
 
Forøvrig styrkes tjenestetilbudet til 8 personer i botjenesten. Årsaksforholdene er ulike, som 
sykdom, problematferd, dagtilbud etter endt skolegang og økning i BPA-tilbud. 
 
I to enheter styrkes tilbudet på natt, da det enkelte steder har vært for marginalt. 
 
Det er også lagt inn i rammen etablering av botjenester og BPA-ordning for 2 nye brukere. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Økning husleiekostnader, ny avlastningsbolig 130 000 260 000 260 000 260 000
Utvidet drift i ny avlastningsbolig, fra 6 - 8 døgnplasse 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Ny samlokalisert bolig - Tinthamran 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Utvidet avlastningstilbud for 2 brukere, medio 2011 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Botjeneste for 2 brukere fra årsskiftet 2012 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Ny samlokalisert bolig - pårørende inisiert 4 000 000 8 000 000 8 000 000
Styrking omsorgslønn 500 000 1 000 000 1 000 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Som nevnt skal det bygges ny avlastningsbolig, bygget er betydelig forsinket, men det 
signaliseres ferdigstillelse medio 2011. Husleiekostnadene viser seg å bli betydelig større 
enn det avlastningstjenesten har i nåværende ramme til samme formål. I samme prosjekt 
planlegges det utvidelse av døgnkapasitet fra 6 til 8 plasser. Skal driftsenheten kunne tilby 
dette må rammen styrkes. 
 
Boligforetaket bygger samlokalisert bolig på Tinthamran til boformål for utviklingshemmede. 
Prosjektet er betydelig forsinket, men ferdigstilles ca. mars 2011. Det er ikke driftsmidler til at 
bygget fullt ut kan tas i bruk til formålet. 
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Det er meldt om behov for utvidet avlastningstilbud for to brukere medio 2011. Enheten har 
ikke driftsmidler til å imøtekomme søknadene uten ytterligere styrking av rammen. Det 
foreligger søknad om botjenester for 2 brukere fra årsskiftet 2011/2012.  
 
En gruppe pårørende planlegger bygging av samlokalisert bolig for 6 utviklingshemmede. 
Pårørende vil selv stå for oppføringen av boligen, men samarbeider godt med TFH i forhold 
til arealbehov for personalet. Så langt det er kjent for oss er det per november i år 4 brukere 
som klare, disse er godt kjent for enheten. En av brukerne mottar botjenester fra oss i dag, 
og har ressurser som kan overføres. TFH legger inn oppstart av boligen til medio 2012. 
Kostnadene stipuleres til 4 millioner i oppstartsåret, med påfølgende årsvirkning. 
Rådmannen har ikke funnet midler til å styrke tjenesten med dette. 
 
TFH har svært stor pågang av søknad om omsorgslønn og en ser behov for at tilbudet 
styrkes. 

Fremtidige utfordringer 
Omfanget av brukere av tjenester innenfor TFH har vært i kontinuerlig vekst etter 
nedleggingen av HVPU og gjennomføringen av ansvarsreformen for psykisk 
utviklingshemmede i 1991. 
 
Selv om det er etablert tjenester for mange brukere de seneste årene, er det fortsatt et 
betydelig etterslep. Per dato har TFH oversikt over 27 personer med utviklingshemming som 
i de nærmeste årene vil være i behov for etablering i sitt eget hjem. Alderen på disse er fra 
15 til 27 år. 
 
Også søknad om dagtilbud ved Enen dagsenter er betydelig. Det samme gjelder tilbud i 
avlastningstjenesten. 
 
Forøvrig har enheten fortsatt for høyt sykefravær og svært begrensede midler til 
kompetansebygging.  
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Teknisk 4 % 
Helse og sosial 

Barnehage 

Skole

Stabs-  og  
støtteavdelingene 

Kultur 

Pleie og omsorg og tiltak 
funksjonshemmede 

Brann- og 
redningstjenesten 

45 % 
53 %

2 % 

Molde bydrift 

Byggesak og geodata 

Teknisk Budsjett 2011
Brann- og redningstjenesten 17 338 000
Byggesak og geodata 648 000
Molde bydrift 20 770 000
Totalt 38 756 000
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16.1. BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Brann- og redningstjenesten
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 27 170 000
Brutto driftsinntekter -10 833 000

Inngående 16 337 000 17 266 000 17 338 000 17 338 000 17 338 000
Manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2009 675 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 308 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 291 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -351 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 96 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 96 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 78 000
Høyere priser, økt salg av kurs og opplæring samt 
økning av salg på boligalarmer skal gi økte inntekter -200 000
Nye satser på nødmeldetjenesten 110 medfører 
økte kostnader 158 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -150 000 150 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -150 000

Utgående 17 266 000 17 338 000 17 338 000 17 338 000 17 338 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
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, og 

forebygging av brann  
 Gjennomføre tilsyn, og ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av 

farlig stoff og ved transport av farlig gods 
 Være innsatsstyrke ved brann, og 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 
 Utføre 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, samt stor satsing på eksterne kurs med 
egen kursansvarlig.  
 
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 Aukra, Midsund og Molde med omtrent 11 350 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 
 Alarmsentral for Molde kommune med følgende tjenester:  

o Trygghetsalarmtjeneste 



BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN  

BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014  145 

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 lignende 

 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 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Med unntak av at feiervesenet skal utføre feiing/tilsyn også i Aukra kommune, er det så langt 
ingen kjente endringer av tjenester og oppgaver i perioden.  
 
Ettersom feiervesenet er et selvkostområde vil ikke avtale om feiing/tilsyn i Aukra kommune 
ha en direkte økonomisk konsekvens. Økt inntekt til feiervesenet som følge av avtalen, vil bli 
brukt til fornying av materiell og til kompetanseheving. Videre vil avtalen medføre høyere 
lønnsutgifter på grunn av økt arbeidsmengde.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Øvelse, opplæring og egentrening (HMS) 200 000 200 000 200 000 200 000
Økt behov for vedlikehold brannstasjonen 50 000 50 000 75 000 75 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Økning i driftsrammen som følge av behov for mer tid til øvelser, egentrening og opplæring.  
 
Det kreves mer midler til drift, og vedlikehold av brannstasjonen.  

Fremtidige utfordringer 
I forbindelse med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse for Molde brann- og 
redningstjeneste 2010 er det avdekket behov for mer tid til øvelser, opplæring og 
egentrening. På grunn av at Molde brannvesen i dag bruker mye av tiden til produksjon av 
tjenester for salg, vil mer bruk av tid til øvelser nødvendigvis føre til tap av inntekt. Videre er 
det behov for å kunne gjennomføre større samtidige øvelser av mannskapet. På grunn av 
turnus krever dette bruk av overtidsbetaling for de av mannskapene som har fri.  
 
Selv om brannstasjonen er ”ny”, så begynner enkelte tekniske anlegg og lignende å trenge 
omfattende vedlikehold. Dette gjelder porter, adgangskontroll, VVS, lys, heis og 
reservestrømsforsyning. Det må også inngås serviceavtaler på enkelte av anleggene. Videre 
er det et generelt behov for hyppigere vedlikehold som maling innvendig og utvendig.  
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16.2. BYGGESAK OG GEODATA 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Byggesak og geodata
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 10 346 000
Brutto driftsinntekter -8 609 000

Inngående 1 737 000 1 805 000 648 000 148 000 148 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 52 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 48 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -275 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 23 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 166 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 147 000
Enheten gis en engangsbevilgning som skal 
kompensere for inndraging av fond ved 
regnskapsavslutning 2009. 500 000 -500 000
Prisøkning på ulike tjenester skal gi en 
inntektsøkning på 1,4 mill. kroner. Enheten dekker 
selv lønnsoppgjør på ca. 0,3 mill. kroner (vil bli 
etterkalkulert) -1 100 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -150 000 150 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -650 000

Utgående 1 805 000 648 000 148 000 148 000 148 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Byggesak 
 Byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven 
 Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven 
 Byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B delen 
 Hovedansvarlig for drift av nettverk for byggesaksbehandling i Romsdalsregionen. 

Byggesak behandler årlig rundt 700 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter 
delegert fullmakt herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. 
Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker 
utredes også for avgjørelse i Plan- og utviklingsstyret. Aktiviteten i markedet har stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater. 

 
Geodata 
 Kart- og oppmålingsforretninger etter matrikkellova 
 Behandling av saker etter lov om eierseksjoner 
 Behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkellova 
 Eiendomsarkiv og ajourhold av matrikkelen, G og A delen 
 Drift og utvikling av kommunens kartverk 
 Salg av eiendomsinformasjon (Meglerpakken) 
 
Geodata gjennomfører rundt 200 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg 
kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall 
meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, 
enheter og foretak. I budsjett og økonomiplan er det bevilget egen investeringsramme for 
større prosjekter innen kartområdet. Dette gjør at enheten er i stand til å holde kommunens 
kartverk oppdatert til en hver tid. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning 
for virksomhetens økonomiske resultater. 
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Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Nedtrekk i rammen er basert på tidligere års gode resultater. Aktiviteten i markedet er for 
tiden ustabil og budsjettforutsetningene for 2011 medfører økning av gebyrregulativene 
(byggesaksbehandling/kart og oppmåling) som allerede er forholdsvis høye. Drift av enheten 
og i særdeleshet økonomistyringen, vil for kommende år bli svært krevende når aktiviteten i 
markedet er så variabel.  

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Saksbehandlerstilling byggesak (tilsyn) 350 000 700 000 700 000 700 000
Saksbehandlerstilling geodata 350 000 700 000 700 000 700 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Kostnadene gjelder to nye stillinger fra 1. juli 2011. Det vises til tidligere års budsjett samt 
dialogprosessen 2010 der behovet for økt bemanning innenfor begge virksomhetene ble 
synliggjort og drøftet. Dersom enheten skal være et lokomotiv innenfor fagområdene i 
regionen, må kompetanse og kapasitet økes slik at arbeid over kommunegrensene kan 
realiseres. Komiteen mente at innspillet lå utenfor rådmannens oppdrag, og presiserte 
viktigheten av at finansieringen er sikret før en eventuell bemanningsøkning. 

Fremtidige utfordringer 
Enheten har og vil få ytterligere utfordringer med tanke på å beholde og rekruttere 
medarbeidere med den kompetansen som kreves innenfor virksomhetenes fagområder. 
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16.3. MOLDE BYDRIFT 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Molde bydrift
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 53 629 000
Brutto driftsinntekter -33 421 000

Inngående 20 208 000 20 619 000 20 770 000 20 770 000 20 770 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 386 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 375 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -690 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 651 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 225 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 217 000
Svømmehallen på Idrettens Hus nedlegges fra 1. 
mars - helårsvirkning i 2011 på kr. 1.197.000,- -202 000
Justering av leiesatser på Fuglsethallen, samt økte 
prosjektmidler som skal gi økte inntekter -200 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000
Tapte inntekter parkering Gørvellplassen 660 000
Økte parkeringsgebyr -660 000
K-sak 85/2010 rammetrekk -200 000

Utgående 20 619 000 20 770 000 20 770 000 20 770 000 20 770 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Administrasjon Molde bydrift  
Enhetsleder er HMS ansvarlig for 44 fastansatte og 20 vikarer/ ekstrahjelper. Enheten har 5 
virksomhetsledere som drifter de forskjellige fagområdene. Enheten har en merkantil stilling 
som bistår alle virksomhetene samt Molde Vann og Avløp KF på timebasis.  

Veg- og trafikkvirksomheten  
Veg- og trafikkvirksomheten har ansvar for både drift og vedlikehold av det kommunale 
vegnettet. Kommunens vegnett har økt med ca. 5 km og utgjør nå ca. 215 km veg, derav 21 
km gang- og sykkelveg. Virksomheten utfører tiltak for at trafikken skal kunne avvikles på en 
sikker og miljømessig måte og har ansvar for aktiviteter som snøbrøyting, vegmerking, 
skilting, renhold/feiing av vegnett, sentrumsrenovasjon og skjøtsel av diverse grøntarealer i 
tilknytning til vegnettet. For øvrig har virksomheten ansvar for å forvalte, drifte og 
vedlikeholde 24,5 km fylkesveg etter refusjon fra fylkeskommunen. Forvaltningsoppgaver i 
tilknytning til vegnettet med generell saksbehandling, utarbeide skiltplaner og planer, 
oppfølgingsansvar i trafikksaker, samt saksbehandling i tilknytning til byggesaker, gi 
dispensasjoner og avkjørsler med hjemmel i vegloven gjøres også.  
 
Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder alle kommunens veglysanlegg samt 28 km 
gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger etter refusjon fra stat og fylke. Plutovegen 7 er base 
for operativ drift med kontorsted for arbeidsledelse samt oppstillingsplass for egne biler og 
maskiner som benyttes i driften.  

