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1.  Vedtak i kommunestyret 15. desember 2011
Budsjettet for 2012 og økonomiplan for perioden 
2012-2015 ble behandlet i Molde kommunestyre i 
møte den 15. desember 2012 sak 120/11 og følgen-
de vedtak ble fattet:

VEDTAK
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 
perioden 2012 – 2015 med de endringer som frem-
kommer av kommunestyrets behandling og vedtak. 

Eventuelle endringer av tilbudene på Bergmo bofel-
lesskap eller Tollero bofellesskap skal ikke gjennom-
føres før det er gjennomført en total ekstern gjen-
nomgang av hele pleie- og omsorgsområdet med 
sikte på organisatoriske og driftsmessige forbedrin-
ger, ref nytt punkt 12 i forslaget til vedtak. 

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

3. Eiendomsskatten for 2012 skrives ut med 3,6 pro-
mille av takst. Bunnfradrag for boliger fjernes. 

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjet-
tendringer 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 for-
mannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor 
fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved 
utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetime-
tall mellom de ulike skolene som følge av naturlige 
endringer innenfor en politisk defi nert totalramme og 
fl ytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kom-
mune til en annen. 

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting 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 18-22. 

7. Molde kommune tar opp lån på 192,8 mill. kroner 
til fi nansiering av budsjetterte investeringer i henhold 
til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet fordeler seg slik: - 
Morselskapet: 42,4 mill. kroner - Molde Eiendom KF: 
45,5 mill. kroner - Molde Vann og Avløp KF: 62,5 mill. 
kroner - Molde Utleieboliger KF: 42,4 mill. kroner Lå-
net forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneoppta-
ket, herunder akseptere lånevilkårene. 

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune 
opp startlån i Husbanken på 35,0 mill. kroner for 
videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for 
slike lån. 

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalingssat-
ser, og gebyrer for 2012 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst. 

10. Ordførerens godtgjørelse for 2012 settes til 11 
G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av 
ordførerens godtgjørelse. 

11. Tilskuddsvolumet til eksterne mottakere innen 
næring, idrett og kultur tilpasses slik det fremgår av 
budsjettet, men med følgende prioriteringer: 

• Molde kommune forholder seg til samarbeidsav-
talene med staten og fylkeskommunen i forhold 
til tilskuddsfordeling for institusjonene Teatert 
Vårt og Moldejazz (kulturtjenesten) merkostnad 
440.000 

• Hjelset Servicesenter merkostnad 200.000 
• Tilskudd Aker Stadion (Molde bydrift) merkost-

nad 660.000 
• Støtte til KIA merkostnad 250.000 

Sum merkostnader kr 1.550.000 

Inndekking sum merkostnader: Økte skatteinntekter 

I tillegg forventes en egen sak våren 2012 med en 
samlet gjennomgang av kommunens samlede ek-
sterne tilskudd. 

12. Rådmannen henter inn ekstern ekspertise for 
å få gjennomført en organisasjonsgjennomgang av 
hele helse- og pleie- og omsorgsområdet med sikte 
på å oppnå organisatoriske og driftsmessige forbe-
dringer og effektiviseringer. 

13. Molde kommunes frie inntekter forventes ikke å 
dekke summen av fremtidig lønns- og prisvekst, nye 
reformer og økte demografi kostnader. Kommunen 
må derfor fortsatt vise omstillingsevne og kontinuer-
lig effektivisering. Kommunestyret legger til grunn 
en årlig produktivitetsvekst på 1,5 % fra 2012 og ut 
økonomiplanperioden. Dette vil gi en resultatforbe-
dring på 8 mill for 2013, 17 mill for 2014 og 26 mill for 
2015. 

Dette gir kommunen mulighet for blant annet satsing 
innenfor skole. 
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14. Fortegnsfeilen som er oppdaget i sluttbalanse-
ringen av budsjettet for 2012, men som ikke påvirker 
rammene til avdelinger, enheter og foretak, kor-
rigeres. Den økonomiske konsekvensen av denne 
korreksjonen blir en negativ ubalanse i budsjettet for 
2012 på kr 3.150.000,- som dekkes ved å bruke av 
kommunens disposisjonsfond. 

Rådmannen skal fram mot første budsjettrevisjon i 
2012 arbeide for å fi nne annen fi nansiering av dette 
slik at disposisjonsfondets størrelse kan gjenoppret-
tes. 

Verbalforslag: 
Molde kommune legger til rette for at kommunens 
enheter og foretak tar imot fl ere lærlinger og ung-
dommer på praksisplass. 

Det legges snarest fram et forslag til driftsbudsjett 
for 2012 for sykehjemsavdelinger på Råkhaugen som 
ledd i en trinnvis oppstart av institusjonen.
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2.1  BUDSJETTPROSESSEN
Budsjettprosessen for 2012 startet som tidligere år 
med dialogmøter mellom politisk og administrativ 
ledelse. Det ble dette året gjennomført en noe foren-
klet prosess hvor den politiske delen av dialogen ble 
gjennomført av komite 1 (ordfører, varaordfører og 
alle gruppelederne). Dialogprosessen ble gjennom-
ført våren 2011 med oppsummering i kommunesty-
rets møte i mai. Her gikk kommunestyret gjennom 
konklusjonene fra komité 1 som i prosessen hadde 
rettet fokus på de større områdene så som pleie og 

omsorg, skole, barnehage og tiltak funksjonshem-
mede. 

Resultatet av dialogprosessen og de politiske førin-
ger som der ble lagt, har så langt det har vært mulig 
vært styrende for rådmannens videre arbeid med 
budsjettet. De politiske signalene ble gjentatt ved 
behandlingen av rammesaken i kommunestyremøtet 
den 1. september. 

2.  Innledning og sammendrag
Folketallet i Molde har i perioden 1. januar 2008 til 31. 
desember 2010 vokst fra 24.294 til 25.089 eller med 
3,3 pst. Kommunens innbyggere har det jevnt over 
godt blant annet gjennom at de nyter godt av gode 
kommunale tilbud og tjenester. Dette er tidligere 
bekreftet gjennom ulike nasjonale kartlegginger 
så som levekårsundersøkelser samt det forhold at 
Molde kommune gjennom inntektssystemet fortsatt 
er defi nert som en rimelig kommune å drifte. Dette 
skyldes blant annet at kommunen ”skårer” lavt på 
de sosiale utgiftskriteriene. Defi nisjonen på ”det 
gode liv” kan være så mangt. Trygghet, gode sosiale 
nettverk, arbeid og familie er alle elementer som 
mange defi nerer inn i ”det gode liv”. Gjennom gode 
offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjons-
hemmede, som er kommunens prioriterte målgrup-
per, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. 
Derigjennom skapes trygghet som er så viktig i alle 
deler av livet. Det hersker derfor ingen tvil om at 
Molde kommune er en god kommune å tilbringe alle 
deler av livet i for det store fl ertallet av befolkningen. 

At kommunen allikevel har store utfordringer innen-
for 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 fl este 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 tilpasningene som må gjøres, 
må det aldri glemmes at kommunen innenfor en 
økonomisk ramme på knapt 1,5 mrd. kroner produ-
serer svært omfattende tjenester av høy kvalitet til 
sine innbyggere.
 
Med bakgrunn i de inntektssignaler som var gitt i 
kommuneproposisjonen og de føringer som var lagt i 

vedtatt økonomiplan, ble den administrative budsjett-
prosessen igangsatt gjennom et eget skriv til enhe-
tene fra rådmannen. Dette skrivet redegjorde for de 
økonomiske rammene den enkelte skulle forholde 
seg til i arbeidet med budsjettet. Enhetene meldte 
så endringer i ulike ressursbehov, og i etterkant 
av dette 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 fremkommer i 
regjeringens forslag til statsbudsjett, danner i tillegg 
til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens 
budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012 
- 2015. I den kommende planperioden forventer 
Molde kommune at rammene til kommunesektoren 
øker ikke minst som en følge av at sentrale myn-
digheter tar konsekvensene av egne vedtak som 
gjelder barnehagereformen og endringen i ordningen 
med momskompensasjon på investeringer (i 2012 
skal hele 60,0 pst. av denne refusjonen overføres til 
investeringsregnskapet). Molde kommunes andel av 
underfi nansieringen av barnehagereformen, er av KS 
beregnet til ca. 11,3 mill. kroner og trekket i drifts-
rammer kommunen ble gjenstand for ved innførin-
gen av ordningen med investeringsmoms beløp seg 
til ca. 14,5 mill. kroner. Molde kommune forventer at 
KS gjennom konsultasjonsmøtene med regjeringen 
også i fortsettelsen fokuserer på disse områdene.

Med bakgrunn i årets kommunevalg som resulterte i 
mange nye kommunestyrerepresentanter, er enkelte 
områder synliggjort på en mer detaljert og tydelig 
måte enn i tidligere dokumenter. Dette kommer 
blant annet til uttrykk i forklaringen knyttet til tildelin-
gen av rammetilskudd for 2012. 
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2.2  ØKONOMISKE RAMMEFORUTSETNINGER
Den generelle oppfatningen av kommunesektorens 
samlede rammevilkår, uttrykkes nok en gang 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 kommuneøko-
nomien. Dette er klart kommet til uttrykk gjennom 
konsultasjonsmøtene mellom KS og regjeringen. Un-
derfi nansieringen av barnehagereformen med ca. 1,5 
mrd. kroner er et godt eksempel på dette. Når det 
er sagt viser forslaget til kommunerammer for 2012 
at det fortsatt satses på kommunene på tross av 
omfattende økonomiske problemer både i Europa og 
i deler av verden for øvrig. Realveksten i kommunens 
samlede frie inntekter holder seg innenfor de som 
ble lagt frem i kommuneproposisjonen i vår men da i 
den nederste delen av det som ble varslet.
  
Kommunestyret reviderte i k-sak 7/11 og k-sak 49/11 
kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2011. 
De fl este av endringene som ble vedtatt i disse sa-
kene, er senere innarbeidet i rådmannens skisse til 
budsjettrammer for 2012 og videreført i planperioden 
2012 - 2015. Det lyktes imidlertid ikke å videreføre 
alle endringene da veksten i kommunens frie inntek-
ter viser en alt for lav vekst. 