Verkstedsvirksomheten  
Verkstedet omfatter reparasjon og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, samt 
reparasjoner for andre private firma og kommunale enheter/avdelinger som etterspør 
verkstedstjenester. Virksomheten bistår også innkjøp og bilplan løsninger.  
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Parkeringsvirksomheten  
Omfatter drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei i kommunen, herunder 
parkeringsplasser, gateparkering og Molde Parkeringshus, samt parkeringshåndheving av 
parkeringsbestemmelsene i samsvar med vegtrafikklovgivning og gjeldende forskrifter. 
Virksomheten foretar også utleie av diverse gategrunn og plasser, og forvalter plassene for 
torgsalg på Molde Torg. Klagebehandling og utstedelse av parkeringstillatelser for 
forflytningshemmede behandles av konsulent ved Servicetorget i samråd med Molde bydrift. 
Tjenester leveres også til Romsdal Parkering AS. 

Park- og idrettsvirksomheten  
Parkvirksomheten omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 10 gravsteder på 
101 dekar i samarbeid med Kirkevergen. 7 lekeplasser og parkanlegg på totalt 107 dekar. 
Arbeid for andre omfatter salg av tjenester vedrørende totalt 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.  
 
Idrettsvirksomheten omfatter forvaltning(booking/fakturering), drift og vedlikehold av alle 
kommunale idrettsanlegg på dag og kveldstid. Utendørs gjelder dette Lubbens og Reknes 
kunstgressbane og Molde Idrettespark friidrettsstadion, gressbane og tennisanlegg. 
Innendørs forvaltes Idrettens Hus og Fuglsethallen i samarbeid med Molde Eiendom KF.  
 
Idrettskonsulenten er ansvarlig for årlig kommunal saksbehandling og rådgivning knyttet til 
anleggsprosjekter som søkes finansiert gjennom spillemiddelordningen. Kommunedelplan for 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal følges opp mht. tiltak sammen med Molde 
Idrettsråd og Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Av friluftsanlegg forvaltes, driftes og 
vedlikeholdes 3 badeplasser (Retiro, Kringstadbukta og Øverlandsvannet), Moldeholmene, 
Julneset og Moldemarka.  

Renholdsvirksomheten  
Renholdsvirksomheten omfatter daglig, periodisk og hovedrenhold for byggene (Idrettens 
hus, Kulturhuset, Rådhuset, Storgata 31, Havnegata, Gotfred Lies Plass, Torget 2). 
Virksomheten selger også tjenester til brannstasjonen, helsestasjonen, Molde parkeringshus, 
Hatlelia barnehage, Lillekollen barnehage, Legevakta, Molde voksenopplæringssenter og 
Moldebadet. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Helårsvirkningen for svømmehallen kommer i 2011. Kuttet på kr. 202.000,- er direkte ført til 
drift av anlegget og berører ikke driften for Molde bydrift. 
 
Justeringen av leiesatsene til Fuglsethallen er fremforhandlet i avtale mellom Molde bydrift 
og Møre og Romsdal videregående skole. 
 
Fokus på å skaffe midler til utvikling innen idretts- og friluftsanlegg står sentralt, sammen 
med Molde idrettsråd og Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Målsetningen er å kjøre 
prosjekter som skaper inntekter til enheten gjennom salg av tjenester og maskintimer. 
 
Tapte inntekter på Gørvelplassen er estimert til kr. 660.000,-. Inndekking av disse midlene 
fremhentes ved å øke prisene i sentrum og i parkeringshuset. 
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Fremtidige utfordringer 
Veg og trafikk 

Drift av veger 
I budsjettet er det lagt opp til en prisstigning på 2 pst. Denne prisstigningen gjenspeiler ikke 
prisøkningen på varer og tjenester som i stor grad benyttes i vegdriften som for eksempel 
gravearbeider, innleie av biler og maskiner, rørmateriell, grusmasser og lignende. Når det 
gjelder innleie av biler og maskiner til bruk i vintervedlikeholdet, vil timeprisene i henhold til 
SSB sin byggekostnadsindeks bli regulert med 3,3 pst.  

Vedlikehold av veger 
Kommunens vegnett med asfalt utgjør 146 km. Mange dekker er nedslitt og reasfaltering er 
nødvendig for å opprettholde en ønsket standarden og for å ivareta vegkapitalen. Med den 
driftsrammen for kommunale veger som det er lagt opp til i 2011, vil standarden på 
kommunens veger med asfaltdekke bli ytterligere redusert. 

Drift gatelys 
Vedtaket om å redusere vegbelysningen på natt videreføres ved at lysanleggene på 
kommunevegnettet kobles ut alle hverdager mellom kl. 00.00-05.00. Dette bidrar til klager 
ved at publikum føler at trygghet og trivsel er redusert som følge av tiltaket. 

Verkstedet 
Verkstedet fikk et krav i 2010 om å gjøre en innsparing eller øke sine inntekter med 0.5 mill. 
kroner. Problemstillingen med dette vedtaket er at konteringene på verkstedet gjøres i 
funksjon 190 som skal balanseres ved årsslutt i balanse. Løsningen på hvordan dette eksakt 
skal løses er ikke avklart i 2010, men vi håper å ha avklart denne utfordringen til 2011.  

Parkering 
Virksomheten får en stor utfordring med henhold til krav om oppgradering av automater i 
2011 og 2012. Eksakte kostnader er ikke beregnet, men det jobbes for å kartlegge dette til 
2012. 

Park og idrettsanlegg 
Arbeidet med planarbeidet rundt renovering av idrettens Hus og medvirkning til utvikling av 
Markaplanen blir krevende for park og idrettsvirksomheten, men dette er viktige oppgaver 
som får høy prioritet.  
 
Videre står utvikling av service/lagerbygget på Tøndergård klart i 2011 samt at man 
begynner og ser på utvikling av gravstedet på Røbekk med henhold til plassutfordringene. 

Renhold i bygg 
Prosessen med sentralisering av renhold pågår og flere enheter går inn på tjenesteavtaler 
med Molde bydrift i forhold til renhold. Kompetanseheving var igangsatt høsten 2010 i nært 
samarbeid med Møre og Romsdal Fylke og Romsdal videregående skole. Dette gir 
muligheter for å danne en effektiv fagorganisasjon, med betydelig arbeidsbesparende 
kvalitets- og metodegevinster, samtidig med en kulturendring i oppfattelse av fagets 
betydning. 
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17. KULTUR 
 
 



KULTURTJENESTEN  
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Kultur    3 % 
Teknisk 

Helse og sosial 

Barnehage Skole

Pleie og omsorg og  
tiltak funksjonshemmede 

Stabs- og  
støtteavdelingene

Kulturskolen 

Kulturtjenesten 

11 %

69 % 

Kultur Budsjett 2011
Kulturtjenesten 20 424 000
Kulturskolen 9 309 000
Totalt 29 733 000
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17.1. KULTURTJENESTEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Kulturtjenesten
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 21 469 000
Brutto driftsinntekter -1 337 000

Inngående 20 132 000 20 222 000 20 424 000 20 424 000 20 424 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 79 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 72 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -9 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 96 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 92 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 98 000
Reduksjon i tilskuddet til Hjelset Servicesenter og 
nedleggelse av bibliotekfilialer på Skåla og Skjevik -300 000
Revidert budsjett 2010: Tilskudd til Hjelset 
Servicesenter 119 000 -119 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -200 000 200 000
Økte inntekter/reduserte utgifter - jazzfestival -200 000
Økt tilskudd Molde Jazz jfr. statsbudsjett 54 000
Økt tilskudd Teateret Vårt jfr. statsbudsjett 115 000                       
Tilpassning til gjengs leie fra Molde Utleieboliger KF 77 000
Økt tilskudd til trosamfunn 81 000
Tilskudd til Romsdalsmuseet jfr. samarbeidsavtale 
av 7. januar 2010 37 000

Utgående 20 222 000 20 424 000 20 424 000 20 424 000 20 424 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
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 og tjenester innenfor bibliotek, 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: Molde Frivilligsentral, Huset Ungdomsklubb, Tomrommet, Eldres 
kultursenter.  

Molde bibliotek 
Molde bibliotek har et besøkstall på rundt 120.000 personer og et utlån på cirka 107.000 
bøker i året. Nytt bibliotek på Gørvellplassen skal står ferdig i 2012. 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 - 2014  
Forklaring og konsekvens av endring 
Bibliotekfillialene ved Hjelset og Skåla nedlegges og utlånstilbudet for bibliotek blir avgrenset 
til Molde sentrum.  
 
Ved Hjelset Servicesenter vil Molde kommune avvikle sitt arbeidsgiveransvar fra og med 
2011. Støtte til driften ved senteret videreføres i form av et tilskudd, slik det er gjort rede for i 
dialogprosessen. 
 
"Inntekter/reduserte utgifter jazzfestival" er synliggjøring av tjenester som ytes Molde Jazz fra 
Molde kommune.  
 
Økning i tilskudd til Molde Jazz og Teatret Vårt som følge av samarbeidsavtale mellom stat, 
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fylke og kommune om tilskudd. Økning i statsbudsjettet genererer økning fra de to andre 
tilskuddspartene. Størrelsen på tilskuddet til Romsdalsmuseet beregnet i henhold til 
samarbeidsavtale undertegnet i 2010 mellom Molde kommune og Romsdalsmuseet. 
 
I trossamfunnene utenfor Den norske kirke øker medlemstallene. Tilskudd per medlem skal 
tilsvare de budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kirke og dennes medlemstall. 
 
I perioden vil redusert bemanning i administrasjon bety en tilsvarende reduksjon i omfang av 
de faglige oppgaver enheten kan påta seg. Tilpasningene vil skje innenfor fagområdene 
kulturminnevern, utsmykking og ungdomsarbeid og utgjør ca. 40 pst. stillingsressurs. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Molde Ungdomsråd - midler til drift 75 000 75 000 75 000 75 000
Økte tilskudd til lag og foreninger 100 000 125 000 155 000 190 000
Økning av bibliotekets mediebudsjett 100 000 200 000 300 000 400 000
Styrke formidlingsarbeidet, biblioteket 50 000 100 000 100 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Molde ungdomsråd bidrar til å styrke barn og unge sin medvirkning i lokaldemokratiet. 
Ungdomsrådet ble etablert i 2008 og er inne i sitt andre driftsår. Ved etablering ble det ikke 
tilført midler til drift av rådet eller til utvikling av tiltak/prosjekter i rådets regi. For at 
Ungdomsrådet skal fungere over tid, er ressurser avgjørende. Kulturtjenesten følger opp 
rådet med en koordinator, men midler til drift og prosjekter finnes ikke. Til drift 
(møtegodtgjørelse, bevertning, deltakelse på konferanser for 15 personer og gjennomføring 
av konferanse/valg) er behovet kr.35.000. For at rådet skal kunne utvikle egne prosjekter og 
tiltak bør det avsettes kr. 40.000,-. Ungdom er ett av to satsningsområder i gjeldende 
kommuneplan. 
 
Molde kommune har en uttalt målsetting om å stimulere til økt frivillighet. Driftstilskudd til 
frivillige lag- og foreninger er her et viktig virkemiddel. Budsjettposten har ikke blitt styrket i 
innværende kommunestyreperiode. Tilskuddsposten trenger et løft i 2011, med påfølgende 
justering for årlig lønns- og prisvekst i resten av økonomiplanperioden. 
 
Et nytt og moderne bibliotek på Gørvellplassen i 2012 skaper forventninger om et bredt 
mediatilbud. Det skjer i tida store tekniske endringer innenfor biblioteksektoren og nye 
medier gjør sitt inntog. For å møte utviklingen, spesielt innenfor nye media, bør det gradvis 
skje en styrking av mediebudsjettet ved Molde bibliotek. Nye formidlingsformer i samarbeid 
med de andre kulturinstitusjonene kommer også til som et nytt element. For å kunne tilby en 
enda mer tilgjengelig og åpen bibliotektjeneste, må det settes av mer ressurser til formidling 
og publikumsarrangementer. 

Fremtidige utfordringer 
Med det nye bibliotek på Gørvellplassen i 2012 skapes forventninger om et bredt 
mediatilbud, varierte og moderne datatjenester og utadrettede aktiviteter. Erfaring fra andre 
steder viser at nye biblioteklokaler fører til økt besøk og etterspørsel av tjenester. Det bør 
være en ambisjon for Molde bibliotek å henge med i utviklingen og være aktiv på formidling.  
 
Det er påvist en god del branntekniske mangler ved bygningsmassen til Bjørset aktivitetshus. 
Huset ungdomsklubb har sine tilbud her og er største bruker. I tillegg formidles utleie av 
lokaler til kulturlivet. Det er gjort utbedringer som sikrer midlertidig bruk i 3 av 4 bygg, men 
det er usikkert om bygningene på lengre sikt vil kunne godkjennes som forsamlingssted. 
Molde Eiendom KF arbeider med å avklare situasjonen. Dersom det skulle vise seg at 
bygningene ikke kan benyttes som i dag, får det store konsekvenser for brukerne. Det 
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innebærer at Huset ungdomsklubb og flere av byens frivillige lag og foreninger står uten 
egnede lokaler til sin aktivitet. 

Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 at Hjelset Servicesenter får 
et ekstra tilskudd på kr. 100.000,- det vil si total støtte på kr. 200.000,- innenfor rammen til 
kuturtjenesten. 
 
Verbalforslag: 
Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 at det blir arbeidet med å øke 
bevilgningene til de frivillige musikkorpsene innenfor den tildelte rammen til kultur. 
 
Verbalforslag: 
Kommunestyret vedtok i sak 118/10 i møte 16. desember 2010 at det må gis rom for at 
folkebibliotekene på Skåla og Hjelset kan drives videre på frivillig basis. Da må de få beholde 
bøkene, bruke IKT-systemene og delta i innkjøpsordningene. 
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17.2. KULTURSKOLEN 

Ramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Kulturskolen
Rev. budsjett 

2010
Budsjett   

2011
Øko.plan  

2012
Øko.plan  

2013
Øko.plan  

2014
Brutto driftsutgifter 19 198 000
Brutto driftsinntekter -10 141 000

Inngående 9 057 000 9 740 000 9 309 000 9 309 000 9 309 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 340 000
Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2011 175 000
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2011 - 3,25 pst. 
finansieres med økning i egne inntekter -109 000
Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter 43 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 43 000
Lokalt lønnsoppgjør2010 virking 2011 60 000
K-sak 36/10: Tilbakeføring av fond på kr. 400.000,- 
finasieres fra disposisjonsfond, gjelder for 2010 400 000 -400 000
Økning utover generell prisvekst i 
brukerbetalinger/reduksjon i driftskostnader -300 000
Revidert budsjett 2010: Trekk i rammene på 1 pst. - 
engangsbeløp -100 000 100 000

Utgående 9 740 000 9 309 000 9 309 000 9 309 000 9 309 000  

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2011 - 2014 
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og 
regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: musikk-, teater- 
og kunstfag. 
 Undervisning av omtrent 1.000 elever innen musikk, teater og bildefag 
 Undervisning av tre fulle klasser (70 elever) i musikk, dans og drama ved Molde 

videregående skole 
 Dirigenttjeneste til frivillig musikkliv, kor og korps 
 Aspirant-/instrumentalopplæring til skolekorps 
 Salg av tjenester til andre virksomheter (private og offentlige) 
 Salg av utøvende musikertjenester 
 Koordinering og produksjon for den lokale kultursekken, i samarbeid med grunnskolene 
 Konsertproduksjoner, teaterforestillinger og kunstutstillinger 
 Musikkterapi i behandling av demente 
 Kurs for voksne 

Endring av tjenester og oppgaver i rammene for 2011 – 2014 
Forklaring og konsekvens av endring 
Kulturskolen har en venteliste på rundt 350 søkere og vi vil ikke ha mulighet til å 
imøtekomme noen av disse. 50 pst. av disse søkerne har ventet på elevplass i to eller flere 
år. Vi må også vurdere å avslutte engasjement i interkommunale tilbud, som for eksempel 
lørdagskulturskole. Elevbetalingen vil øke til inntil kr. 3.400,- per år og avgiftene til 
korpsopplæring kan ikke lenger skjermes. 

Utfordringer i perioden 
Tiltak som ønskes inn i rammen 2011 2012 2013 2014
Musikkterapeut 250 000 250 000 250 000 250 000

Kulturskolelærer rytmisk sang/band 240 000 240 000 240 000 240 000

Kulturskolelærer rytmisk slagverk/band 240 000 240 000 240 000 240 000

Kulturskolelærer rytmisk bass/band 240 000 240 000 240 000 240 000  

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Musikkterapeut: for å dekke behandlingsbehov for demente ved kommunens omsorgssenter. 
Erfaringene fra omsorgsentrene på Røbekk og Skåla er svært gode og gir dokumentert 
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bedret livskvalitet. Ett årsverk koster omtrent kr. 500.000,-. Inntekt ved salg er beregnet til  
kr. 250.000,-. Kr. 250.000,- ønskes inn i rammen. 
 
Kulturskolelærere: tre årsverk som til sammen vil komplettere kompetansen ved kulturskolen, 
imøtekomme deler av ventelisten, samt sørve grunnskolene gjennom lokale kulturlag.  
3 årsverk koster omtrent 1,5 mill. kroner. Med en inntekt fra kulturskoleelever på  
kr. 600.000,- og en fylkesfinansiering kulturlag på kr. 180.000,-, står det igjen et behov på 
totalt kr. 720.000,- (kr. 240.000,- x 3).  

Fremtidige utfordringer 
Den største utfordringen for kulturskolen er lokalitetene. Det meste av arealet vi leier i dag 
svarer ikke til moderne krav til ventilasjon, varme, funksjonalitet, lydgjennomgang og 
akustikk. 
 
Det ligger muligheter i regjeringens Kulturløftet II. I 2011 er det i statsbudsjettet satt av  
40 mill. kroner til kulturskolene. Disse kan bli fordelt som stimuleringsmidler, øremerket 
reduksjon av ventelistene. Det er signalisert en videre opptrappingsplan. 
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18. INVESTERINGER 
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Totale investeringer Prosjekt
Total-

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Investeringsprosjekt i selskap 1 detaljer 
framkommer i dette kapitlet 68 450 72 000 85 100 74 100
Molde Eiendom KF- for informasjon og detaljer se 
Molde Eiendom KF

Langmyra skole (storskolen) (2054) 2 054 58 750 47 250 11 500 0 0 0

Sellanrå skole  (endret) (fase 1 + fase 2 (2052 2 052 37 500 29 500 0 0 0 8 000

Vågsetra barne- og ungdomsskole 2 065 26 000 8 000 18 000 0 0 0

Andre investeringer Molde Eiendom KF 10 250 8 450 20 800 20 300
Sum totale investeringer 108 200 80 450 105 900 102 400
Prosjekt selvkost -35 100 -45 100 -55 100 -60 000
Netto investeringer 73 100 35 350 50 800 42 400
Brutto investeringer 108 200 80 450 105 900 102 400
Ikke mva-berettiget (anslag) -36 000 -48 600 -60 600 -57 600
Grunnlag for momskompensasjon 72 200 31 850 45 300 44 800
Momskompensasjon av investeringer 15 400 6 370 9 060 8 960
Momskomepensasjon av investeringer som skal 
overføres til investeringsregsnkapet og gå til fradrag 
for låneopptak -5 776 -3 822 -7 248 -8 960
Låneopptak MOLDE KOMMUNE (inkl. Molde 
Eiendom KF) 67 324 31 528 43 552 33 440
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18.1. INVESTERINGER FOR AVDELINGER OG RESULTATENHETER 2011 – 2014 

Totale investeringer Prosjekt
Total-

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Investeringsprosjekt i selskap 1 detaljer 
framkommer i dette kapitlet 68 450 72 000 85 100 74 100
Molde Eiendom KF- for informasjon og detaljer se 
Molde Eiendom KF

Langmyra skole (storskolen) (2054) 2 054 58 750 47 250 11 500 0 0 0

Sellanrå skole  (endret) (fase 1 + fase 2 (2052 2 052 37 500 29 500 0 0 0 8 000

Vågsetra barne- og ungdomsskole 2 065 26 000 8 000 18 000 0 0 0

Andre investeringer Molde Eiendom KF 10 250 8 450 20 800 20 300
Sum totale investeringer 108 200 80 450 105 900 102 400
Prosjekt selvkost -35 100 -45 100 -55 100 -60 000
Netto investeringer 73 100 35 350 50 800 42 400
Brutto investeringer 108 200 80 450 105 900 102 400
Ikke mva-berettiget (anslag) -36 000 -48 600 -60 600 -57 600
Grunnlag for momskompensasjon 72 200 31 850 45 300 44 800
Momskompensasjon av investeringer 15 400 6 370 9 060 8 960
Momskomepensasjon av investeringer som skal 
overføres til investeringsregsnkapet og gå til fradrag 
for låneopptak -5 776 -3 822 -7 248 -8 960
Låneopptak MOLDE KOMMUNE (inkl. Molde 
Eiendom KF) 67 324 31 528 43 552 33 440  

 
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.  

Spesielt om investeringsprosjekt knyttet til Molde Eiendom KF 
Investeringsprosjektene som gjelder formålsbyggene er overført til foretaket. Foretaket vil 
innføre husleie på alle eiendommer. Dette er foreløpig ikke gjennomført. Enheter og 
avdelinger i morselskapet som skal betale husleie, skal få tilført midler til dette i driftsrammen 
når dette blir gjennomført. Når det gjelder investeringer i budsjett 2011 og økonomiplan 
2011-2014 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. Morselskapet som utlåner bærer i utgangspunktet 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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18.2. DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKL. RÅDMANNEN 

Drift- og forvaltningsavdelingen Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023 12 300 8 300 1 000 1 000 1 000 1 000
Intranett/internett-digitale tjenester 1013 5 850 5 500 350
Fornying av kontorstøttesystem 1028 11 200 4 800 1 600 1 600 1 600 1 600

Sum investeringer 2 950 2 600 2 600 2 600  
 
Det er 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 
Molde kommune har nå 2.500 datamaskiner, de fleste i nettverk. Den største økningen har 
foregått innenfor skoleområdet med både med maskiner til lærere og elever.  
 
En av de store utfordringene i Molde kommune knytter seg til utviklingen innen IKT. Det er 
nødvendig å fornye store deler av maskinparken for at vi skal kunne håndtere dagens 
løsninger og også stadig mer krevende applikasjoner. Økningen i antall datamaskiner, 
servere og svitsjer innebærer økende behov for fornyelse av lisenser på programvaren. Her 
dreier det seg om å møte det økende trykket fra hele organisasjonen om funksjonalitet og 
pålitelighet, og om Molde kommunes evne til å samtidig ivareta de interkommunale behov og 
løsninger som er under utvikling.  
 
Det er også kritiske behov knyttet til fornyelse av portalløsningen på internett. Dagens ePort 
går ut i 2011 og det må utvikles ny løsning for å kunne ivareta mulighetene for effektivisering 
og tjenester på nett som ligger i digital utvikling.  
 
De er ført opp 1,0 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden og det et minimum som trengs 
for å fornye og oppdatere dagens systemer. Det pågår i dag et arbeid i organisasjonen med 
å utforme ny IKT-strategi. Denne planen vil bli lansert politisk på vårparten 2011 og 
målsettingen er da å legge en struktur som omfatter utvikling av ny digital plattform, 
organisering og finansiering av IKT-tjenestene både med tanke på egen organisasjon og å 
være med på et regionalt digitalt samarbeid som er under utvikling. 

Intranett/internett – digitale tjenester 
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 strategiplanen ”eNorge 2009 - det digitale 
spranget”, som 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. 350.000,- i 2011.  

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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18.3. PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 

Plan- og utviklingsavdelingen Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Diverse erverv og tiltak 4004 5 800 3 400 600 600 600 600
Sentrumstiltak 4005 24 000 16 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Opparbeiding av strandområder 4014 6 700 4 700 0 0 2 000 0
Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001 105 000 65 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Diverse tiltak boligfelt 4002 1 000 700 100 100 100 0
Høgskoleområdet - veg og parkering (NY) 8 000 0 0 6 000 2 000 0
Landbruksseksjonen - ny traktor (NY) 400 0 400 0 0 0

Sum investeringer 13 100 18 700 16 700 12 600  

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. Det foreslås 
0,6 mill. kroner hvert år i planperioden. 

Sentrumstiltak 
Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Videre er planen for 
sjøfronten nå i hovedsak klargjort. Det legges inn midler med 2,0 mill. kroner hvert år i 
planperioden til å starte arbeidet med detaljplanlegging og opparbeidelse av sjøfronten fra 
Storkaia til torget i samarbeid med gårdeiere og eventuelt 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. Disse arbeidene kan imidlertid forskyves i påvente av at Molde 
Vann og Avløp KF bygger nytt renseanlegg. Det foreslås at området gjøres ferdig i 2013. 
 
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 i Årølia er ferdig opparbeidet, og tomtene selges fortløpende. 
Reguleringsplanen for Kringstad er godkjent og alle klager og innsigelser er ferdigbehandlet. 
Arbeidet med grunnerverv og prosjektering av tomtefeltet er igangsatt og det foreslås 10 mill. 
kroner hvert år i planperioden.  

Diverse tiltak boligfelt 
Det settes av kr. 100.000,- hvert år til mindre tiltak som sluttarbeid og miljøskapende tiltak i 
kommunale boligfelt. 

Høgskoleområdet - veg og parkering (NY) 
Reguleringsplanen for Høgskoleområdet er nå godkjent. Det er lagt til rette for ca. 150 
studentboliger og 10 da næringsareal. Det må etableres veg og annen infrastruktur for å 
kunne bygge på området. Mye av tiltakene kan finansieres ved tomtesalg. 

Landbruksseksjonen - ny traktor (NY) 
Landbruksseksjonens traktor brukes hovedsakelig i forhold til forvaltning av kommuneskogen 
og i noen grad til hogstoppdrag for private. Eksisterende traktor er fra 1994 er utslitt og egner 
seg ikke lenger i bruk til formålet. Det foreslås avsatt 0,4 mill. kroner til kjøp av ny traktor. 
Innbytteverdien av eksisterende blir en del av kjøpet. For at traktoren framover skal kunne 
nyttes best mulig, arbeides det nå med et brukssamarbeid med Molde bydrift. 
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Fagseksjon skole 

Plan og utvikling v/fagseksjonen skole Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
IKT - til undervisning 2002 10 600 9 000 400 400 400 400
IKT - til lærere 2011 6 100 4 500 400 400 400 400
Sum investeringer 800 800 800 800  

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 
utskiftning 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 elev PC-er tatt 
med i investeringene der, og det vil derfor være naturlig at det årlige beløpet tilpasses dette. 
Det foreslås derfor kr. 400.000,- årlig i perioden fram til 2014. Det bør deretter vurderes om 
videre utskifting av elev PC-er 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 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. 
400.000,-. 