Rammesaken ble i år langt på vei en orientering til 
politisk nivå om de ressursbehov som var meldt 
fra de ulike avdelinger, enheter og foretak. Samlet 
dreide dette seg om ca. 83 mill. kroner. Forslaget 
til statsbudsjett gir Molde kommune en økning i 
anslaget på de frie inntektene (i forhold til anslag 
regnskap 2011) som ikke er stor nok til å dekke 
forventet lønns- og prisvekst, oppgaveendringer og 
økte demografi kostnader. Forventet lønns- og pris-
vekst, oppgaveendringer og demografi kostnader er 
anslått til 7,3 pst. mens Molde kommunes vekst som 
skal dekke dette er på 7,0 pst. Omregnet i tall utgjør 

dette 4,3 mill. kroner. Deler av økte demografi kost-
nader, videreføring av økt utgiftsvekst i 2011 og økte 
pensjonskostnader må i sin helhet dekkes gjennom 
effektiviseringstiltak eller lignende. Momskompensa-
sjon på egne investeringer og investeringer utført av 
Molde Eiendom KF gir kommunen 7,2 mill. kroner 
i netto inntekt som i sin helhet blir brukt til drifts-
formål. I tillegg mottar kommunen 4,9 mill. kroner 
i momskompensasjon på drift og investeringer i de 
øvrige kommunale foretakene. 

I forbindelse med omleggingen av gjeldende moms-
kompensasjonsordning, er 60,0 pst. av investerings-
momsen i 2012 overført til investeringsbudsjettet 
og kan benyttes til delfi nansiering av investeringer. 
Rådmannen vil imidlertid foreslå at summen som 
overføres til investeringsbudsjettet inntil videre av-
settes til fond for eventuelt å bli brukt til nedbetaling 
av lån. I planperioden vil resten av merinntekten fra 
investeringsmomsen forsvinne helt gjennom denne 
overgangsordningen. Det må samtidig gjøres opp-
merksom på at kommunens investeringsnivå er be-
tydelig redusert fra tidligere svært høye nivåer. Dette 
er også hovedårsaken til den betydelige utfordringen 
kommunestyret stod overfor ved inngangen til 2011 
og som ikke er blitt mindre ved utarbeidelsen av 
budsjettet for 2012. Kommunestyret må søke å fi nne 
langsiktige bærekraftige løsninger på dette store inn-
tektsbortfallet som har kommet særdeles brått. Det 
kan nevnes at kommunen i 2009 budsjetterte med 
investeringsmomsinntekter på hele 57,2 mill. kroner 
som i sin helhet ble benyttet til driftsformål.

Renteutgifter er for 2012 regnet til gjennomsnittlig 
3,0 pst. Dette er en videreføring av det lave nivået i 
2011. Det forutsettes i planperioden at renten årlig vil 
øke med 0,5 pst. noe som tilsier en snittrente i 2015 
på 4,5 pst. 

2.3  DRIFTSBUDSJETTET
For å komme i økonomisk balanse, har rådmannen 
innarbeidet i driftsrammene de økte ressursbeho-
vene som ikke kan velges vekk og som ble synlig-
gjort i rammesaken som ble behandlet av kommu-
nestyret 1. september 2012. Rammesaken bygde i 
store trekk på resultatene fra årets dialogmøter og 
de innmeldte endringene i ressursbehov i avdelinger, 
enheter og foretak. Etter dette gjenstod en ubalanse 
i kommunens budsjett for 2012 på nær 28,4 mill. 
kroner. Det har derfor vært nødvendig å foreta til dels 
svært uheldige rammekutt for å oppnå økonomisk 
balanse for 2012. 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 fl ere år. Det som tidligere har skapt 
den årlige budsjettbalansen er i første rekke moms-
kompensasjonen på kommunens investeringer som 
er blitt inntektsført i driftsregnskapet og brukt til å 
dekke løpende driftsutgifter. I klartekst betyr dette 
at kommunen har lånefi nansiert en vesentlig del av 
den løpende driften. Heller ikke for 2012 ser rådman-
nen muligheten av å la være å benytte denne netto 
merinntekten til å dekke løpende driftsutgifter. Dette 
med bakgrunn i den svært vanskelige budsjettsitua-
sjonen kommunen opplever. 
I budsjettprosessen har det vært nødvendig å vur-
dere nedbygging av enkelte tjenestetilbud, noe som 
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En av kommunens store utfordringer i tiden frem-
over, er den stadig voksende lånegjelden. Den er 
ved inngangen til planperioden for konsernet på ca. 
2,3 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 bud-
sjettert nivå kan, selv etter at det justeres 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. Hvor snart dette 
vil skje er imidlertid svært uvisst noe som også 
gjenspeiles i dagens vilkår på tilbudte fastrentelån. I 
kommunens budsjett for 2012 videreføres en gjen-
nomsnittlig rentesats på 3,0 pst. mens rentenivået i 
økonomiplanen justeres opp med årlig 0,5 pst. først 
fra 2013. Rådmannen forventer også at et høyere 
rentenivå som vil ramme kommunesektoren hardt, 
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 for morselskapet inkludert 
Molde Eiendom KF, som i sin helhet skal lånefi nan-
sieres, på 459,1 mill. kroner. Av større investerings-
prosjekter i planperioden kan nevnes utbedringer 
ved Vågsetra skole til 56,3 mill. kroner, renovering av 
Idrettens Hus til 30,0 mill. kroner, bygging av ny kul-
turskole til 104,5 mill. kroner, nytt krisesenter til 24,5 
mill. kroner og prosjektet “Sjøfronten” til 33,5 mill. 
kroner. Av prosjekter som omtales i dokumentet og 
som kan medføre store investeringer, er bygging av 
ny skole i Årølia den desidert største. Ut over dette 
videreføres de fl este investeringsprosjektene som er 
oppført i gjeldende reviderte økonomiplan. 

Lånegjelden ved utgangen av planperioden forventes 
for morselskapet og Molde Eiendom KF å bli på 1,7 
mrd. kroner. Dette innebærer at lånegjelden øker noe 
i forhold til dagens nivå. Gjelden i de øvrige kom-
munale foretakene, som også er en del av kommu-
nens totale ansvar, kommer i tillegg til disse tallene. 
Det forutsettes i budsjettet at løpende vedlikehold 
over tid blir styrket, slik at kommunens store inves-
teringer blir ivaretatt på en god og økonomisk sett 
forsvarlig måte.

2.5  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. I 
forhold til at kommunens brutto driftsutgifter nå er 

om lag 1,4 mrd. kroner, kan de tilpasninger som er 
gjort synes å være små. Den økonomiske ubalansen 
utover i planperioden fremkommer i budsjettdoku-
mentet som en sjablongmessig reduksjon av en-

også til dels er foreslått. Som hovedregel blir imid-
lertid aktivitetsnivået som er etablert i budsjettet for 
2011 videreført.

Balanseringen av driftsbudsjettet for 2012 skjer først 
og fremst gjennom reduksjoner i rammene til kom-
munens tjenesteproduserende enheter. Hele 16,0 
mill. kroner av ubalansen dekkes av enhetene gjen-
nom reduksjon i rammer som må dekkes gjennom 
effektiviseringstiltak og redusert kvalitet på enkelte 
tjenester. Dette skjer samtidig som det for andre ter-
tial 2011 rapporteres et betydelig merforbruk fra en-
hetene på hele 17,6 mill. kroner. I den grad enhetene 
drar denne ubalansen med seg til 2012, øker behovet 
for rasjonalisering og effektivisering tilsvarende. 
Finansinntekter økes gjennom ytterligere økning i 
skatteanslaget og fjerning av bunnfradraget på eien-
domsskatten. Eksterne tilskuddsmottakere så som 
Aker Stadion, Moldejazz, Teateret Vårt, KIA, Jobben 
og Hjelset Servicesenter med fl ere må dekke samlet 
2,3 mill. kroner av ubalansen og dette er ytterligere 

kommentert under enhetene drift og forvaltning, 
sosialtjenesten NAV Molde, Molde bydrift og kultur-
tjenesten. Samtlige enheters økonomiske rammer er 
nærmere beskrevet i de enhetsvise kommentarene. 
Det har ikke vært mulig å foreta nødvendige avset-
ninger til bufferfond med tanke på fremtidige sving-
ninger i kommunens netto fi nansutgifter, 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 mål-
styringssystem, gjøres en løpende vurdering av hva 
kommunen bør satse på i fremtiden. Administrasjo-
nen har i 2012 brukt mye tid på å komme frem til en 
endelig konklusjon på dette og nærmer seg nå en 
avgjørelse. 
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hetenes rammer med totalt 9,1 mill. kroner i 2013, 
15,7 mill. kroner i 2014 og 23,7 mill. kroner i 2015. 
Hovedårsaken til dette ligger i forventning om et høy-
ere rentenivå de kommende årene kombinert med 
reduksjon i momskompensasjon på investeringer. 
Fjerning av momskompensasjon på investeringer fra 
driftsbudsjettet, betyr at vi ikke som tidligere år kan 
lånefi nansiere 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 nasjonal handlingsregel og behov 
for å stramme inn i økonomien, tyder signaler fra 
sentralt hold på at Molde kommunes økonomiske ut-
fordring i hovedsak må løses lokalt selv om det også 
blir arbeidet for å løfte dette til en nasjonal utfordring 
som delvis må fi nne sin løsning på dette nivået. 
Dette skjer blant annet gjennom konsultasjonsord-
ningen mellom regjering og KS. 

Molde kommune kom ved skjønnstildelingen for 
2011 noe bedre ut enn tidligere. Dette skyldtes 
utelukkende at kommunen fi kk kompensasjon på 
2,8 mill. kroner grunnet utgifter til ressurskrevende 
tjenester for eldre brukere. For 2012 har Fylkesman-
nen holdt tilbake den delen av skjønnet som forven-
tes å gå med til denne gruppen. Tilbakeholdte midler 
vil bli fordelt kommunene imellom når de faktiske 
utgiftene for 2011 foreligger. Molde kommune 
forventer med bakgrunn i dette 1,4 mill. kroner i økt 
skjønnstilskudd. Videre er den delen av skjønnsram-
men som har vært forbeholdt en tidlig oppstart av 
eldresatsingen midt på nittitallet redusert fra 3,0 
mill. kroner i 2010 til 2,0 mill. kroner i 2011 og nå til 
1,0 mill. kroner i 2012. 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 2012 ikke lagt inn forutsetning om at kommunen 
skal få slike midler.