Fagseksjonen pleie og omsorg  
Plan og utvikling
v/fagseksjonen pleie og omsorg Prosjekt

Total- 
kostnad Tidligere

Budsjett 
2011

Øko. plan 
2012

Øko. plan 
2013

Øko. plan 
2014

Suplering/utskifting senger, teknisk utsutyr 3043 850 650 100 100 0 0

Sum investeringer 100 100 0 0  

Supplering av senger og teknisk utstyr 
Behov for årlig utskifting av diverse utstyr ved både omsorgssenter og hjemmetjenester 
krever avsetning av nødvendige investeringsmidler i perioden. Det foreslås videreføring med 
kr. 100.000,- for årene 2011 og 2012. Det bør videre vurderes om dette skal tillegges årlige 
driftsutgifter. 

Fagseksjon barnehage. 
Det er allerede bevilget midler til de fleste planlagte tiltakene innenfor barnehageområdet. 
Dette gjelder ikke for ny barnehage i Årølia som trolig kan bygges og drives av private. 
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18.4. KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Kirkelig fellesråd Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Diverse prosjekt 5009 4 800 4 000 200 200 200 200
Veg og parkeringsplass til nytt menighetshus på 
Røbekk 3 000 0 0 3 000 0

Kirkegårdutvidelse 7 000 7 000 0 0 0

Sum investeringer 7 200 200 3 200 200  

Diverse prosjekt 
Foreslåtte midler med 0,2 mill. kroner per år er tenkt brukt til nødvendige tiltak ved 
kirkebyggene, blant annet til utbedring av tilgjengelighet for funksjonshemmede. 

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 2013. 

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.  
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18.5. BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 
 

Brann- og redningstjenesten Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Diverse brannutstyr 4117 2 100 1 100 400 200 200 200

Sum investeringer 400 200 200 200  

Diverse brannutstyr 
Røykdykkerutstyr må skiftes på grunn av elde. Det er regler (CE-norm) for utskifting av slikt 
utstyr. Det må også foretas utskifting og supplering av slanger og armaturer. Det er ført opp 
0,4 mill. kroner i 2011 og deretter 0,2 mill. kroner årlig til formålet. 
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18.6. BYGGESAK OG GEODATA  

Byggesak og geodata Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Kartverk og grunnlagsmål 4015 3 540 2 490 350 350 350

Sum investeringer 350 350 350 0  

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,- i 2011, 2012 og 2013. 
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18.7. MOLDE BYDRIFT  

Trafikk og sikkerhet  

Molde bydrift (trafikk og sikkerhet) Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Gang- og sykkelveg Åsan (NY) 0 0 3 000 0

Gang- og sykkelvei - bro over stordammen (NY) 500 0 0 0
Utskifting av maskiner 4016 7 600 4 800 700 700 700 700
Kommunale veger 4011 66 600 38 600 7 000 7 000 7 000 7 000
Gangveg Hjelset/Kleive 4901 7 500 5 000 2 500 0 0 0
Veg- og gatelys 4013 4 800 3 000 600 600 600 0
Trafikksikring 4012 4 400 2 750 550 550 550 0
Oppgradering Hatlelitunellen 3 000 2 800 200 0 0
Tetting av tak i Molde Parkeringshus 
(selvfinansierende)  4463 12 000 4 000 2 000 3 000 3 000

Sum investeringer 16 650 12 050 14 850 7 700  

Gang- og sykkelveg Åsan (NY) 
Arbeidet med planlegging av gangveg på Åsan er godt i gang, og det avsettes 3,0 mill. 
kroner til gjennomføring av prosjektet i 2013. 
 
Gang- og sykkelveg – bro over stordammen (NY) 
I forbindelse med arbeidet med legging av nytt vann- og avløpssystem over Moldeelva, vil 
det være ønskelig og økonomisk lønnsomt å gjennomføre tidligere vedtatt plan om bro og 
gangveg over Stordammen. Det avsettes 0,5 mill. kroner i 2011. 

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 
2011 settes til 0,7 mill. kroner hvert år videre i perioden. Lånene nedbetales over drifta. 

Kommunale veger 
Molde kommune har fortsatt store utfordringer innenfor kommuneveger.  
 1,5 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.  

 1,5 mill. kroner til asfaltering av grusveger. Tiltaket vil være i samsvar med vedtatte 
strategier for perioden 2007 - 2010.  

 2,0 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 7,0 mill. kroner årlig for hele perioden. 

Gangveg Hjelset/Skjevik 
Ved prosjektering har det kommet fram at bevilgede midler på 5,0 mill. kroner ikke er 
tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. Det trengs ytterligere 2,5 mill. kroner som foreslås 
bevilget i 2011, slik at prosjektet kan gjennomføres snarest mulig. 

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.  
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Oppgradering 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.  

Tetting av tak i Molde Parkeringshus 
Tetting av takene i Molde Parkeringshus viser seg å bli vesentlig dyrere enn tidligere antatt. 
Det foreslås 2,0 mill. kroner for 2011 og ytterligere 6,0 mill. kroner fordelt på årene 2012 og 
2013. 

Kultur og idrett  

Molde bydrift (kultur og idrettsdelen ) Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Idretts-/nærmiljøanlegg 5528 9 800 6 800 1 000 1 000 1 000 0
Maskinelt utstyr 5522 3 700 2 800 300 300 300 0
Parker og grøntanlegg 5524 1 400 1 100 100 100 100 0
Lubbenes KGB - renovering av lysarmatur 500 500 0 0 0
Sum investeringer 1 900 1 400 1 400 0  

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. Det foreslås 0,3 mill. kroner per år fram til og med 
2013. 

Parker, grøntanlegg 
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 foreslås med årlig 0,1 mill. kroner fram til 2013. 

Lubbenes Kunstgressbane. 
Lysanlegget ved kunstgressbanen tilfredsstiller ikke lenger kravene til 2. divisjonsspill i 
fotballserien, og for å kunne etterkomme dette kreves en investering på 0,5 mill. kroner i 
2011 til oppgradering av lysanlegget. 
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18.8. KULTURTJENESTEN 

Kulturtjenesten Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Molde Bibliotek-utvikling IKT 5303 2 400 2 000 0 400 0 0
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. Da biblioteket skal 
over i nye lokaler i 2012 foreslås en bevilgning med 0,4 mill. kroner til IKT- utvikling. 
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18.9. KULTURSKOLEN 

Kulturskolen Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014

Supplering/oppdatering og vedlikehold av 
utstyr/instrumenter 5350 600 400 0 200 0 0

Sum investeringer 0 200 0 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 2012. 
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18.10. FELLESOMRÅDET  
 

Fellesområdet Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2010
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Startlån 1900 25 000 35 000 45 000 50 000
Sum investeringer 25 000 35 000 45 000 50 000  

Startlån for videreutlån 
Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken for videreutlån til egne innbyggere til 
finansiering av boliger.  
 
Fra 2011 og hvert år i planperioden er det tenkt vesentlig større opptak av lån til formålet enn 
tidligere. Dette for å gjøre flest mulig i stand til å bo i egen eiet bolig. Startlån ansees som et 
av Husbankens beste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Kommunen er anmodet av 
Husbanken om å øke bruken av dette virkemiddelet i vesentlig grad.  
 
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 2011. 
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KOMMUNALE FORETAK 
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Kommunale foretak Budsjett 2011
Molde Eiendom KF 46 827 000
Molde Vann og Avløp KF -3 293 000
Molde Utleieboliger KF -4 914 000
Molde Folkebad KF 5 963 000
Sum samhandling med kommunale foretak 44 583 000
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19. MOLDE EIENDOM KF – DRIFT OG INVESTERING 

19.1. 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 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Molde Eiendom KF
Revidert 

budsjett 2010 Budsjett   2011
Øko.plan   

2012
Øko.plan   

2013
Øko.plan   

2014
Inngående 42 112 000 40 923 000 46 827 000 47 927 000 52 427 000

Molde Eiendom KF - K- sak:2/10  Husleie refunderes 
direkte fra Molde Vann og Avløp KF -600 000
Prisjustering med 2 pst. på utvalgte utgiftsarter 803 000
Lønnsoppgjør 2010, kap 4 sentralt oppgjør 211 000 184 000
Lokalt lønnsoppgjør 2010 med helårsvirkning i 2011 31 000 59 000

Egenfinansiering av lønnsoppgjør 3,25 pst. -39 000
Molde Eiendom KF - K-sak 3/10 -reduserte 
forsikringskostnader som følge av nye avtaler -831 000
Molde Eindom KF - overføres til investeringer jfr. k-
sak 143/08 kr. 8.160 gjort i budsjettet for 2009 føres i 
revidert 2010 tilbake til morselskpaet -8 160 000
Inntekstføring fond fra regnskapavslutning 2009 som 
tilbakeføres til morselskapet 8 160 000
Økning i vedlikeholdsmidler 2 500 000 2 500 000 4 500 000
Reduksjon i vedlikeholdssatsingen -1 500 000 -1 500 000
Molde Eiendom KF - reduserte møtegodtgjørelse -50 000
Molde Eiendom KF - Revidert budsjett 2010: 
Reduserte energikostnader som følge av ENØK 
investeringer, netto reduksjon i ramme inkluderer 
kapitalkostnader av investeringen -1 000 000
Kompensasjon inntektsbortfall Julsundvn. 13 (hentes 
fra Kirkelig fellesråd som flytter til Godtfred Lies 
Plass) 500 000
Overført strøm fra pleie og omsorg 4 270 000
Økt nettleie pleie og omsorg 277 000
Spesiell prisvekst strøm pleie og omsorg 103 000

Overført strøm fra Enen ved tiltak funksjonshemmede 247 000
Nettleie og ordinær prisvekst strøm Enen 12 000
Reduserte strømutgifter til svømmehallen på Idrettens 
Hus -370 000

Økte overheadkostnader til morselskapet 8 000
Økt nettleie og spesiell prisvekst strøm resterende 
bygg i Molde kommune 886 000

Utleie av deler av Råkhaugen til avlastningstjenesten 
hos tiltak funskjonshemmede for en periode i 2011 -100 000 100 000

Driftskostnader paviljongen ved Lillekollen barnehage 214 000
Rammekutt  (forutsetter effektivisering innen Molde 
Eiendom KF sin virksomhet) -900 000

K-sak 85/10 rammetrekk -200 000
Utgående 40 923 000 46 827 000 47 927 000 52 427 000 52 427 000  

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.  
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Molde Eiendom KF vil prioritere arbeidet med energiøkonomisering i 2011. 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.  
 
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 2011. Ordningen skal finansieres innenfor 
kommunens samlede driftsramme. 
 
I 2011 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 omsorgssentrenes spesielle behov for 
brukertjenester.  
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19.2. INVESTERINGSRAMME FOR BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-
2014 

Oppvekst  

Oppvekst (skole og barnehager) Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Kviltorp gamleskolen -riving (NY) 0 650
Ny skole Årølia -(NY) 140 000 0 500 500
Uteområde barnehager                2757 3 200 2 200 500 500
Sum investeringer 500 1 650 500 0  

 
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.  

Kviltorp gamleskolen – riving (NY) 
Gamleeskolebygget på Kviltorp står i dag tomt og ubrukt. En har sett på bygningen med 
tanke på bruk både til barnehage og skoleformål, men har kommet til at byggets generelle 
tilstand er så dårlig at bygget bør rives. Denne beslutningen er tatt i samråd med Molde 
Eiendom KF, på bakgrunn av en foreliggende tilstandsrapport utarbeidet av EPRO AS. 
Rivingsarbeidet er kalkulert til kr. 650.000,-, og midlene er avsatt i 2012 med tanke på riving i 
sommerferien. 

Ny skole Årølia – (NY) 
I den kommunale delen av Årølia tomtefelt er det nå solgt 70 tomter, og i tillegg er det bygget 
om lag samme antall boliger av private utbyggere. Folketallsøkningen i området er dermed 
godt i gang, og vil øke ytterligere i årene som kommer i takt med utviklingen av hele området. 
Dette gjør at en må starte planleggingen av en ny 1-10 skole i Årølia. Det er avsatt areal til 
formålet, og det blir nå foreslått avsatt planleggingsmidler fra 2012. Kostnader og 
framdriftsplaner vil bli avklart i løpet av 2013. 

Uteområde barnehager 
Uteområdene ved de fleste av de kommunale barnehagene har blitt opprustet de siste årene. 
Det står imidlertid igjen noe arbeid ved Hatlelia, Barnas Hus, Langmyra og Kleive, og en 
foreslå derfor avsetting av 0,5 mill kroner i 2011 og 2012. 

Langmyra skole - sluttføring storskolen 

Langmyra skole (storskolen) (2054) Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Investeringskostnad 2054 58 750 47 250 11 500  

 
Siste del av arbeidet med renoveringen av Langmyra skole, storskolen og gymbygget, startet 
sommeren 2010. Elever og lærere er flyttet til gamle Sykepleierskolen i Glomstuvegen 33, og 
vil være der til renoveringsarbeidet er fullført 15. juli 2011. Foreslåtte bevilgning på 11,5 mill. 
kroner i 2011 er helt nødvendig for å kunne sluttføre prosjektet 
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Sellanrå skole - fase 2 

Sellanrå skole  (endret) (fase 1 + fase 2 (2052 Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Investeringskostnad 2052 37 500 29 500 8 000
K-sak 85/2010 investering 8,0 mill skyves til 2014 -8 000 8 000
Investeringskostnad 0 8 000  
 
Fase 1 har gitt skolen nytt ventilasjonsanlegg og tilbygg med arbeidsplasser for lærere, SFO-
kontor, møterom og grupperom.  
 
Fase 2 omfattet rehabilitering av sørfløya med tidigere tannklinikklokalene. Arbeidet med 
rehabilitering av disse lokalene tidligere tannklinikklokaler ble sluttført i september 2010 i 
med allerede bevilgede midler. 
 
Resterende arbeid (fase 3) omfatter renovering og ombygging av klasseromsfløyene; 
vestfløya og østfløya, og påbygging av nye lokaler til bla. SFO i østfløya. Det foreligger nå 
skisseprosjekt for dette arbeidet med tilhørende kostnadsoverslag. Dette utarbeidet av 
arkitektfirmaet BBW. Foreliggende kostnadsoverslag viser et behov for om lag totalt 50,0 
mill. kroner for fase 3.  
 
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 det 
videre arbeid med prosjektet.  

Vågsetra barne- og ungdomsskole 

Vågsetra barne- og ungdomsskole Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Investeringskostnad 2065 26 000 8 000 18 000 0 0  

 
Skolebygget ved Vågsetra barne- og ungdomsskole er i svært dårlig forfatning, og er slik 
rådmannen ser det den skolebygningen i kommunen som er i aller dårligst stand. Behovene 
for renovering og tilpasninger til dagens krav for fysisk pedagogisk miljø er svært store og 
omfattende. Dette viser også tilstandsrapporten som ble utarbeidet av eiendomssjefen i 
Molde kommune i februar 2008.  
 
En arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter fra skolen med koordinering fra plan- 
og utviklingsavdelingen arbeider med romprogram og funksjonsprogram for skolen. Dette 
arbeidet vil være ferdigstilt før nyttår, og vil kunne danne grunnlag for videre planlegging. 
Vedtatte retningslinjer for skolebygg i Molde vil være retningsgivende for det videre arbeidet 
med prosjektet.  
 
Rådmannen ser at dersom rehabilitering av skolen skal gjennomføres med standard og 
utstyr som er gjort ved kommunens øvrige skolebygg, vil dette kreve en betydelig bevilgning 
av midler og det foreslås bevilget 18,0 mill. kroner i 2011.  
 
Så snart det totale kostnadsbehovet er avklart, vil det bli framlagt egen sak til politisk 
behandling om oppstart og endelig økonomisk ramme for prosjektet.  
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Pleie og omsorg 

Pleie og omsorg Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Kirkebakken 4 (NY - tillegg) 3037 14 000 9 000 5 000 0 0 0
Enensenteret - rehabilitering (NY) 3881 18 000 1 500 500 6 000 10 000 0
Sum investeringer 5 500 6 000 10 000 0  

 
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 8 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 3,0 pst. og 
avdragstiden på sykehjem er 50 år. Det er beregnet et halvt års rente og kr. 0,- i avdrag 
første år.  

Kirkebakken 4 (NY – tillegg) 
Byggningen Kirkebakken 4 ble ikke medtatt da renovering av Kirkebakken omsorgssenter ble 
gjennomført. Bygget har i mange år vært nedslitt og forfallent. Det ble i 2005 utarbeidet et 
skisseprosjekt med kostnadsoverslag for renovering av bygget, og på bakgrunn av dette ble 
det i 2009 bevilget 9,0 mill. kroner. En startet så prosjektering av arbeidet, og kostnadsnivået 
har endret seg betydelig grunnet prisstigning og ytterligere forfall av bygget. Arbeidet med 
renovering er nå igangsatt, og for å kunne fullføre dette på et minimumsnivå, er det behov for 
en bevilgning på 5,0 mill. kroner i 2011. For å holde kostnadene nede, har en i prosjektet 
utelatt vannbåren varme og brannsprinkling, noe som ellers har vært klare forutsetninger i 
andre kommunale bygg som er renovert og ombygget i senere tid. 

Enensenteret – rehabilitering (NY) 
Ved Enesenteren har en de siste par årene foretatt oppgradering av ventilasjonsanlegget, og 
det har vært skiftet noen vinduer og noe gulvbelegg. For å få en helhetlig oppfatning av 
behovene har Molde Eindom KF foretatt en gjennomgang av byggene, og det er avdekket et 
betydelig behov for opprusting. Det er utarbeidet en rapport av august 2008 som viser et 
vedlikeholdsetterslepsbehov på 6,8 mill. kroner inklusiv moms. Dette utgjør kr. 4.530,- per m2 
BTA.  
Videre er det det behov for nytt ventilasjonsanlegg, oppgradering av elkraft (generelt anlegg, 
lavspent og lys) og nødvendige bygningsmessige arbeider som samlet er beregnet å koste 
kr. 9,2 mill. inklusiv moms. Dette utgjør kr. 6.133,- per m2 BTA.  
 
Kostnadsbildet er her ikke endelig avklart, og det legges opp til en grundigere gjennomgang 
og planlegging av nødvendige tiltak. Det foreslås derfor en bevilgning på 0,5 mill til 
planlegging og prosjektering i 2011, og deretter 16,0 mill. kroner fordelt på årene 2012 og 
2013.  
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Kultur og idrett  

Kultur og idrett Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Idrettens hus - rehabilitering og diverse tiltak 5537 35 325 4 325 1 000 0 10 000 20 000
Huset Ungdomsklubb - brannsikring (NY) 750 0 0 0
Ny kulturskole (NY) 500 500

Byggene (Idrettens hus, Fugelsethallen, Kulturhuset) 5515 4 000 2 800 300 300 300 300

Sum investeringer 2 550 800 10 300 20 300  

Idrettens Hus – rehabilitering og diverse tiltak  
Etter at Moldebadet ble tatt i bruk i april i 2010, har lokalene til svømmehallen i Idrettens Hus 
stått tomme og ikke vært i bruk. En arbeidsgruppe med representanter fra idrettslivet og 
administrasjonen har etter stengingen arbeidet med hva lokalene kan brukes til i framtida. 
Svært mange behov har kommet fram i dette arbeidet, noe som krever en mer omfattende 
prosess en bare det å ta stilling til hva svømmehall-lokalene skal brukes til. Hele 
bygningsmassen på Idrettens Hus har også store behov for renovering. Det foreslås derfor 
avsetting 1,0 mill. kroner til videre planlegging og prosjektering i 2011, og det foreslås videre 
30,0 mill. kroner fordelt på årene 2013 og 2014, mest for å synliggjøre et større 
investeringsbehov, da tallene ennå ikke er kjent. Det vil bli fremlagt egen sak til politisk 
behandling så snart en har klargjort ønsket bruk av bygningen og området rundt, og avklart 
nødvendig investeringsbehov. 

Huset Ungdomsklubb 
Deler av Huset ungdomsklubb i gamle Kvam skole ble stengt ved branntilsyn tidligere i høst. 
For å utbedre gjeldende mangler er det behov for en bevilgning på kr. 750.000,-. 
Rådmannen ser det som svært viktig å få gjenåpnet de stengte lokalene, da dette er eneste 
kommunale tilbudet til uorganisert ungdom i sentrumsområdet. Bevilgningen foreslås i 2011, 
slik at lokalene kan tas i bruk igjen snarest mulig. 

Ny kulturskole (NY) 
Leieavtalen for dagen lokaler går ut i 2014. I denne forbindelse er det nedsatt en 
arbeidsgruppe for å se på kulturskolens framtidige behov for lokaliteter, og plassering av 
disse. Til planlegging avsettes 0,5 mill. kroner i 2011 og 0,5 mill i 2012. Foreslåtte midler i 
2013 og 2014 er lagt inn for å synliggjøre et større investeringsbehov etter at dagens 
leieavtale opphører, uavhengig av hvilke valg man gjør når det gjelder lokalisering. Endelige 
kostnader vil bli avklart senest i løpet av 2012. 

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 og det foreslås  
kr. 300.000,- per. år i perioden. 



MOLDE EIENDOM KF – DRIFT OG INVESTERING 
 

182 

Andre bygg 

Andre bygg Prosjekt
Total- 

kostnad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Nytt krisesenter (NY) 10 500 500 5 000 5 000 0
Fannestrandsveien 5/Molde Kunstforening 
(selvfinansierende med husleie)  (NY) 500 1 200 0 0 0

Sum investeringer 1 700 0 0 0  

Nytt krisesenter (NY) 
Molde og omegn krisesenter IKS, har i mange år hatt sine lokaler i to boliger Øvre veg i 
sentrum. Disse lokalene har etter hvert blitt for små og uhensiktsmessige i forhold til dagens 
krav til drift, samtidig som bygningene har forfalt. Denne situasjonen ble ytterligere forsterket 
fra sist nyttår da krisesentrene ble pålagt og også å ha tilbud til menn. Krisesenteret har de 
siste par årene arbeidet med muligheten for å skaffe nye lokaler i egen regi, og Molde 
kommune som vertskommune har i denne sammenheng søkt BUF-direktoratet om 
forhåndsgodkjenning av nytt krisesenter i Molde. Slik godkjenning er gitt, men det følger 
ingen økonomiske midler med denne godkjenningen. Etter at ny finansieringsordning for drift 
at krisesenter trer i kraft 1. januar 2011, ligger det ingen forutsetninger for at krisesenteret 
kan takle kapitalkostnader for et nytt bygg i egen regi, slik som det var tidligere, da staten 
dekke mesteparten av slike kostnader. I denne erkjennelse om at Molde og omegn 
Krisesenter IKS ikke vil være i stand til å realisere et nytt bygg i egen regi, ser nå etter 
muligheten for å kunne stille lokaler til veie i et kommunalt bygg, og som krisesenteret kan 
betale vanlig husleie for. Det foreslås på dette grunnlag å avsette midler til planlegging i 2011 
med 0,5 mill. kroner og realisering i 2012 og 2013 med til sammen 10,0 mill. kroner. Det vil 
bli lagt fram egen sak til politisk behandling når nærmere konkretisering foreligger. 

Fannestrandsveien 5/Molde Kunstforening (selvfinansierende med husleie) (NY) 
Molde Kunstforening leier i dag lokalene i Fannestrandsvegen 5. Det er oppdaget 
settingsskader i byggets fasader, og disse må ordnes snarest. Kostnadene med dette 
arbeidet er beregnet til 1,2 mill. kroner. Kapitalkostnadene ved denne investeringen vil bli 
innarbeidet i husleiekostnadene til kunstforeningen. Beløpet foreslås i 2011 for å unngå 
ytterligere skader på bygget. 

Moldeliveien 23 
Foretakets utestyrke har i dag lite tilfredstillende lokaliteter i Lager Berg. En vil derfor utrede 
muligheten av framtidig bruk av eiendommen både til utestyrken og eventuelt hele foretakets 
virksomhet. Det vil bli fremlagt egen sak til politisk behandling når det er utarbeidet en skisse 
og kostnadsoverslag på prosjektet.  
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20. MOLDE VANN OG AVLØP KF – DRIFT OG 
INVESTERING 

20.1. DRIFT 
Molde Vann og Avløp KF ble etablert 1. januar 2007. Foretaket er en ren selvkostvirksomhet 
som i utgangspunktet har kr. 0,- i økonomisk ramme. Det vil si at foretaket ikke har verken 
mer eller mindre enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre inntekter. 
 
Foretaket har 44 ansatte. I tillegg til drift av vann- og avløpsrenseanlegg forvalter 
virksomheten 225 km hovedvannsledning og 281 km hovedavløpsledning. Foretaket har 
også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører 
tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir refundert til foretaket til selvkost. 
 
I gebyrvedtaket fastsetter kommunestyret aktivitetsnivået innenfor vann- og avløpsområdet 
for kommende år.  

Rådmannens skisse til samhandling med basisorganisasjonen 2011 - 2014 

Molde Vann og Avløp KF (kun samhandling)
Revidert 

budsjett 2010 Budsjett   2011
Øko.plan   

2012
Øko.plan   

2013
Øko.plan   

2014
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -4 337 000 -4 443 000 -4 443 000 -4 443 000 -4 443 000
Plan- og utviklingsavdelingen kjøper tjenester til 
miljøtiltak 1 100 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Utgående -3 237 000 -3 293 000 -3 293 000 -3 293 000 -3 293 000  

 
Kommentar til samhandlingen: 
Rådmannen vil, sammen med Molde Vann og Avløp KF, tidlig i 2011 ha en gjennomgang av 
omfang og priser på de tjenestene som leveres fra basisorganisasjonen til foretaket.  
 