Det er i planperioden ikke tatt hensyn til eventuelle 
overskridelser av budsjettrammer i 2011 innenfor de 
enkelte avdelinger og resultatenheter. Konsekven-
ser av slike overskridelser kan gi reduksjon i senere 
budsjettrammer (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 forelig-
gende budsjettforslag er dette bare delvis gjennom-
ført. 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 kan nevnes at avkastningen fra eierposten i 
Istad AS i 2012 forventes å ligge på samme nivå som 
i 2011. Dette betyr en reduksjon fra tidligere nivåer 

på 5,1 mill. kroner. Forventningene til Istad AS økes 
utover i planperioden. Kommunestyret vedtok for øv-
rig i 2011 en eierskapsmelding hvor alle kommunens 
eierskap ble synliggjort.

Eiendomsskatten for 2012 og for resten av planpe-
rioden er i rådmannens skisse satt til 3,6 promille av 
takst og er beregnet med grunnlag i alle fakturerbare 
eiendommer innenfor kommunens grenser. Det 
foreslås derfor ingen endring i gjeldende skattesats. 
Bunnfradraget som ble innført med virkning fra 2008 
er imidlertid foreslått tatt bort. Takstgrunnlaget for 
eiendomsskatten kan med virkning fra 2013 endres 
enten ved årlig oppskriving av takstene med 10 pst. 
eller gjennom nytaksering. Rådmannen vurderer 
nytaksering som uaktuelt og har i planperioden forut-
satt en årlig økning i takstgrunnlaget med 10,0 pst., 
noe som ved uendret skattesats vil gi en gradvis 
høyere inntekt.

Leieavtalen for dagen kulturskolelokaler går ut i 
2014. I denne forbindelse er det nedsatt en arbeids-
gruppe for å se på kulturskolens framtidige behov 
for lokaliteter, og plassering av disse. Det er avsatt 
planleggingsmidler i 2011 og 2012. Investeringsbeløp 
er innlagt i kommende planperiode med hele 104,0 
mill. kroner. Rådmannen vil komme tilbake med 
egen sak til politisk behandling når planprosessen er 
gjennomført. 

Romsdalsmuseet har gjennom fl ere år arbeidd med 
planlegging av nytt utstillings- og magasinbygg. Den-
ne planleggingen er nå fullført. I dialog med Kultur-
departementet, 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. Kommu-
nestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2011 å 
bidra med investeringstilskudd til prosjektet med 5,0 
mill. kroner i 2012 og 2013 og 5,5 mill. kroner i 2014. 
Det er ikke bevilget midler til nytt utstillings- og ma-
gasinbygg for Romsdalsmuseet over statsbudsjettet 
for 2012. Tilskuddene er derfor skjøvet et år frem i 
tid. Når bevilgning blir gitt over statsbudsjettet, vil 
rådmannen se positivt på søknaden fra Romsdals-
museet og komme tilbake til en endelig sak om 
medfi nansiering i tråd med kommunestyrets vedtak.

Særbudsjett for Molde Havnevesen KF, Moldebadet 
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. Kom-
munestyrets behandling av foretakenes budsjetter 
begrenser seg derfor til denne saken.
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3.  Økonomisk status for Molde kommune
3.1  REGNSKAPSRESULTAT
Molde kommunes regnskap for 2010 viser et posi-
tivt regnskapsmessig resultat på 12,1 mill. kroner. 
Dette resultatet fremkommer etter inndekking av 
tidligere års underskudd med 9,7 mill. kroner og 
avsetning til disposisjonsfond med 12,3 mill. kroner. 
Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 38,9 
mill. kroner mot budsjettert 21,2 mill. kroner. Det 
positive resultat skyldes i hovedsak en betydelig 
reduksjon i kommunens pensjonskostnader for dette 
året på hele 17,2 mill. kroner. Netto fi nansutgifter ble 
redusert med 6,5 mill. kroner. I hovedsak skyldes 
dette meravkastning fra den eksterne forvaltningen. 
Avdelinger og enheter hadde i 2010 et betydelig 
merforbruk samlet på 14,8 mill. kroner.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3,0 
pst. av driftsinntektene. For Molde kommune utgjør 
netto driftsresultats andel av driftsinntektene pluss 
2,7 pst. i 2010 (pluss 0,2 pst. i 2009). Netto driftsre-
sultat har derfor hatt en meget positiv utvikling også 
i 2010. 

Saldo på disposisjonsfondet utgjør 23,6 mill. kroner 
per 1. januar 2011 etter disponering av årets resultat.
Regnskapsrapporten per 30. august 2011 viser en 

årsprognose for Molde kommune, hvor det forven-
tes et samlet merforbruk på 22,9 mill. kroner i 2011.

Regnskapsresultat

15 016

0

-31 157

0

12 072

2006 2007 2008 2009 2010

3.2  DRIFTSSITUASJON
Molde kommune er fremdeles inne i en periode med 
store investeringer. Dette medfører store låneopptak 
som igjen gjenspeiler seg i driftsbudsjettene i økte 
drifts- og kapitalkostnader i de kommende årene. 

Etter fi nanskrisen i 2008 har de økonomiske forhold 
i europa og verden for øvrig vært veldig skiftende. 
Det har vekslet mellom optimisme og pessimisme 
og den siste tiden har gjeldsproblemene for noen 
av landene i Sør-Europa skapt bekymring. For kom-
munen ble 2010 et godt år med lave renter og god 
avkastning på kommunens fi nansplasseringer. Hittil 
i 2011 er renten fremdeles lav, men avkastningen 
på kommunens langsiktige fi nansielle midler er per 
i dag negativ. Situasjonen i USA med store budsjett-
underskudd har også bidratt til at det har vært og er 
usikre tider. Norges Bank har det siste året varslet at 
renten skal opp. Men på siste rentemøte ble rente-
kurven justert ned. Norges Banks renteprognose er 
nå mer i samsvar med markedets forventning om 

rentenivået framover. Sentralbankens styringsrente 
har nå ligget på 2,25 pst. fra 13. mai 2011. Det spås 
at styringsrenten i løpet av 2012 skal noe opp, men 
altså mindre enn først antatt. 

Det er derfor nå sannsynlig at renten fremdeles vil 
være lav. Molde kommune har store deler av låne-
porteføljen i fl ytende rente og lave markedsrenter vil 
medføre lave renteutgifter i de kommende år. 

Disposisjonsfondet i Molde kommune er ment å 
fungere som ”bufferfond” mot renteendringer med 
mer. I år der renten ble høyere enn budsjettert var 
det forutsatt at det brukes midler fra fondet og i år 
der renten ble lavere må det tilsvarende avsettes 
til fondet. Disposisjonsfondet er nå per 1. januar 
2011 på 23,6 mill. kroner. Beregninger viser at ca. 
35,0 pst. av kommunens totale gjeld på ulike vis er 
rentesikret.

Hele 1.000
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3.3  LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER
Langsiktig gjeld for morselskapet økte med 61,5 
mill. kroner i 2010 til 357,9 mill. kroner. Kommunens 
pensjonsforpliktelser har i 2010 økt med 113,6 mill. 
kroner og utgjør per 31. desember 2010 1.458,8 mill. 
kroner. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 63,9 mill. 
kroner ved utgangen av 2010. 

Kommunens renteutgifter i 2010 utgjorde 38,6 
mill. kroner. Dette er vesentlig lavere enn i 2009 da 
renteutgiftene utgjorde 44,5 mill. kroner. Kommunes 
avdragutgifter ble redusert med 2,7 mill. kroner i 
2010. Molde kommune fører minsteavdrag etter be-
stemmelsene i kommuneloven. Det er verdt å merke 
seg at renteutgifter og avdrag som gjelder Molde 
Eiendom KF inngår i Molde kommunes regnskap.

Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar 
videreutlån av såkalte startlån til kommunens innbyg-

gere. Utestående lån har økt fra 41,2 mill. kroner 
i 2009 til 41,7 mill. kroner ved utgangen av 2010. 
Ekstraordinære avdrag på startlån utgjorde forøvrig 
1,9 mill. kroner i 2010. 

Kommunens lånegjeld inklusiv Molde Eiendom KF til 
investeringer (andre kommunale foretak kommer i til-
legg), blir ved utløpet av 2011 på 1.557,0 mill. kroner. 
Det lånes totalt i perioden 2012 - 2015 til sammen 
459,1 mill. kroner til investeringer. Dersom det tas 
hensyn til budsjetterte avdrag i samme periode, vil 
kommunens lånegjeld ved utgangen av planperioden 
være på ca.1,7 mrd. kroner.

For utregning per innbygger er det brukt fremskrevet 
folkemengde hvor tallene er hentet fra SSB middels.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

62 63 65 68 66

2011 2012 2013 2014 2015

Lånegjeld i perioden

1 557 125
1 583 237 1 664 337 1 714 882

1 667 414

2011 2012 2013 2014 2015

I søylediagrammet er lånegjelden redusert med bruk av ubundet invest-
eringsfond (momskompensasjon) i økonomiplanperioden.

I søylediagrammet er lånegjelden redusert med bruk av ubundet invest-
eringsfond (momskompensasjon) i økonomiplanperioden.
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Renterisiko ved renteøkning på fl ytende lån
Molde kommune tar opp alle lån for kommunen og 
foretakene (konsernet), bortsett fra lån i Molde Utlei-
eboliger KF som blir tatt opp direkte i Husbanken. 

Det er inngått låneavtaler med foretakene. Molde-
badet KF har en avtale om fastrente i fem år fra 1. 
januar 2012. Molde Utleieboliger KF har en avtale 
som i hovedsak innebærer fl ytende rente, men 
som også har et fastrenteelement. Molde Vann og 
Avløp KF har en avtale som gjør at foretaket hvert år 
blir belastet med en kalkylerente bestemt av Kom-
munaldepartementet. Dette betyr at renterisikoen i 
hovedsak ligger hos morselskapet. Molde kommune 
inklusiv foretakene har ved utgangen av 2011 ca. 2,1 
mrd. kroner av lånemassen i fl ytende rente. 

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 Nor-
ges Bank den 19. oktober 2011, ble styringsrentene 
holdt uendret på 2,25 pst. Det signaliseres en mer 
forsiktig oppgang i rentenivået i året som kom-
mer enn tidligere varslet. I en normalsituasjon skal 
markedsrenten ligge ca. et kvart prosentpoeng over 
styringsrenten. Per 21. oktober ligger markedsrenten 
(3 mnd. NIBOR) ca. 0,9 pst. over styringsrenten. 

Som tabellen viser, er rente- og avdragskostnader 
i 2012 økt i forhold til opprinnelig budsjett for 2011. 
Dette skyldes at avdrag øker som følge av at fl ere 
store prosjekt nå er ferdige. For 2012 er det forutsatt 
en gjennomsnittlig rentesats på 3,0 pst. I perioden 
2013-2015 øker summen bl.a. 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. eget avsnitt. 

Renteutgiftene har holdt seg lave gjennom 2011. De 
siste uttalelser fra Norges Bank tyder på at renten 

vil holde seg lave lenger enn før antatt. Vi gjentar at 
kommunen på lang sikt sannsynligvis vil tjene på å 
ligge med en stor andel av gjelden i fl ytende renter.

Minsteavdrag
Kommunens økonomi er hardt presset. Etter reglene 
i kommuneloven kan kommunen redusere avdrage-
ne til et minimum beregnet ut ifra forholdet mellom 
gjeld og bokførte verdier. Dette gir Molde kommune 
anledning til å minimere 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 2012 og i økonomiplanperioden. Min-
steavdraget blir endelig beregnet ved avslutning av 
hvert regnskapsår. I tilfelle budsjettert avdrag er for 
lite, må kommunen betale inn differansen og belaste 
regnskapet. Vi tilstreber å unngå slike situasjoner.

Finansinntekter
Finansinntekter fremkommer ikke som egen post i 
budsjettet, men inngår som en del av netto renteut-
gifter. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert 
hos vår hovedbankforbindelse. 

Ubundet investeringsfond
Fondsmidlene utgjorde 95,6 mill. kroner ved årets 
begynnelse. I løpet av dette året vil saldoen ventelig 
bli noe redusert og utgjøre ca. 95,0 mill. kroner. 

Disse midlene blir delvis forvaltet eksternt gjen-
nom Pareto Forvaltning AS (Pareto). Formålet med 
plasseringene er å få best mulig avkastning gjennom 
langsiktige fi nansplasseringer innenfor gjeldende 
fi nansreglement. Molde kommune har per 30. sep-
tember 2011 et urealisert tap på 8,2 mill. kroner på 
midlene som er forvaltet av Pareto. Historisk sett har 

Finansinntekter

10 990 10 993 11 237 10 900 10 572

2011 2012 2013 2014 2015

Rente- og avdragsutgifter

94 623
108 847 116 322

128 937 139 614

2011 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000 Hele 1.000
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Diagrammet viser endringene på kommunens pro-
sentvise fordeling av brutto driftsinntekter over 3 år. 
Statlige rammeoverføringer og andre driftsinntekter 
hadde en lavere andel av brutto driftsinntekter i 2010 
enn i 2009, mens andelen av skatt på inntekt og 
formue økte fra 41,0 pst. i 2009 til 43,7 pst. i 2010. 

Anvendte midler per innbygger i Molde kommune, 
konsern

47 046

33 736

51 404

35 340

53 417

2008 2009 2010

35 494

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. per innb.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger

Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto 
driftsinntekter

3.4  UTVALGTE NØKKELTALL
KOSTRA
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjo-
nalt informasjonssystem som gir styringsinforma-
sjon 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 na-
sjonalt og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunn-
lag 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 sen-
trale sammenstillinger fra KOSTRA–analysen. Det er 
lagt vekt på å sammenligne hvordan Molde kom-
munes 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 2010.

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 kommu-

nens langsiktige fi nansielle aktiva ikke blir benyttet/
brukt til andre formål enn å gi en konkurransedyktig 
årlig meravkastning som kan benyttes til driftsformål.

43,7

41,0

40,2

16,4

18,6

17,6

9,0

7,6

7,9

2,2

2,1

3,6

9,6

9,3

9,2

19,1
21,4

21,5

Skatt på inntekt
og formue
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I 2010 hadde Molde kommune korrigerte brutto 
driftsutgifter per innbygger på kr. 53.417,-. Dette er 
en økning på kr. 2.013,- per innbygger fra 2009 el-
ler totalt 50,5 mill. kroner. Molde kommunes netto 
driftsutgifter per innbygger økte fra 2008 til 2009 
med kr. 1.604,- per innbygger. I 2010 var kommunens 
netto driftsugifter per innbygger på kr. 35.494,-. Dette 
er en økning fra 2009 på kr. 154,- per innbygger eller 
totalt 3,9 mill. kroner. 

Molde kommunes korrigerte driftsutgifter i kroner 
per innbygger ligger 6.917,- over gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13 eller totalt 173,5 mill. kroner om 
vi skulle lagt på samme nivå som kommunegruppe 
13. Netto driftsutgifter i kroner per innbygger viser en 
differanse mellom Molde kommuneog gjennomsnit-
tet i kommunegruppe 13 var på kr. 42,- per innbygger 
eller totalt 1,1 mill. kroner. 

Kommunens gjeld økte drastisk fra 2008 til 2009. 
Dette som følge av en rekke større investeringspro-
sjekt både på skole og i pleie og omsorg. Det er fort-
satt økning, men ikke i like stor grad. Sammenlignet 
med kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo har 
kommunen ca. kr. 33.000,- mer netto lånegjeld per 
innbygger i 2010 enn disse.

Diagrammet viser utviklingen i hva momskompen-
sasjonen som er påløpt i investeringsregnskapet har 
utgjort av kommunens driftsinntekter. Momskom-
pensasjonen kunne ha gått til å redusere lånegjeld, 
men har frem til og med 2009 i sin helhet blitt brukt 
direkte inn i driften. I 2010 er kommunens momsko-
mensasjon på investeringer redusert fra 3,9 i 2009 til 
2,6 pst. i 2010. Dette på grunn av at 20 pst. av mom-
komensasjonen i 2010 er blitt brukt til å fi nansiere 
investeringer og at investeringsnivået er redusert.

Utvikling i netto lånegjeld per innbygger Utvikling i momskompensasjon på investeringer

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 53 417 46 500 50 185

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 35 494 35 452 38 173

   Molde Kommune-  Landet   
   kommune gruppe 13  utenom Oslo

Anvendte midler 2010 for Molde kommune sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo, 
konsern
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4.  Befolkning og bosetning

4.1  BEFOLKNINGSUTVIKLING, MED PROGNOSE FOR PERIODEN 2012 - 2025
Hovedtrekkene i utviklingen er:
• En jevn befolkningsutvikling frem mot 2025.
• Store alderskull (67-79 år) når pensjonsalder.
• En nedgang i aldersgruppen 80 år og eldre frem 

mot 2020. Deretter kommer en jevn økning frem 
mot 2025.

• Det blir fl ere barn i barnehagealder i planperio-
den, men dette vil avta frem mot 2025.

• Antall barn i grunnskolen vil svinge en del i prog-
noseperioden. 

Befolkningsvekst
Ved utgangen av første halvår 2011 hadde Molde 
kommune 25.300 innbyggere. Det forventes fort-
satt vekst i årene som kommer. Prognosen viser at 
folketallet vil kunne nå ca. 26.200 innbyggere i 2025, 
basert på forutsetningene som er lagt til grunn i 
prognosen. 

Dette kapitlet er ment som en indikasjon på hva som 
kan forventes av utvikling i de aktuelle aldersgrup-
pene fremover. Til orientering er utviklingen i de ulike 
aldersgruppene endret noe i denne prognoseperio-

den sett i forhold til fjorårets presentasjon av dette 
temaet. De fl este gruppene har en mindre vekst enn 
ved fjorårets prognose.

Befolkningsutvikling i Molde kommune prognoseperiode 2012 - 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 
2011. Per 1. juli 2011 var det 1.667 barn i barnehageal-
der i Molde kommune. 

I perioden 2012 - 2014 forventes det en økning i 
antall barn i barnehagealder med 49 barn, men det 
forventes også en nedgang i antall barnehagebarn 
fra 2014 til 2015 med ca. 10 barn. I perioden etter 
planperioden, antas det en jevn nedgang mot 2025 
med rundt 28 barn.

Skole (6 -15 år) 
Per 1. juli 2011 var det 3.122 barn i skolepliktig alder i 
Molde kommune. 

I planperioden antas det en nedgang i antall barn i 
barnetrinnet. Utover i prognoseperioden vil antallet 
svinge en del med en antatt topp i perioden 2020 

- 2023 med ca. 28 fl ere barn i barnetrinnet i 2011. I 
2025 vil antall elever i barnetrinnet være ganske likt 
antallet i 2011.

Når det gjelder antall elever på ungdomstrinnet, 
antas det en nedgang i antall elever i perioden 2011 
- 2025 med ca. 93 barn noe som tilsvarer ca. -9,8 
pst. Lavest antall ungdomsskoleelever antas å være i 
2021, med ca. 873 barn. Antall ungdomsskoleelever 
vil varierer fra år til år i prognoseperioden, men det 
antas en økning fra 2023. 

Yngre eldre (67 - 79 år)
I perioden 2005 - 2010, økte aldersgruppen 67-79 
år med ca. 48 personer. I planperioden antas det at 
denne aldersgruppen vil øke med 357 personer og 
prognosen viser at denne gruppen vil vokse raskt i 
årene fremover. Fra 2012 mot utgangen av progno-
seperioden (2025) vil denne gruppen øke med omlag 
1.207 personer, som tilsvarer en vekst på rundt 65 
pst. I fjorårets dokument forventet prognosen en 
vekst på nærmere 70,0 pst.  
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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 andre halvdel av planperioden antas det en ned-
gang i denne aldersgruppen på rundt 20 personer, 
men i prognoseperioden (2012 - 2025) antas det en 

økning med omtrent 75 personer. Dette er en del 
lavere enn det som ble antatt i 2011 dokumentet 
(220 personer). Fra 2016 og framover vil antall eldre 
svinge en del, men fra 2020 antas det en svak vekst. 
Fra 2023 vil det bli en større økning i antall eldre 
(2023: 1.238 – 2025: 1.332), dvs. en økning på ca. 7,0 
pst. over tre år.

Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, prognoseperiode 2012 - 2025
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4.2  PLANSONER
Plansone Molde vest (Mordal til Strandheim)
Det har vært en nedgang med vel 100 personer fra 
2005 - 2010. Det er imidlertid forventet et stabilt fol-
ketall i perioden 2012 – 2025. Det har vært nedgang i 
aldersgruppene 16 - 66 år og økning i aldersgruppen 
67 - 79 år. Øvrige aldersgrupper er stabile. Det er 
usikkert hvordan og når Kringstad nye byggefelt vil 
påvirke folketallsutviklingen, men det regnes med en 
liten vekst i årene fra ca. 2014.

Plansone Molde byområde (Strandheim til Årø, unntatt 
sentrum)
Denne plansonen har den største andelen av innbyg-
gerne i Molde kommune. Det har vært en økning 
med vel 200 personer i perioden 2005 - 2010. Det er 
ganske stabilt folketall i de yngste aldersgruppene, 
mens det vil komme en kraftig vekst i de eldste 
aldersgruppene.

For perioden 2012 – 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)
Det har vært en vekst på vel 200 personer i perioden 
2005 – 2010 som har kommet hovedsakelig i alders-
gruppene fra 20 til 66 år. For perioden 2012 – 2025 
forventes en kraftig vekst, og da særlig i aldersgrup-
pen 45 - 79 år.

Plansone Moldemarka
Denne plansonen har få innbyggere, og det var en 
liten nedgang i perioden 2005 - 2010. For perioden 
2012 – 2025 forventes ingen vekst.

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

Plansone Molde øst (Årø til Lønset)
I perioden 2005 til 2010 har det vært en vekst på 170 
personer.

For perioden 2012 – 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 det antas en moderat økning 
de første årene, og deretter mer betydelig økning.

Plansone Hjelset
Folketallsutviklingen har vært stabil i perioden 2005 
– 2010. For perioden 2012 – 2025 forventes en stor 
nedgang.

Plansone Kleive
Det har i perioden 2005 – 2010 vært en liten nedgang 
folketallet i plansonen. 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 folke-
tallsvekst på 200 personer. Prognosen for perioden 
2012 - 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 analysesys-
tem).

Prognosene på kommunenivå er basert på SSB – 
Middel. Utviklingen i plansonene er for øvrig alders-
messig lik tallene i prognosen på kommunenivå.

Bosetting i Molde kommune fordelt på plansoner, prognose 2012

Molde sentrum

Kleive

Molde vest7 %

62 %

Molde byområde

7 %

Molde øst5 %

Hjelset6 %

3 %

Skåla9 %
Sekken
1 %

Moldeholmene0,0  %

Moldemarka0,2  %
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I serien ”Kommunene og norsk økonomi” gav KS, i 
forkant av fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett 
for 2012, ut en rapport under benevnelsen ”Veksten 
bremser opp”. Rådmannen vil kort redegjøre for ma-
krovirkningene av noe av det som omtales i denne 
rapporten. Det som er hovedbudskapet i rapporten 
er at den økonomiske veksten i hele eurosonen ser 
ut til å bremse opp med til dels store statsgjelds-
problemer som resultat. Dette bildet er ikke helt det 
samme i Norge som har en ubetydelig statsgjeld, 
men andre utfordringer gjør at situasjonen også her 
er uavklarte.  

Mørke skyer bygger seg igjen opp over internasjonal 
økonomi. Veksten i industrilandene synes å avta al-
lerede før aktiviteten er tilbake på nivået før fi nans-
krisen satte inn. Med svak vekst blir statsgjeldspro-
blemene i mange av eurolandene uhåndterbare, noe 
som truer stabiliteten i hele eurosonen, med poten-
sielle negative ringvirkninger også for land utenfor 
området. Selv om norsk økonomi så langt har klart 
seg svært godt gjennom fi nanskrisen, vil også vi 
være utsatt i en slik situasjon. 

Sett i forhold til fordringene, har den norske stat 
ingen gjeld av betydning. Men gjelda er rekordhøy 
både i husholdningene og i kommunesektoren. For 
kommunesektoren har høy befolkningsvekst, statlige 
satsinger og svak egenfi nansieringsevne vært viktige 
drivere. Både sysselsettingen og investeringene har 
økt sterkt. Med lave renter er gjelda lett å bære. Om 
inntektsveksten skulle bli lav og rentene øke, vil det 
å begrense gjelds-veksten bli svært krevende. Det er 
lærdommen vi bør trekke av utviklingen i Europa. 
Og kommunesektoren ser nå ut til å stramme inn. 

Sysselsettingsveksten har avtatt noe og investerin-
gene og konsumet, det vil si den delen av tjenes-
teytingen som ikke fi nansieres av brukerbetalinger 
men av skatter og overføringer fra staten, har falt de 
siste kvartalene. Investeringene er fortsatt på et høyt 
nivå og gjelda fortsetter å øke, men gjeldsøkningen 
regnet over 12 måneder synes lavere enn de foregå-
ende to årene.

Dersom industrilandene igjen skulle gå inn i et øko-
nomisk tilbakeslag, kan det være tegn på at de un-
derliggende, strukturelle betingelsene for vekst ikke 
er til stede i mange land. Det tilsier at perioden med 
lav vekst kan bli langvarig. Det vil neppe være nok 
å forsøke å bygge bro over nedgangen ute, slik vi 
gjorde under fi nanskrisa. Tiltakene bør bidra til å sikre 
vekst på lang sikt, dersom staten igjen skulle gå inn 
med en ny stimuleringspakke for norsk økonomi. 

Om kommunesektoren skal være en del av dette, 
kan det gå på styrking av utdanningen, utbygging av 
en mer effektiv infrastruktur, og klimatilpasning og 
miljøtiltak. Forutsetningen for at kommunesektoren 
skal kunne bidra, er imidlertid at den er i økonomisk 
balanse. Befolkningsvekst og pensjonskostnader vil 
gi kommunesektoren store utgifter framover.

Dessuten må det legges til rette for bedre tjenes-
tetilbud gjennom fortsatt effektivisering av virksom-
heten. Undersøkelser som KS legger fram i denne 
rapporten, og som understøttes av resultatene fra en 
analyse tidligere gjort for Kommunaldepartementet, 
viser at kommunesektoren arbeider systematisk 
med effektivisering av virksomheten, og at det gir 
resultater. 

5.  Kommunene og norsk økonomi

KOMMUNESEKTOREN OG NASJONALØKONOMIEN
Finanskrisen utløste et omfattende økonomisk tilba-
keslag i industrilandene. Den økonomiske nedturen 
frem til sommeren 2009 var bratt, men også opp-
svinget som deretter fulgte ble forholdsvis markert, 
stimulert av ekspansiv fi nans- og rentepolitikk. Opp-
gangen bremset imidlertid opp gjennom slutten av 
fjoråret og gjennom første halvår i år, etter hvert som 
stimulansen fra lavere renter ble uttømt og voksende 
budsjettunderskudd førte til at fi nanspolitikken ble 
strammet til i mange land. Aktivitetsnivået i USA 
var i 2. kvartal i år ennå ikke kommet helt opp på 
nivået før fi nanskrisen satte inn, og i EU-landene lå 
BNP-nivået mer enn 2 pst. under. I Storbritannia, der 
fi nanspolitikken ble strammet til først, lå BNP hele 
4,0 pst. under nivået før nedgangen satte inn.

I Vest-Europa danner Norge og Sverige, sammen 

med Belgia, Østerrike og Sveits, unntak fra dette 
forløpet. I disse landene passerte BNP (for Norge 
Fastlands-BNP) toppnivået fra før krisen allerede i 
fjor høst, og aktiviteten ligger nå rundt 2,0 pst. over 
dette nivået. Veksten har vært særlig sterk i Sverige, 
noe som må sees på bakgrunn av at aktivitetsnivået 
var relativt høyere i Norge før fi nanskrisen slo til. I de 
andre nordiske landene, Danmark, Finland og Island, 
er aktiviteten fortsatt betydelig lavere enn før fi nans-
krisa satte inn.

Effektene via boligmarkedet er særlig viktige med 
tanke på konjunkturomslag i USA. Nedgangen i det 
amerikanske boligmarkedet er nå det kraftigste og 
mest langvarige på i alle fall de siste sytti årene, og 
det er ennå, hele 6 år siden nedgangen satte inn, 
ikke tegn til bedring. Også i mange andre land er 



19

Kom
m

unene og norsk økonom
i

svakt boligmarked en viktig årsak til at den generelle 
veksten i økonomien er svak.

Selv om stemningsindikatorer og annen korttids-
statikk tyder på at den økonomiske veksten har vært 
svak også gjennom sommeren, er det for tidlig å 
slutte at oppgangen allerede er forbi. Også tidligere 
oppganger på 1980- og 90-tallet viste, særlig i USA, 

forbigående tegn til oppbremsing av veksten 4 - 6 
kvartaler etter at oppgangen satte inn, for så å ta seg 
opp igjen senere. Men det som skiller denne opp-
gangen er at fi nanspolitikken er strammet til allerede 
mens aktiviteten fortsatt er på et forholdsvis lavt 
nivå, og muligens før oppgangen er blitt selvdreven. 
Det er dermed en reell fare for at lavkonjunkturen i 
USA og Europa vil kunne vedvare framover.

UBALANSER BREMSER VEKSTEN
Det underliggende problemet for verdensøko-
nomien, er at mange land på grunn av en vedva-
rende, særegen spareadferd har store, strukturelle 
overskudd i sin utenriksøkonomi, som med nød-
vendighet må motsvares av underskudd i andre 
land. Før fi nanskrisen satte inn var det i stor grad 
husholdningene i underskuddslandene som sto for 
gjeldsopptaket, stimulert av de lave rentene som 
sparingen i overskuddslandene genererte. Finanskri-
sen hadde sammenheng med at husholdningene i 
underskuddslandene ikke lenger ønsket eller evnet 
å øke gjelda. Veksten i etterspørselen etter varer og 
tjenester stanset opp, skatteinntektene falt og ar-
beidsledigheten økte med økte sosiale utgifter som 
følge. Underskuddene havnet dermed i sin helhet 
i offentlig sektor. På toppen valgte noen land også 
å ta over gjeldsforpliktelser fra private banker. Den 

offentlige gjelden har nå økt i et omfang som har 
utløst markedsuro og politisk press for å stramme til 
i budsjettpolitikken. 