20.2. INVESTERINGSRAMME FOR BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-
2014 

Molde Vann og avløp KF Prosjekt
Totalkost

nad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Vann og forsyning 30 500
Finansiering vannforsyning -10 500
Avløp 59 600
Finansiering avløp -6 600

Sum låneopptak 73 000  
 
Kommentarer til investeringer 
Investeringene følger av tidligere vedtatte hovedplaner for vann og avløp. Det største tiltaket 
i 2011 er utskifting av renseanlegget på Nøisomhed. Dette ble vedtatt av kommunestyret i 
september 2010, med en samlet kostnadsramme på 52,2 mill. kroner. Herav er 40 mill. 
kroner tatt inn i budsjettet for 2011. 
 
En del eldre prosjekter som er finansiert tidligere er med i budsjettet for 2011. Dette gjelder 
investeringer på 10,5 mill. kroner til vannverk og 6,6 mill. kroner til avløp. Nye låneopptak i 
2011 blir 20,0 mill. kroner på vann og 53,0 mill. kroner på avløp, til sammen 73,0 mill. kroner. 
 
Styret vedtar de enkelte investeringsprosjekt innenfor den lånerammen kommunestyret 
vedtar. I tillegg fremmes større investeringssaker for kommunestyret som egne saker. 
Gebyrsaken for vann- og avløpsgebyrene for 2011 viser en mer detaljert oversikt over 
planlagte investeringstiltak for 2011. 



MOLDE UTLEIEBOLIGER KF – DRIFT OG INVESTERING 

184 

21. MOLDE UTLEIEBOLIGER KF – DRIFT OG INVESTERING 

21.1. 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 behov for å styrke 
administrasjonen, og bemanningen utvides fra 2. halvår 2011 med en konsulentstilling. 
Molde Utleieboliger KF har ca. 480 boenheter ved utgangen av 2010 og planlegger i 2011 å 
øke dette tallet med ca. 52 boenheter. I tillegg kommer ferdigstillelse av tidligere påbegynte 
prosjekt med 16 leiligheter. 
 
Det er for 2011 avtalt kjøp av administrative tjenester fra Molde kommune for 0,4 mill. kroner. 
Renter på ansvarlige lån til kommunen 2011 er vedtatt med 1,2 mill. kroner med et tillegg på  
1,0 mill. kroner vedtatt i rammesak for 2011. Videre er det lagt inn kr. 77.000,- som krav til 
dekning av økt husleie. Det vil si samlet 2,3 mill. kroner. Drift og vedlikehold av foretakets 
eiendomsmasse gjøres gjennom kjøp av tjenester enten fra kommunens enheter eller fra 
private entreprenører. 

Rådmannens skisse til driftsramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Molde Utleieboliger KF (kun samhandling)
Revidert 

budsjett 2010 Budsjett   2011
Øko.plan   

2012
Øko.plan   

2013
Øko.plan   

2014
Avtalefestet rente til morselskapet -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000 -1 242 000
Tilskudd til Molde Utleieboliger KF knyttet til 
Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger 632 235 688 000 677 000 667 667
Uttrekk til finansiering av gjengs leie Kulturtjenesten -77 000 -77 000 -77 000 -77 000
Økt avkastning fra Molde Utleieboliger KF -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -352 000 -363 000 -363 000 -363 000 -363 000
Overføring av momskompensasjon til morselskapet -3 000 000 -2 720 000 -2 720 000 -2 720 000 -2 720 000
K-sak 85/10 rammetrekk -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
Utgående -3 961 765 -4 914 000 -4 925 000 -5 601 333 -5 601 333  

Kommentar til driftsrammen  
Kapitalkostnadene for 2011 er budsjettert på en modell der foretakets opprinnelige lån i 
Kommunalbanken på 209,0 mill. er overtatt av morselskapet, og foretaket betaler faktisk 
påløpne renter og avdrag etter satsene Kommunalbanken har for flytende rente. I budsjett 
brukes en anslått rentesats for 2011 på restene av dette lånet på ca. 3 pst.  
 
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 2011 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.  
 
Kommunens ansvarlige lån til foretaket er på 28,7 mill kroner, og det vil for 2011 utgjøre en 
kostnad på 2,32 mill. kroner som tilsvarer en prosentavkastning på 8,1 pst. 
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21.2. INVESTERINGSRAMME FOR BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-
2014 

 

Molde Utleieboliger KF Prosjekt
Totalkost

nad Tidligere
Budsjett 

2011
Øko. plan 

2012
Øko. plan 

2013
Øko. plan 

2014
Enen, prosj 4005. 1 bolig og avlastningsbolig. TFH. 2010 15 200 15 200 0 0 0 0
Gjennomgangsboliger, 20 stk i 2011 2011 123 000 20 000 28 000 25 000 25 000 25 000
Kjøp boenheter øremerket flyktninger, 30 stl. i 2011, 
20 stk i 2012, 12 stk i 2013 2011 105 000 0 45 000 30 000 20 000 10 000
Totalrenovering Fannestrandvegen 57 som ombygges 
til 3 leil. med carport 3 biler 2011 3 800 0 3 800 0 0 0
Småhus – Nybygg, 2 stk pr år 2011 12 900 2 300 2 500 2 600 2 700 2 800
Glomstuvegen 33, prosj. 5005. Innskudd egenkap. på 
22 mill. kroner 2011 24 600 1 600 0 23 000 0 0
Boråsvegen 42-44 – Sanering/Nybygg 12 leil. 2012 26 000 0 0 1 000 25 000
Årølia Omsogsboliger, prosj. nr. 5006 2013 38 000 1 000 0 0 2 000 35 000
Øvre veg 5 – 9. Saneringssalg. 2012 -5 000 0 0 -5 000 0 0
Sandvegen 24. Saneringssalg. 2013 -3 000 0 0 -3 000 0

Sum investeringer 79 300 76 600 71 700 72 800
Momskomepensasjon av investeringer som skal 
overføres til investeringsregsnkapet og gå til fradrag 
for låneopptak -243 -96 -2 400 0
Statstilskudd 20 pst. til fradrag for låneopptak -15 860 -11 720 -14 940 -14 560

Låneopptak 63 197 64 784 54 360 58 240  

Kommentar til investeringsrammen  
Investeringer i boliger for foretaket er knyttet opp mot Boligsosial handlingsplan vedtatt 1. 
mars 2002 og økonomiplan for Molde kommune. 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 godkjenning i februar 2011.  
 
For budsjettåret 2011 er det ført opp samlede investeringer på 79,3 mill. kroner, men en gjør 
oppmerksom på at det i 2008, 2009 og 2010 ble gjort vedtak om flere store investeringer i 
foretaket som vil komme til ferdigstillelse først i 2011. 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 samlet ramme på 15,2 mill. kroner, og de to byggene er tidligere finansiert gjennom lån og 
tilskudd i Husbanken. Boligene ferdigstilles i løpet av sommerhalvåret 2011. 

Gjennomgangsboliger 
Det avsettes 28 mill kroner til kjøp av ca. 20 boenheter i det åpne marked. Boligene blir 
gjennomgangsboliger, ikke øremerket noen spesiell gruppe. 

Flyktningeboliger 
For å kunne ta inn etterslep av ca. 20 flyktninger på kvoten for 2010 og nye 40 flyktninger i 
2011 må boliger til disse skaffes raskt slik at dette ikke går ut over andre grupper av 
boligtrengende som kommer inn under kommunale boliger. Dette gjøres ved kjøp i det åpne 
marked og eventuelt med mindre ombygginger/tilpasninger. Det kan kanskje også være 
mulig at anskaffelse kan gjøres ved kjøp av nøkkelferdige boliger i konsentrert bebyggelse, 
fortrinnsvis i Årølia. Andre lokaliseringer kan også være aktuelle.  
 
For 2011 er det ført opp 45 mill. kroner som vil gi ca. 30 boenheter i 2-roms størrelse. 
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Fannestrandvegen 57 
Foretakets 2-mannsbolig i Fannestrandvegen trenger totalrenovering. Foretaket ønsker å 
utvide antall boenheter til 3 stk ved å ta i bruk underetasjen. Det avsettes 3,8 mill kroner til 
prosjektet. 

Småhus, nybygg 
For personer med helt spesielle behov vil det være nødvendig å bygge 2 småhus, ca. 45 m2, 
i 2011. Disse tenker en seg plassert på vanlige boligtomter. Byggekostnad anslått til 1,25 
mill. kroner per stk. inkludert tomt. Det avsettes 2,5 mill. kroner i 2011. 

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 ble avsatt 1,6 mill. kroner i 2008/2009 til forprosjektering og 
avklarende arbeider om behov, type prosjekt med mere. Dette beløpet er ikke brukt og 
videreføres for 2011. Eiendommen er utleid til Langmyra skole fram til sommeren 2011, og 
en vil i løpet av dette året se om det er grunnlag for å starte prosjektet. Det er ikke avsatt 
midler i 2011, men dersom prosjektet blir oppstartet i 2012, vil det bli i form av at foretaket 
skyter inn eiendommen i prosjektet med anslått verdi til 22 mill kroner samt 2,6 mill 
lånemidler.  

Bergmo trygdeboliger: 
De oppstartede renoveringsarbeidene regnes med ferdig i løpet av våren 2011. Omfanget av 
entreprisen vil bli gjennomført innenfor rammen på 18 mill kroner som er avsatt i foregående 
år.  

Røysan 5. Totalrenovering. 
De oppstartede renoveringsarbeidene regnes med ferdig i løpet av våren 2011. Omfanget av 
entreprisen vil bli gjennomført innenfor rammen på 2,3 mill kroner som er avsatt i foregående 
år.  

Årølia omsorgsboliger 
Det er tidligere bevilget 1,0 mill. kroner og det foreslås ytterlige 2,0 mill. kroner i 2013 og  
35,0 mill. kroner i 2014. 

Øvre veg 5-9  
Eiendom fra ca. 1950 med 4 boenheter. Det er sterkt behov for total renovering av tak og 
fasader, vinduer, men foretaket ønsker ikke å bruke midler på eiendommen, men heller 
avhende denne i 2012. 
 
Avsatt i 2006 1,0 mill. kroner og 1,5 mill. kroner i 2007 er ubrukt og videreføres ikke. 

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 2013, og inntektene, 3,0 mill. kroner, brukes til finansiering av nye boliger. 
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22. MOLDE FOLKEBAD KF - DRIFT 

22.1. DRIFT 
Molde Folkebad KF ble etablert 29. mars 2007 og ble åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i 
henhold til vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge god forvaltning og drift av 
Moldebadet. 
 
Sameierne eier i fellesskap eiendommen gnr 24, bnr 564 i Molde. Eiendommen er delt i 
følgende tre eierseksjoner: 
 Seksjon 1: Molde kommune v/Molde Folkebad KF eier 49,8 pst. 
 Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS eier 35,2 pst. 
 Seksjon 3: Parkgården AS eier 15 pst. 
 
Sameiet består av tre eierseksjoner. For hver eierseksjon er det fastsatt en sameiebrøk 
henhold til avtale om seksjonering. Seksjon 2 og 3 eies igjen av Angvik eiendom. 
 
Sameiet Gidionvegen 1 består av eierne Molde kommune og Angvik eiendom. Vedtektene er 
vedtatt og eierne (sameiemøtet) utnevner styre. Styret skal blant annet fordele kostnader, 
utarbeide forretningsføreravtalen, utarbeide driftsavtale, samt andre forhold vedrørende 
daglig drift.  
 
Moldebadet har et marked bestående av ulike brukere. Disse kan deles inn i følgende 
områder:  
 vanlig publikum 
 skole 
 idrett 
 turister 
 helse 
 bedrifter 
 lag og organisasjoner 

Rådmannens skisse til driftsramme for budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 

Molde Folkebad KF (samhandling)
Revidert 

budsjett 2010 Budsjett   2011
Øko.plan   

2012
Øko.plan   

2013
Øko.plan   

2014
Dekking av kapitalutgifter - tilskudd 3 841 000 6 290 000 6 290 000 6 290 000 6 290 000
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -220 000 -227 000 -227 000 -227 000 -227 000
K-sak 85/10 rammetrekk -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Utgående 3 621 000 5 963 000 5 963 000 5 963 000 5 963 000  

Kommentar til driftrammen 
Moldebadet har vært inne i sitt første driftsår, som har bestått av ni måneder. Budsjettet har 
vært preget av usikre tall både på kostnads- og inntekstssiden. Budsjettet for 2011 vil derfor 
ta utgangspunkt i erfaringene for driftsåret 2010. 
 
En av de største utgiftspostene til Moldebadet er kostnader til energi. Moldebadet vil 
prioritere arbeidet med energiøkonomisering i 2011. På styremøte 17. mars 2010 ble det 
vedtatt at Moldebadet skal investere i et varmegjenvinningsanlegg som skal dekkes innenfor 
prosjektet. Innen tre år vil investeringskostnaden bli dekt inn gjennom reduserte 
driftskostnader.  
 
Moldebadet har inngått avtale med levering av fjernvarme fra Istad NETT AS. Det er tidligere 
gjort en analyse av energibehovet og styret fastslo på bakgrunn av dette å starte med spot 
pris.  
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Den andre store utgiftsposten er utgifter til lønn. Totalt antall faste årsverk ved Moldebadet er 
15,5 årsverk. I tillegg er det mange ekstravakter. Driften er lagt opp til å ha en lav fast 
grunnbemanning, samt å bruke ekstravakter aktivt. Moldebadet bruker turnussystemet 
minVakt. Dette er et verktøy for oppsett, planlegging og vedlikehold av turnus, innkalling av 
ekstravakter og vikarer, vaktadministrasjon og produksjon av lønnsgrunnlag. Ansatte melder 
sin interesse for vakter når de selv ønsker å jobbe ved å bruke minVakt. I mer travle perioder 
(sesongbetont) settes det inn ekstra personell. Det arbeides også med å få ansatte i badet til 
å bistå i resepsjonen i pressede perioder. I 2011 vil vi arbeide for å redusere bruken av 
ekstravakter. 
 
Som nevnt ovenfor er Moldebadet i et sameie. Sameiet har ulike andeler av kostnadene for 
drift av bygget, for eksempel vann, energi, ulike vaktmesterfunksjoner og brøyting. På grunn 
av ulike årsaker har ikke styret i sameiet ennå blitt valgt og det har ført til forsinkelser i 
fordelingen av kostnader/kostnadstall. Moldebadet er selv ansvarlig for drift og vedlikehold av 
sin del av bygget.  
 
Foretaket er fortsatt i en investeringsfase og sluttregnskapet er ikke ferdig.  
 
Moldebadet har som mål for 2011 å arbeide for en driftsmessig balanse. 
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23. 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 2006 - 2010 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett
Fondsmidler 2006 2007 2008 2009 2010

Disposisjonsfond 17 120 055     43 666 933     23 343 284     -                 -                 
Bundet driftsfond 43 840 184     19 692 300     17 081 917     15 142 000     12 800 000     
Ubundne investeringsfond 49 894 943     72 891 113     89 634 745     96 114 389     96 000 000     
Bundne investeringsfond 1 628 715       2 274 291       916 434          4 735 107       4 700 000       

Sum fondskapital 112 483 897   138 524 637   130 976 380   115 991 496   113 500 000    
 
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 2011 - 2014 

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

Fondsmidler 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Disposisjonsfond -                  -                  
Bundne driftsfond 12 800 000     12 800 000     
Ubundne investeringsfond 96 000 000     96 000 000     
Bundne investeringsfond 4 700 000       4 700 000       

Sum 113 500 000   -                  -                  -                  -                  113 500 000    
 
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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24. BUDSJETTSKJEMA 1A 
 
 

 Regnskap 2009  Budsjett 2010   Budsjett 2011

Skatt på inntekt og formue 555 952 570 598 148 000 561 998 000
Ordinært rammetilskudd 252 005 572 241 107 000 453 057 000
Skatt på eiendom 27 842 906 51 984 000 52 682 000
Andre direkte eller indirekte skatter 26 548 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 103 683 262 101 208 605 37 606 000
Sum frie disponible inntekter 939 510 859 992 467 605 1 105 363 000

Renteinntekter og utbytte 31 915 427 27 691 000 23 710 260
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 716 329 0 2 580 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 44 502 343 40 965 000 45 064 760
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 50 136 296 47 956 000 59 951 000
Netto finansinnt./utg. -51 006 883 -61 230 000 -78 725 500

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 21 409 859 2 320 000 0
Til ubundne avsetninger 2 660 827 24 723 000 8 023 000
Til bundne avsetninger 4 115 591 110 000 20 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 28 342 538 10 813 000 10 406 000
Bruk av bundne avsetninger 6 012 040 1 532 000 2 315 000
Netto avsetninger 6 168 301 -14 808 000 4 678 000

Overført til investeringsbudsjettet 8 907 797 9 592 000 2 596 000
Til fordeling drift 885 764 480 906 837 605 1 028 719 500
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 885 764 000 906 837 605 1 028 719 500

Mer/mindreforbruk 480 0 0
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25. HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 
 

 Regnskap 2009  Budsjett 2010   Budsjett 2011

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 63 027 274 65 118 904 67 630 000
Andre salgs- og leieinntekter 62 720 952 61 516 640 66 489 000
Overføringer med krav til motytelse 248 832 572 211 992 626 181 687 100
Rammetilskudd 252 005 572 241 107 000 453 057 000
Andre statlige overføringer 103 683 262 101 208 605 37 606 000
Andre overføringer 43 204 978 16 495 000 11 034 000
Skatt på inntekt og formue 555 952 570 598 148 000 561 998 000
Eiendomsskatt 27 842 906 51 984 000 52 682 000
Andre direkte og indirekte skatter 26 548 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 1 357 296 635 1 347 590 775 1 432 203 100

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 733 311 877 723 951 871 782 166 800
Sosiale utgifter 180 714 650 205 292 300 221 440 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 157 913 998 135 226 758 138 867 805
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 55 067 943 53 517 241 114 132 995
Overføringer 192 107 138 159 202 605 117 421 000
Avskrivninger 27 765 671 0 0
Fordelte utgifter -15 978 780 -15 330 000 -18 419 000
Sum driftsutgifter 1 330 902 496 1 261 860 775 1 355 609 600

Brutto driftsresultat 26 394 138 85 730 000 76 593 500

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 31 915 427 27 691 000 23 710 260
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 716 329 0 2 580 000
Mottatte avdrag på utlån 176 468 350 000 450 000
Sum eksterne finansinntekter 43 808 224 28 041 000 26 740 260

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 44 502 343 40 965 000 45 064 760
Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdragsutgifter 50 136 296 47 956 000 59 951 000
Utlån 589 899 450 000 400 000
Sum eksterne finansutgifter 95 228 538 89 371 000 105 415 760

Resultat eksterne finanstransaksjoner -51 420 313 -61 330 000 -78 675 500

Motpost avskrivninger 27 765 671 0 0
Netto driftsresultat 2 739 496 24 400 000 -2 082 000

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 25 681 711 10 813 000 10 406 000
Bruk av bundne fond 6 012 040 1 532 000 2 315 000
Bruk av likviditetsreserve 2 660 827 0 0
Sum bruk av avsetninger 34 354 578 12 345 000 12 721 000

Overført til investeringsregnskapet 8 907 797 9 592 000 2 596 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 21 409 859 2 320 000 0
Avsetninger til disposisjonsfond 2 660 827 24 723 000 8 023 000
Avsetninger til bundne fond 4 115 591 110 000 20 000
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0
Sum avsetninger 37 094 074 36 745 000 10 639 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0  
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26. BUDSJETTSKJEMA 2A 
 

 Regnskap 2009  Budsjett 2010   Budsjett 2011

Investeringer i anleggsmidler 74 390 942 78 940 000 43 450 000
Utlån og forskutteringer 10 283 597 10 000 000 25 000 000
Avdrag på lån 6 057 203 0 0
Avsetninger 40 891 772 0 0
Årets finansieringsbehov 131 623 514 88 940 000 68 450 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 46 093 992 74 248 000 55 754 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 41 546 008 5 100 000 10 100 000
Tilskudd til investeringer 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 13 854 889 0 0
Andre inntekter 5 327 197 0 0
Sum ekstern finansiering 106 822 085 79 348 000 65 854 000

Overført fra driftsbudsjettet 8 907 797 9 592 000 2 596 000
Bruk av avsetninger 7 946 872 0 0
Sum finansiering 123 676 754 88 940 000 68 450 000

Udekket/udisponert -7 946 760 0 0  
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27. HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT 
 

 Regnskap 2009  Budsjett 2010   Budsjett 2011

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 41 546 008 5 100 000 10 100 000
Andre salgsinntekter 5 327 197 0 0
Overføringer med krav til motytelse 7 797 686 0 0
Statlige overføringer 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0
Sum inntekter 54 670 890 5 100 000 10 100 000

Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 62 989 356 77 440 000 42 250 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 855 000 0 0
Overføringer 10 522 019 1 500 000 1 200 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 24 567 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0
Sum utgifter 74 390 942 78 940 000 43 450 000

Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter 6 057 203 0 0
Utlån 9 284 533 10 000 000 25 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 999 064 0 0
Dekning av tidligere års udekket 29 988 201 0 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 7 127 808 0 0
Avsetninger til bundne fond 3 775 763 0 0
Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 57 232 572 10 000 000 25 000 000

Finansieringsbehov 76 952 624 83 840 000 58 350 000

Dekket slik:
Bruk av lån 46 093 992 74 248 000 55 754 000
Mottatte avdrag på utlån 6 057 203 0 0
Salg av aksjer og andeler 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Overføringer fra driftsregnskapet 8 907 797 9 592 000 2 596 000
Bruk av disposisjonsfond 322 400 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 496 664 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0
Bruk av likviditetsreserve 7 127 808 0 0
Sum finansiering 69 005 864 83 840 000 58 350 000

Udekket/udisponert -7 946 760 0 0  
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28. ANSKAFFELSE OG ANVEDELSE AV MIDLER 
 

 Regnskap 2009  Budsjett 2010   Budsjett 2011

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 357 296 635 1 347 590 775 1 432 203 100
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 54 670 890 5 100 000 10 100 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 95 959 419 102 289 000 82 494 260
Sum anskaffelse av midler 1 507 926 944 1 454 979 775 1 524 797 360

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 303 136 825 1 261 860 775 1 355 609 600
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 74 366 375 78 940 000 43 450 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 111 593 905 99 371 000 130 415 760
Sum anvendelse av midler 1 489 097 105 1 440 171 775 1 529 475 360

Anskaffelse - anvendelse av midler 18 829 839 14 808 000 -4 678 000
Endring i ubrukte lånemidler -183 225 635 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0
Endring i arbeidskapital -164 395 797 14 808 000 -4 678 000

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 69 078 049 27 153 000 8 043 000
Bruk av avsetninger 42 301 450 12 345 000 12 721 000
Til avsetning senere år 7 946 760 0 0
Netto avsetninger 18 829 839 14 808 000 -4 678 000

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 58 840 483 30 478 000 26 821 000
Interne utgifter mv 58 840 483 30 478 000 26 821 000
Netto interne overføringer 0 0 0  
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29. KOMMUNENS GARANTIANSVAR 
 

Person, firma, organisasjon 31.12.09
Garantiansvar 

utløper år

Molde Barnehager A/L 12 589
Indremisjonens Barnehage 59 2013
Skålahallen A/L 1 160 2021
Studentsamskipnaden - Anestua barne 3 005 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 947

Husbanken 17 760

Molde Menighetspleies barnehage 0 2017
Romsdal Tindegruppe 0 Tippemidler
Sportsklubben Rival 703 2017
Sportsklubben Træff 1 777 2017

Sparebank 1 SMN 2 480

Molde Kvinne- og Familielag 0 2014
Skålahallen BA 840 2023

Sparebanken Møre 840

Molde Hestesportklubb 946 2028

Handelsbanken 946

Tøndergård skole 1 671 2026
Molde Kino AS 18 000 2036
Træffhallen AS 35 400 2046
Akerhallen AS 12 000 2046
RIR 2024

Kommunekreditt Norge A/S 67 071

Totalsum 88 257

 

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 2010.  
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30. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 16. 
DESEMBER 2010 – SAK 85/10 

 
Vedtak 
 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2011 og 

økonomiplan for perioden 2011-2014 med følgende endringer: 
 
Driftsbudsjettene: 
 
 Økt tilskudd Krisesenteret fra MK som en følge av underfinansiering fra staten:    900’ 
 Økt ramme barnehage:         500’ 

Sum rammeøkninger:                    1.400’ 
 
Inndekking økte driftsrammer 2011:  
Lavere kapitalkostnader gjennom reduserte investeringer:            1.100’ 
Reduserte pensjonskostnader:                   300’ 
Sum inndekking:                  1.400’ 

 
Investeringsbudsjettet:  

 
 Sellanrå skole fase 3; Investering samlet 50 mill, herav 8,0 mill i 2011 skyves til 

perioden fra 2014.  
 Romsdalsmuseet; kommunalt investeringstilskudd: 5,0 mill for 2012 og 2013 og 5,5 

mill for 2014. 
 
2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/resultatenhet og Kirkelig 

fellesråd med følgende endringer: 
 

Tilskudd KIA på kr 250’ innarbeides innenfor rammen for integreringstilskudd flyktninger 
Jobben finansieres med kr 250’ innenfor rammen ressurstjenesten 
Hjelset Servicesenter får et ekstra tilskudd på kr 100’; dvs total støtte på kr 200’ innenfor  
   rammen til kulturtjenesten 

 
3. Eiendomsskatten for 2011 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 19-22. 
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7. Molde kommune tar opp lån på kr. 203.521.000,- til finansiering av budsjetterte 
investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. 
Lånet fordeler seg slik: 
Morselskapet: kr. 67.324.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF) 
Molde Vann og Avløp KF: kr. 73.000.000,- 
Molde Utleieboliger KF: kr. 63.197.000,- 
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 25.000.000,- 

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 2011 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- 
og prisvekst. 

 
10. Ordførerens godtgjørelse for 2011 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 

50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse. 
 
Verbalforslag: 
 
Kommunestyret ber om at det blir arbeidet med å øke bevilgningene til de frivillige 
musikkorpsene innenfor den tildelte rammen til kultur. 
 