Det er ingen tegn til at spareadferden i overskudds-
landene er i endring, og at de vil bidra mer til samlet 
etterspørsel i verdensøkonomien. I en verden der 
etterspørselen etter varer og tjenester er lavere enn 
tilbudet, hjelper det lite for underskuddslandene at 
produksjonen vokser i overskuddslandene. En vekst i 
underskuddslandene, uten en samtidig fortsatt svek-
kelse av offentlige budsjetter, vil kreve at de enten 
klarer å styrke sin konkurranseevne, eller at privat 
sektor i disse landene igjen både blir villige til og i 
stand til å ta opp ny gjeld. Men det vil neppe være 
ønske om noen sterk vekst i gjelda. Det tilsier at en 
eventuell oppgang er dømt til å bli svak.

NORGE I EN SÆRSTILLING
Norge er i en særstilling blant landene i Vest-Europa 
ved at landet i stor grad har tjent på den sterke 
veksten i framvoksende økonomier, særlig Kina. Høy 
vekst i Kina har gjennom mange år gitt generelt høy 
etterspørsel etter og høye priser på råvarer, herunder 
olje. Dette har både kommet store deler av norsk ek-
sport- og investeringsvareindustri til gode, sistnevnte 
via effekten på oljeinvesteringene. Samtidig har økt 
tilbud fra Kina senket norske importpriser på en 
rekke bearbeidede produkter, herunder konsumvarer, 
som i liten grad produseres i Norge. 

Norge har dermed opplevd en tosidig bedring i byt-
teforholdet (forholdet mellom eksport- og importpri-
ser). Norge kan kjøpe billig og selge dyrt. Oljeprisene 
har styrket statsfi nansene, mens lave renter har 
stimulert konsum og boligbygging. 

Fastlandsøkonomien har nå hatt syv kvartaler med 
vekst etter resesjonen som fulgte fi nanskrisen i 
2008. BNP Fastlands-Norge økte med 2,4 pst. de 
siste to kvartalene, regnet som årlig rate fra foregå-
ende kvartal. I Revidert nasjonalbudsjett i mai ble det 
anslått at BNP fastlands-Norge ville øke med 3,2 pst. 
SSB forventet i september at BNP Fastlands-Norge 
skal øke med om lag 2,7 pst. i år, dvs. noe lavere 
vekst enn anslaget i RNB. 

For 2012 forventer SSB at veksten i Fastlands-Norge 
skal øke med 3,5 pst. Det at Norge kom forholdsvis 
lett gjennom fi nanskrisen, gir imidlertid ingen garanti 
for fortsatt usårbarhet. Bytteforholdsbedringen nevnt 
over, har samtidig bidratt til høyere norsk kostnads-
nivå, som sammen med en sterk kronekurs kan 
skape problemer for landet framover.
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Etter mange år med sterk aktivitetsvekst, synes det 
som om veksten i kommunesektoren er i ferd med 
å bremse opp. Bruttoproduktet i kommuneforvaltnin-
gen økte første halvår i år med 1,3 pst. regnet som 
årlig rate fra foregående halvår. I revidert nasjonal-
budsjett ble årsveksten for 2011 anslått til 2,0 pst. 

Sett under ett har årene fra 2004 og framover vært 
preget av sterk inntektsvekst og en meget sterk 
befolkningsvekst; begge har trukket i retning av økt 
aktivitet. En betydelig del av inntektsveksten har 
vært knyttet til statlige satsinger, særlig barnehage-
utbyggingen, fi nansiert av øremerkede midler. 
Innenfor oppgaver som fi nansieres gjennom de frie 
inntektene har mye av aktivitetsveksten gått med 
til å opprettholde standard og dekningsgrader på 
tjenestene til en økende befolkning.

Veksten i det kommunale konsumet, som er de 
tjenestene som ikke fi nansieres av brukerbetalinger, 
var for de siste fi re kvartalene på 3,2 pst. regnet fra 
foregående fi rekvartalsperiode. I første halvår i år 
regnet fra foregående halvår var utviklingen negativ, 
med -0,8 pst. regnet som årlig rate. For 2011 forven-

tet regjeringen i RNB at konsumveksten i kommune-
sektoren dempes til 1,9 pst. noe som i seg selv er 
klart lavere enn den sterke veksten de siste årene.

Den svake veksten i første halvår i år kan tyde på at 
selv dette kan være et noe for høyt anslag. Befolk-
ningsvekst har isolert sett gitt et stort behov for økte 
kommunale tjenester i 2011, men konsumtallene 
kan tyde på at kommunesektoren har vurdert at den 
økonomiske situasjonen ikke gir grunnlag for å øke 
tjenestetilbudet tilsvarende. 

Mens det kommunale konsumet viste nedgang i 
første halvår i år, økte det private konsumet med 
2,5 pst. regnet som årlig rate. Veksten i det private 
konsumet siste fi re kvartaler var på 3,0 pst. regnet 
fra foregående fi rekvartalsperiode. For 2011 har SSB 
anslått veksten til 2,8 pst. som er lavere enn progno-
sene til Finansdepartementet og Norges Bank på 3,5 
pst.
 
Det er klare tegn på at investeringene i kommune-
sektoren har fl atet ut etter at det har vært en nesten 
vedvarende vekst siden slutten av 2005. De to siste 

Konsum
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100

Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB

Produksjon
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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kvartalene var veksten negativ, med -1,0 pst. regnet 
fra samme halvår året før. For de siste fi re kvartalene 
var veksten 6,1 pst. regnet fra foregående fi rekvar-
talsperiode. Til sammenligning økte investerings-
veksten for Fastlands-Norge i den samme perioden, 
med 4,7 pst. Kommunesektoren har hatt en kraftig 
vekst i netto lånegjeld de siste årene, og lånegjelden 
nærmer seg 50,0 pst. av driftsinntektene. 

De nye veksttallene kan tyde på at kommunene har 
satt håndbrekket noe på. Utfl atingen har nok også 
noe sammenheng med at fylkeskommunene overtok 
ansvaret for store deler av riksveinettet med virkning 
ifra 2010, noe som ga en sterk investeringsvekst 
innenfor samferdsel i 2010. Det er usikkerhet knyttet 
til om hvor stor investeringsveksten innenfor sam-
ferdsel vil bli i 2011. Finansdepartementet forventet 
i RNB nullvekst i kommunesektorens investeringer i 
2011. Oljeinvesteringene økte igjen i 1. og 2. kvartal, 
etter at de falt kraftig gjennom 2009 og inn i 2010. 
De to siste kvartalene var veksten på 21,9 pst. reg-
net som årlig rate fra foregående halvår. Både SSB 
og NB anslår at oljeinvesteringene skal fortsette å 
øke også i 2012, med hhv. 8,3 pst. og 10,0 pst.
 

Investeringene i Fastlands-Norge har de siste to 
kvartalene hatt en positiv vekst på 5,3 pst. regnet 
som årlig rate fra foregående halvår. Veksten var po-
sitiv i 2. kvartal, men negativ med 1,5 pst. i 1. kvartal. 
I fastlandsbedriftene var investeringsveksten negativ 
i 1. kvartal, men positiv i 2. kvartal. Tallene for inves-
teringer i offentlig forvaltning har falt kraftig. Blant 
annet er det negativ vekst på 8,9 pst. for de to siste 
kvartalene, regnet som årlig vekst fra foregående 
halvår. Boliginvesteringene har gitt positive vekstbi-
drag både i 1. og 2. kvartal, og har nå vært økende i 
fem kvartaler på rad. 

Sysselsettingsveksten i kommunesektoren har fort-
satt. I første halvår 2011 hadde kommunesektoren 
en vekst i antall sysselsatte på 1,8 pst., regnet som 
årlig rate fra foregående halvår. Antall sysselsatte for 
Norge økte i samme periode med 1,1 pst. Time-
verksveksten for kommunesektoren var på 0,6 pst. 
eller det samme som for landet som helhet. Totalt 
har sysselsettingen i kommunal sektor økt med om 
lag 9.000 fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal i 2011, mens 
statlig sektor har økt med 2.400 jobber. Sysselsettin-
gen i privat sektor økte med omlag 15.000 i samme 
periode. 

Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB - KS Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB
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De senere års høye vekst i kommunalt tjenestetil-
bud, ser nå ut til å fl ate ut og reduseres for fl ere av 
tjenesteområdene. Unntaket fra dette er barnevern, 
som ser ut til å ha fortsatt utgiftsvekst dersom vi 
sammenligner 2.kvartalstall 2010 med tall fra 2. kvar-
tal 2009 og videre bakover.  

Pleie og omsorg, grunnskole og barnehager utgjør 
de største utgiftene i kommunene med henholdsvis

 28,0 pst., 22,0 pst. og 13,0 pst. av samlede brutto 
driftsutgifter. 

I fi guren til venstre sammenligner vi utgifter for årets 
to første kvartal mot samme periode året før, over en 
periode på fi re år. Utviklingen vil kunne variere som 
følge av endringer i periodisering av utgiftene over 
året. Utgiftene er i løpende priser, lavere pris- og 
lønnsvekst har dermed også bidratt til lavere utgifts-
vekst.

Utgiftene i barnehagesektoren viste svært høy vekst 
fra 2007 til 2008, men er senere redusert betydelig. 
Det er nå oppnådd full barnehagedekning i kommu-
nene og det er rimelig å forvente et mer stabilt nivå 
på utgiftsveksten innen denne sektoren. Det relativt 
høye nivået for årets to første kvartal kan tilskrives at 
utgifter er påløpt tidligere på året enn foregående år.

Grunnskolens utgiftsvekst er redusert siste fi re år 
og det ser ut til at veksten i 2011 ender på et lavere 
nivå enn foregående år. Selv om 1. halvårstallene for 
2010 var høyere enn tilsvarende periode i 2009, ble 
årsresultatet en lavere vekst i 2010 enn i 2009. 

Kommunehelse er en relativt liten sektor, men 
også her ser vi at veksten avtar. Det samme gjelder 
pleie og omsorg. Sistnevnte hadde en høy økning i 
veksten i 2008 på over 10,0 pst., men har de siste 
år hatt en utgiftsvekst på mellom 5,0 - 6,0 pst. Dette 
er områder som vil være spesielt interessant å følge 
fremover, med implementering av samhandlingsre-
formen.

Barnevernsutgiftene utgjør 3,0 - 4,0 pst. av samlede 
utgifter i kommunene og er slik sett en liten sektor, 
men viser jevn vekst senere år, og det er særlig tiltak 
innenfor hjemmet som er økt. For 2011 er det satt av 
ekstraordinære øremerkede midler til nye stillinger 
i barnevernet, som trolig vil gi ytterligere utslag på 
veksten.

For øvrige sektorer og for kommunesektoren samlet 
ser vi at veksten avtar og denne trenden ser ut til å 
fortsette i 2011.

AVTAKENDE VEKST I TJENESTETILBUDET
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KS har høsten 2011 utarbeidet nøkkeltallsrapporter 
som beskriver utviklingen siste fem år for fi re kom-
munale kjerneområder. Disse er barnevern, barneha-
ger, grunnskoler og pleie- og omsorgstjenester. 

For barnevernsektoren viser nøkkeltallene en betyde-
lig økt innsats. Mer enn 50.000 barn mottok barne-
verntjenester i 2010. Dette utgjør 4,5 pst. av alle barn 
mellom 0 og 17 år og er om lag 10.000 fl ere barn 
enn i 2006. Økningen er størst i gruppen barn som 
får tiltak i sitt opprinnelige hjem. I 2010 ble det fore-
tatt nær 11.500 fl ere undersøkelser enn i 2006 noe 
som er en økning på 40,0 pst. fra 2006. Samtidig er 
andelen undersøkelser med saksbehandlingstid mer 
enn 3 måneder redusert. 
 
I barnehagesektoren har det vært en betydelig vekst 
i andelen barn med barnehageplass. Det er ande-
len for de minste barna, mellom 1 - 2 år, som har 
økt mest. Andelen barn fra språklige og kulturelle 
minoriteter som har barnehageplass har økt til 56,0 
pst., mot 46,0 pst. i 2006. Andelen barn med ekstra 
ressurser er redusert fra 4,5 pst. i 2006 til 3,8 pst. i 
2010, samtidig som utgiften per barn er økt. Det er 
nå full barnehagedekning.

I grunnskolen kjennetegnes utviklingen fra 2006 til 
2010 av økning i antall elever som får spesialunder-

visning, færre små skoler og redusert sykefravær. 
I 2010 var det om lag 597.000 elever i kommunale 
grunnskoler. Nær 49.000 av disse mottok spesialun-
dervisning noe som er en økning på 13.000 elever 
siste fem år. Kostnadene til undervisning varierte 
fra kr. 53.066,- til kr. 157.892,- per elev. Utgiftene 
avhenger av blant annet skolestørrelse, ulikheter i 
bosettingsmønstre og kommunenes frie inntekter. 
Gjennomsnittlig skolestørrelse økte fra 203 elever 
per kommunal skole i 2006 til 214 elever per skole i 
2010.

I pleie- og omsorgssektoren utgjør yngre brukere en 
stadig økende andel av samlet antall brukere av pleie 
og omsorgstjenester i hjemmet. I 2010 ble hele 64,0 
pst. av alle vedtakstimer i hjemmetjenesten fordelt 
på brukere under 67 år, og det har vært en betydelig 
vekst i antall personer som har brukerstyrt personlig 
assistent. Blant innbyggere over 80 år var det 34,3 
pst. som mottok hjemmetjenester, mens 17,8 pst. 
bodde i institusjon eller bolig med heldøgns pleie 
og omsorg. Andelen beboere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov har økt siste året. Nesten 
alle beboere har nå enerom, og antall plasser med 
eget bad/wc er økt fra 55,6 pst. i 2006 til 76,0 pst. 
i 2010. På landsbasis er legedekningen i institusjo-
nene økt fra 0,28 timer per beboer per uke i 2006 til 
0,37 timer i 2010. Nasjonalt mål er 0,39 timer. 

NØKKELTALL FOR VIKTIGE TJENESTESEKTORER

EFFEKTIVISERTE I 4 AV 5 KOMMUNER
KS satte i 2010 i gang et FOU-prosjektet i regi av 
Fürst&Høverstad. Undersøkelsen, som er den første 
samlede kartleggingen av kommunenes innsats for 
å effektivisere, skulle dokumentere resultatene av 
effektiviseringsarbeidet i et representativt utvalg 
norske kommuner de siste fem årene. Effektivisering 
betyr her at en kommune:
• Yter tjenester til fl ere brukere med uendret kvali-

tet, uten ressursøkning, og/eller 
• Tilbyr tjenester med bedre kvalitet til samme 

antall brukere, uten ressursøkning, og/eller 
• Produserer uendret antall tjenester med uendret 

kvalitet rimeligere pr tjenesteenhet

Undersøkelsen dokumenterer at kommunene jevnt 
over er opptatt av mest mulig effektiv tjenestepro-
duksjon, at effektiviseringstiltak berører de fl este tje-
nesteområdene og at kommunene benytter et bredt 
spekter av tiltak i effektiviseringsarbeidet. Prosjektet 
ser både på generelle effektiviseringstiltak (som 
organisering, arbeidsprosesser, innkjøpsprosesser, 

bruk av IKT, etc.), men bygger også på fi re sektorspe-
sifi kke analyser av hhv. grunnskole, pleie og omsorg, 
barneverntjenester og avfall/renovasjon.

Fire av fem kommuner rapporterte at de hadde 
igangsatt effektiviseringstiltak i 2010. Disse kommu-
nene hadde budsjetterte effektiviseringsgevinster på 
1,2 prosent av deres samlede driftsinntekter. Dette 
er tilsvarende effekt som KS har beregnet for alle 
kommuner som inngikk i en analyse fra Senter for 
økonomisk forskning (NTNU) for 2009. For hele kom-
munesektoren ville en slik effektivisering utgjøre 4,0 
mrd. kroner. 

Kommuner der effektivisering inngår i de løpende 
styringsprosessene synes å oppnå best resultater. 
Kommuner som lykkes har blant annet god oversikt 
over sin ressursbruk og en ledelse som kommunise-
rer prioriteringene tydelig og sikrer forankring i hele 
organisasjonen. 
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PENSJON OG LIKVIDITET
Etter at regnskapsreglene for føring av pensjon ble 
endret i 2002, har det oppstått et akkumulert pre-
mieavvik (dvs. pensjonspremier som er betalt, men 
ikke regnskapsført) på drøyt 22,0 mrd. kroner per 31. 
desember 2010. Av dette faller 20,1 mrd. kroner på 
kommunene og 2,2 mrd. kroner på fylkeskommu-
nene.

Det er store forskjeller mellom kommunene. Her 
vil det selvsagt ha stor betydning om man har valgt 
tilbakebetaling over 1 eller 15 år. Mest vanlig, både 
etter antall kommuner og i folketall, er et akkumulert 
premieavvik på mellom kr. 2.000,- og kr. 3.000,- per 
innbygger. Men hele 75 kommuner med til sammen 

over 1,6 mill. innbyggere har over kr. 5.000,- per 
innbygger i akkumulert avvik. Her inngår fl ere store 
kommuner, som Oslo, Bergen, Trondheim, Bærum, 
Drammen og Skien. Også mellom fylkeskommu-
nene er det store variasjoner.

Dette akkumulerte premieavviket må både kom-
muner og fylkeskommuner dekke opp av sin egen 
likviditet. En belastning av den kommunale likvidite-
ten med 22,3 mrd. kroner er et formidabelt beløp og 
gjør nok at en del kommuner må ty til kassakreditter 
i perioder av året med høye løpende utgifter i forhold 
til inngang på driftsinntekter.

FORBIGÅENDE ØKT PRIS- OG LØNNSVEKST
Kommunal defl ator. Vekst fra året før, pst. I RNB anslo regjeringen at pris- og lønnsveksten for 

kommunesektoren (defl atoren) i 2011 ville bli på 3,4 
pst. mot anslått 2,8 pst. i Nasjonalbudsjettet. Lønns-
veksten er da anslått til 4,25 pst. SSB anslår på sin 
side at defl atorveksten blir på hele 4,4 pst. dels fordi 
de legger til grunn en noe høyere lønnsvekst, dels på 
grunn av høyere anslag på andre kostnader enn lønn.

Den økte lønnsveksten for 2011 må sees på bakgrun-
nen av styrkingen av norsk økonomi det siste året. 
Framover venter SSB igjen lavere lønnsvekst, som 
sammen med lavere prisvekst på produktinnsats og 
investeringer ventes å gi en nedgang den samlede 
pris- og lønnsveksten for sektoren til 3,5 i både 2012 
og 2013.
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GJELD OG RENTER

I løpet av første halvår 2011 har brutto lånegjeld til 
kommuner og fylkeskommuner fra ulike kredittfore-
tak oversteget 310 mrd. kroner, jfr. tabell. Veksten 
har avtatt noe utover våren, fra over 14,0 pst. siste 
12 måneder ved årsskiftet 2010 til 11,8 pst. ved 
utgangen av juni måned 2011.

Hovedtyngden av lånene er gitt fra kredittforetak 
som Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt, 
med nær 61 pst. av samlede lån ved utgangen av 
juni måned. Egne obligasjons¬lån og sertifi kater står 
for om lag 20 pst. og lån i statlige banker som Hus-
banken for nær 11,0 pst. Kun 2,5 mrd. kroner eller 
0,8 pst. er tatt opp i forretnings- og sparebanker.

I tillegg har kommunal forretningsdrift og selvstendi-
ge kommuneforetak tatt opp gjeld som er registrert 
med nær 103 mrd. kroner ved utgangen av juni 2011. 

Til sammen gir det en gjeld for sektoren på 413 mrd. 
kroner.