Det må gis rom for at folkebibliotekene på Skåla og Hjelset kan drives videre på frivillig basis. 
Da må de få beholde bøkene, bruke IKT-systemene og delta i innkjøpsordningene. 
 
Dersom eldremilliarden blir videreført i 2011, skal den prioriteres til oppstart av 
sjukeheimsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. 
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Behandling 
Følgende dokumenter ble fremlagt i møtet: 
 
- Saksprotokoll i Hovedarbeidsmiljøutvalget – 26.11.2010 
- Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede – 13.12.2010 
- Saksprotokoll i Eldrerådet – 13.12.2010 
- Søknad om økonomisk støtte til prosjekt ”Jobben” fra Frelsesarmeen datert 10.11.2010 
- Anmodning om å opprettholde driftstilskudd fra Destinasjon Molde & Romsdal AS datert 
26.11.2010 
- Uttalelse fra Lilly Solli vedrørende driftsstøtte til Hjelset Servicesenter datert 14.12.2010 
Torgeir Dahl (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, AP, FRP og V: 
 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2011 og 

økonomiplan for perioden 2011-2014 med følgende endringer: 
 
Driftsbudsjettene: 
 

o Økt tilskudd Krisesenteret fra MK som en følge av underfinansiering fra staten:   900’ 
o Økt ramme barnehage:                 500’ 

       Sum rammeøkninger:                        1.400’ 
 
Investeringsbudsjettet: 
 

o Sellanrå skole fase 3; Investering samlet 50 mill, herav 8,0 mill i 2011 skyves til perioden 
fra 2014. 

o Romsdalsmuseet; kommunalt investeringstilskudd: 5,0 mill for 2012 og 2013 og 5,5 mill 
for 2014. 

 
Inndekking økte driftsrammer 2011: 
Lavere kapitalkostnader gjennom reduserte investeringer:    1.100’ 
Reduserte pensjonskostnader:           300’ 
Sum inndekking:          1.400’ 
 
Kommunestyret presiserer følgende for budsjettet 2011: 
1. Tilskudd KIA på kr 250’ innarbeides innenfor rammen for integreringstilskudd flyktninger 
2. Jobben finansieres med kr 250’ innenfor rammen ressurstjenesten 
3. Hjelset Servicesenter får et ekstra tilskudd på kr 100’; dvs total støtte på kr 200’ innenfor 
     rammen til kulturtjenesten 
 
Margareth Hoff Berg (FRP) fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Konkurranseutsetting av sykehjem 
 

Kommunestyret ber rådmannen / administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om 
konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en 
tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. 

 
2. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester. 
 

Kommunestyret ber rådmannen / administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om 
fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så 
fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i 
kommunen. 
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3. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleiertjenester. 
 

Kommunestyret ber rådmannen / administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om 
fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en 
tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. 

 
Med kommunestyrets godkjennelse tiltrådte Ståle Eidskrem (AP) møtet, og Arnfinn Olsen 
(AP) fratrådte møtet kl 14:10. 47 voterende. 
 
Jan-Egil Korseberg (KRF) fremmet følgende forslag: 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2011 og 

økonomiplan for perioden 2011-2014, med følgende endringer: 
 

- Økt tilskudd Krisesenteret IKS:   900’ 
- Økt ramme Barnehage:    850’ 
- Økt ramme Barne- og familie:   400’ 
- Økt ramme Sosialtjenesten NAV:  350’ 
- Økt ramme Pleie- og Omsorgsområdet: 4.000’ 

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

Fellesråd. 
Følgende skal dekkes innenfor rammen for: 
- Sosialtjenesten NAV:  KIA Møre/MULTI  400’ 

Prosjekt JOBBEN  250’ 
- Helsetjenesten:   Kirkens SOS     75’ 
- Kulturtjenesten:   SubUrban   125’ 

 
3. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med 3,95 promille av takst. Bunnfradrag for boliger 

settes til kr 200.000’. 
 
Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
1. Fremmer rådmannens forslag på nytt, med følgende tillegg: 
 

Prosjekt Jobben     kr 250’ 
Kirkens SOS     kr   75’ 
Hjelset Servicesenter    kr 120’ 
Bibliotekfilialene ved Hjelset og Skåla  kr   80’ 

 
Inndekning: 
Ressurstjenesten     kr 100’ 
Byggesak      kr 325’ 
Drift- og forvaltning    kr 100’ 

 
Verbalforslag: 
 
Dersom eldremilliarden blir videreført i 2011, skal den prioriteres til oppstart av 
sjukeheimsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. 
 
Inger Mette Hogstad (SV) fremmet følgende forslag: 
 
1. Molde kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til innstilling til budsjett for 2011 

og økonomiplan for perioden 2011 – 2014, med de endringer som går fram nedenfor: 
 

Det vedtas økte rammer til 



SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 16. DESEMBER 2010 

200 

a. Skoleområdet      kr 4,8 million 
b. Barnehage      kr 1,9 million 
c. Fullfinansiering av krisesenteret   kr 0,9 million 
d. Innsparing – omstrukturering             - kr 0,3 million 
e. Flyktningetjenesten kjøper tjenester fra KIA for kr 300.000. KIA skal fortrinnsvis gi et 
kulturelt tilbud til mindreårige flyktninger for beløpet. Pengene dekkes innenfor 
kommunens integreringstilskudd på 23.1 mill kroner. KIA driver tilbudet i tett kontakt med 
flyktningetjenesten. 
 
Punktene a, b, c og d medfører en endring av rammene med totalt 7,3 million 
økning i forhold til rådmannens innstilling. 

 
2. som rådmannens forslag/formannskapets innstilling. 
 
3. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med 4,5 promille av takst. Bunnfradraget for boliger 

settes til kr 200 000,- 
 
4. som rådmannens forslag/formannskapets innstilling. 
 
5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelse av allerede igangsatte prosjekt 

skal ikke skje før nødvendige utredninger og politiske vedtak er fattet. Ved vesentlige 
overskridelser gjelder tilsvarende. Igangsetting eller videreføring skal så skje på bakgrunn 
av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling. 

 
6.-10. som rådmannens forslag/formannskapets innstilling. 
 
Frank Ove Sæther (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Det bevilges 5,0 millioner kroner i budsjettet for 2011 for oppstart av ny 
sjukeheimsvirksomhet på Råkhaugen. 
Etter nærmere utredning og vedtak i kommunestyret anvendes beløpet enten til 
 

a) En forsterket sjukeheimspost (intermediær) i samarbeid med helseforetaket, eller med 
    medfinansiering av statlige midler bevilget til samhandlingsreformen, eller 
b) Til oppstart av en sjukeheimspost for demente pasienter. 

 
Dekning: 
Bevilgningen dekkes av kommunens andel på vel 5 millioner kroner av den ekstra 
eldremilliarden som Stortinget forventes å bevilge, jf Innst. 120 S av 3.12.2010. 
Dersom beløpet må inntektsføres i kommuneregnskapet for 2010, bør det gjøres det som er 
mulig for at beløpet kan avsettes og overføres til 2011. 
 
Frøydis Austgard (V) fremmet følgende forslag: 
 
Tilskuddet til KIA økes med 150.000 til 400.000. 
 
Olbjørn Kvernberg (V) fremmet følgende verbalforslag: 
 
Det må gis rom for at folkebibliotekene på Skåla og Hjelset kan drives videre på frivillig basis. 
Da må de få beholde bøkene, bruke IKT-systemene og delta i innkjøpsordningene. 
 
Torgunn Johanne Nerland (KRF) fremmet følgende verbalforslag: 
 
Kommunestyret ber om at det blir arbeidet med å øke bevilgningene til de frivillige 
musikkorpsene innenfor den tildelte rammen til kultur. 
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Harald Valved (UR) fremmet følgende forslag: 
 
Råkhaugen omsorgssenter gjenåpner i siste halvdel av 2011 i begrenset omfang, slik at alle 
pleietrengende i Molde kommune kan tilbys enkeltrom, uavhengig om de er permanente 
beboere eller om de er beboere på avlastning. 
 
Etter gruppemøter fremkom følgende endringer: 
 
SP sluttet seg til KRF’s fremsatte forslag punkt 3. 
 
KRF sluttet seg til H/AP/FRP/V’s fremsatte forslag punkt 1, første kulepunkt. 
 
Votering: 
SV’s fremsatte forslag punkt 3 falt med 43 mot 4 stemmer. 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 3 og KRF/SP’s fremsatte forslag punkt 3 
der førstnevnte ble vedtatt med 34 mot 13 stemmer. 
 
Votering over SV’s fremsatte forslag punkt 1, a, b og d, bortfalt derved grunnet manglende 
inndekning. 
 
Til innstillingens punkt 1: 
 
H/AP/FRP/V’s fremsatte forslag punkt 1, første kulepunkt og SV’s sammenfallende forslag 
punkt 1 c ble enstemmig vedtatt. 
 
Votering over KRF’s fremsatte forslag punkt 1, andre strekpunkt bortfalt grunnet manglende 
inndekning. 
H/AP/FRP/V’s fremsatte forslag punkt 2, andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Votering over KRF’s fremsatte forslag punkt 1, tredje, fjerde og femte strekpunkt bortfalt 
grunnet manglende inndekning. 
 
AP’s fremsatte forslag falt med 35 mot 12 stemmer. 
 
Inndekning økte driftsrammer: 
H/AP/FRP/V’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Til innstillingens punkt 2: 
 
KIA 
 
KRF/V’s fremsatte forslag falt med 39 mot 8 stemmer. 
Det ble votert alternativt mellom H/AP/FRP/V’s fremsatte fellesforslag og SV’s fremsatte 
forslag, der førstnevnte ble vedtatt med 39 mot 8 stemmer. 
 
Jobben 
 
H/AP/FRP/V’s fremsatte fellesforslag og KRF/SP’s sammenfallende forslag ble vedtatt med 
46 mot 1 stemmer. 
 
Kirkens SOS 
 
KRF/SP’s fremsatte forslag falt med 38 mot 9 stemmer. 
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SubUrban 
 
KRF’s fremsatte forslag falt med 42 mot 5 stemmer. 
 
Hjelset Servicesenter 
 
Det ble votert alternativt mellom H/AP/FRP/V’s fremsatte fellesforslag og SP’s fremsatte 
forslag der førstnevnte ble vedtatt med 43 mot 4 stemmer. 
 
Bibliotekfilialene ved Hjelset og Skåla 
 
SP’s fremsatte forslag falt med 30 mot 17 stemmer. 
 
Investeringer: 
 
H/AP/FRP/V’s fremsatte fellesforslag første kulepunkt ble vedtatt med 43 mot 4 stemmer. 
H/AP/FRP/V’s fremsatte fellesforslag andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Sv’s fremsatte forslag punkt 5 ble trukket. 
 
Verbalforslag: 
FRP’s fremsatte forslag punkt 1 falt med 26 mot 21 stemmer. 
FRP’s fremsatte forslag punkt 2 falt med 26 mot 21 stemmer. 
FRP’s fremsatte forslag punkt 3 falt med 26 mot 21 stemmer. 
KRF’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
V’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
SP’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
Det ble ikke votert over Harald Valveds (UR) fremsatte forslag grunnet manglende 
inndekning. 
 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer. 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer. 
Innstillingens punkt 3 allerede vedtatt. 
Innstillingens punkt 4 – 10 ble enstemmig vedtatt. 
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31. FORMANNSKAPET INNSTILLING 23.11.2010 – SAK 
118/10 

 
Formannskapets innstilling 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2011 og 

økonomiplan for perioden 2011-2014, som fremkommer i vedlagte dokument samt de 
endringer som fremkom i formannskapets behandling: 
 
Rammekuttet på 1 % for 2010 videreføres i økonomiplanperioden innenfor disse 
resultatenhetene: 
Drift og forvaltning:    250’ 
Plan og utvikling:    100 
Fagsjef skole:     250’ 
Fagsjef barnehage:    100’ 
Fagsjef pleie og omsorg:   100’ 
Personal og organisasjon:   200’ 
Økonomiavd:    100’ 
Kirkelig fellesråd:    100’ 
Info og serviceavd:      50’ 
Molde voksenopplæring:  100’ 
Barnehageenhetene, samlet trekk:  850’ 
Helsetjenester:     350’ 
Barne og familieavd:    400’ 
Sosialtjenesten NAV:    450’ 
Ressurstjenesten:   100’ 
Molde asylmottak:    100’ 
Brann og redning:    150’ 
Byggesak:     150’ 
Byggesak ekstra trekk 2011:   500’ 
Molde bydrift:     200’ 
Molde Eiendom KF:    200’ 
Molde Utleieboliger KF:    200’ 
Molde Folkebad KF:    100 

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

fellesråd. 
 
3. Eiendomsskatten for 2011 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. 
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6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de 

kommunale foretakene blir som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 19-22.  
 
7. Molde kommune tar opp lån på kr. 210.881.000,- til finansiering av budsjetterte 

investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. 
Lånet fordeler seg slik: 
Morselskapet: kr. 74.684.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF) 
Molde Vann og Avløp KF: kr. 73.000.000,- 
Molde Utleieboliger KF: kr. 63.197.000,- 
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 25.000.000,- 
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 2011 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- 
og prisvekst.  

 
10. Ordførerens godtgjørelse for 2011 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes 

til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse. 
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