Utlån til kommunesektoren etter bindingstid, andeler av lånene

Ingen bindingstid 45,2 47,1 40,9 31,4 27,6 30,0

Til og med ett år 23,1 26,7 29,3 35,7 39,5 38,4

Over ett år 31,7 26,2 29,8 32,9 32,9 31,6

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kommuner/fylker 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  31. des. 31. des. 31. des. 31. des. 31. des. Juni

Kilde: Kredittmarkedsstatistikk fra SSB (lån fra kredittinstitusjoner, obligasjons- og sertifi katgjeld)

Som vist i tabellen har bare 1/3 av lånene til kommu-
nesektoren en rentebinding over ett år. Kort rentebin-
ding er nok også tilfelle på innskuddssiden. Sånn sett 
vil en rentehevning relativt raskt påvirke sektorens 
driftsbudsjett.

Ut ifra grove anslag med bakgrunn i kjente tallstør-
relser i 2010, antas netto rentebærende gjeld nå å 
ha kommet opp på om lag 144 mrd. kroner. Grovt 
sett kan det dermed konstateres at en renteøkning 
på ett prosentpoeng raskt vil gi en merutgift på nær 
1,5 mrd. kroner. Det må understrekes at anslaget er 
usikkert. I et slikt regnestykke korrigeres brutto låne-
gjeld for videre utlån fra Husbanken samt ulike lån 
med statlige rentestøtteordninger. Dessuten fratrek-

kes innskudd sektoren har i banker samt et anslag 
på ansvarlig lån til kraftsektoren. Men på grunn av 
manglende data korrigeres det ikke for gjeld knyttet 
til VAR-investeringer, som gir mulighet for inndekning 
av renteutgiftene gjennom vann-, kloakk- og renova-
sjonsgebyrer. 

Kommunal lånegjeld varierer mye mellom norske 
kommuner. Kommunene gruppert etter innbyggere 
viser lavest netto lånegjeld som andel av samlede 
driftsinntekter hos de minste kommunene. I snitt har 
norske kommuner en gjeldsgrad på 68,7 pst. i 2010, 
mens for de minste kommunene er andelen nede på 
46,3 pst. 

Forretnings- og sparebankar 2 562 3 820 2 474 2 609 2 517

Statlege låneinstitutt 19 548 22 487 25 757 30 905 34 950

Kredittføretak 113 757 144 212 160 257 180 966 190 834

Finansieringsselskap 2 144 2 518 2 455 1 902 1 826

Livsforsikringsselskap 6 420 6 347 17 186 17 951 18 017

Utlån fra pensjonskasser og -fond 59 49 7 7 7

Obligasjonsgjeld 25 634 22 033 36 546 39 914 40 086

Sertifi katgjeld 3 983 3 603 13 170 20 015 22 319

I alt 174 107 205 069 257 852 294 269 310 556
Vekst samlet de siste 12 måneder 6,4 % 9,4 % 12,7 % 14,1 % 11,8 %

Kommuner/fylker 2005 2007 2009 2010 2011
  31. des. 31. des. 31. des. 31. des. Juni

Kilde: K2-indikatoren fra SSB

Brutto innenlands rentebærende lånegjeld for kommuner og fylkeskommuner , mill. kroner
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BEFOLKNINGSVEKSTEN VIDERE OPP
Innbyggertallet i Norge økte med om lag 64.800 (1,3 
pst.) fra 1. juli 2010 til 1. juli 2011. Befolkningsveksten 
var 2.300 personer høyere enn i foregående tolvmå-
neders periode. 

Aldersgruppen 16 - 66 år økte med 45.700 personer 
(1,4 pst.) og sto for vel 70 pst. av den samlede vek-
sten. Relativt sterkest var veksten i antallet personer 
over 89 år (4,5 pst.) og i aldersgruppen 67 - 79 år (2,3 
pst.). Disse aldersgruppene vokste henholdsvis med 
rundt 1.700 og 14.900 personer. Det ble 4.400 (1,4 
pst.) fl ere barn i alderen 0 - 5 år. Aldersgruppene 6 - 
15 år og 80 - 89 år var de eneste som ble redusert i 
perioden, henholdsvis med 1.200 personer (-0,2 pst.) 
og 700 personer (-0,4 pst.). 

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) beregner kommune-
sektorens mer-/mindrekostnader knyttet til demogra-

fi  (gitt uendrede enhetskostnader og dekningsgrader) 
for kommende år på bakgrunn av anslått befolknings-
vekst gjennom foregående år. Beregningene bygger 
på hvordan kommunenes utgifter som fi nansieres 
over frie inntekter fordeler seg på ulike aldersgrup-
per. Fordelingen er basert på kostnadsnøklene i 
inntektssystemet. 

I mellomalternativet i SSBs befolkningsfremskriving 
fra juni i år anslås befolkningen å øke med 64.700 
personer gjennom 2011. Dette er vesentlig høy-
ere enn i tidligere fremskrivninger, og skyldes først 
og fremst at det forutsettes høyere innvandring. 
Med utgangspunkt i SSBs nye fremskrivning, vil 
den demografi ske utviklingen medføre mer-utgifter 
for kommunesektoren til drift av såkalte nasjonale 
velferdstjenester på nær 3,1 mrd. kroner i 2012 (i 
2011-priser). 
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Regnet fra 2005 til 2011 har det vært en økning i 
kommunesektorens inntekter på 46 mrd. kroner, 
korrigert for pris- og lønnsvekst og oppgaveendrin-
ger. Under halvparten kom i form av frie inntekter. 
Av dette la undervurdert prisvekst av øremerkede 
midler og økte pensjonskostnader, rentekostnader 
og kostnader knyttet til demografi sk utvikling beslag 
på det meste, jfr. fi gur.

Handlingsrommet for forbedret standard og dek-
ningsgrad var nær neglisjerbart, dersom kommune-
sektoren ikke klarte å effektivisere driften.

Balansen mellom økningen i frie og øremerkete inn-
tekter vil bedre seg i 2012. I Kommuneproposisjonen 
varslet Regjeringen en vekst i sektorens inntekter 
neste år på 5 - 6 mrd. kroner, hvorav 2/3 i form av 
frie inntekter. Etter at øremerkede midler til barne-
hager ble overført til de frie inntektene, vil dessu-
ten eventuell effektivisering av barnehagesektoren 
kunne gi økt handlingsrom for kommunene. På den 
annen side vil økningen i demografi kostnader neste 
år alene utgjøre 3,1 mrd. kroner. Også pensjonskost-
nadene må påregnes å øke betydelig. Handlingsrom-
met kan dermed alt i alt fortsatt bli svært begrenset.

INNTEKTSVEKST MED BINDINGER

Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra 2005. Mrd. 2011 kr.
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6.  Statlige rammebetingelser
6.1  STATSBUDSJETTET
I kommuneproposisjonen for 2012 la regjeringen opp 
til en reell vekst i kommunesektorens samlede inn-
tekter på mellom 5,0 og 6,0 mrd. kroner hvorav 3,25 
- 4,25 mrd. kroner ville komme som frie inntekter. 

Den 6. oktober 2011 la regjeringen fram St.prp. nr. 1 
- Statsbudsjettet for budsjettåret 2012. Regjeringens 
budsjettforslag innebærer en realvekst i kommune-
sektorens samlede inntekter i 2012 på 5,0 mrd. kro-
ner. De frie inntektene anslås å vokse med 3,75 mrd. 
kroner fordelt med 0,6 mrd. kroner til fylkeskom-
munene og 3,15 mrd. kroner til primærkommunene. 
Økningen i de frie inntektene er således i overens-
stemmelse med det som ble varslet i kommunepro-
posisjonen. Det skyldes imidlertid å gjøre oppmerk-
som på at skatteanslag for kommunesektoren for 
2011 er oppjustert med 1,0 mrd. kroner ved fremleg-
gelsen av statsbudsjettet. Det tilsier at realveksten 
i de frie inntektene i 2012 i forhold til regnskapet for 
2011 kun blir på 2,75 mrd. kroner. 

Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken 
av den totale realveksten som blant annet skal dekke 
merutgifter knyttet til den demografi ske utviklingen. 
Enkelthetene i føringene som er lagt på realveksten 
drøftes i det etterfølgende. For Molde kommune 
er anslaget på frie inntekter for 2012 i statsbudsjet-
tet satt til kr. 1.084.073.000,- og består av foreslått 
rammetilskudd og anslag på skatteinntekter. I forhold 

til forventet regnskap for 2011, er dette en økning 
på 4,1 pst. eller 42,6 mill. kroner. Forslaget til frie 
inntekter for 2012 for Molde kommune er i samsvar 
med gjeldende økonomiplan og rammesak satt til 
statsbudsjettets anslag med et tillegg på 10,0 mill. 
kroner i forventede merinntekter fra skatteinntek-
tene eller til totalt kr. 1.092.073.000,-.

Skattøren for primærkommunene blir i 2012 satt opp 
med 0,3 pst. til 11,6 pst. Dette er gjort for å holde 
skatteinntektenes andel av de totale frie inntektene 
på ca. 40,0 pst. Skatteinntektene er beregnet å øke 
med 4,3 pst. fra 2011 til 2012. Videre har regjeringen 
beregnet en årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,0 
pst. og en prisstigning i samme periode på 2,0 pst. 
Dette gir en forventet defl ator på 3,25 pst. 

Lønns- og prisveksten beregnet etter en defl ator på 
3,25 pst. vil alene legge beslag på 32,9 mill. kroner 
av realveksten i frie inntekter, som for Molde kom-
mune i forslaget til statsbudsjett er anslått til 42,6 
mill. kroner. 

Rammetilskuddet
Som nevnt over utgjør Molde kommunes tildelte 
rammetilskudd for 2012 sammen med skatteinntek-
tene det alt vesentlige av kommunens frie inntekter. 
Rammetilskuddet er beregnet på følgende måte:

Innbyggertilskudd   

Beregnes ut ifra fast beløp på alle innbyggere multiplisert med antall innbyggere 25 301 x 20 887  528 449 000

Utgiftsutjevning   

Gjennomsnittlig utgiftsnivå som omfattes av kriteriene i inntektssystemet er for
2012 satt til kr. 42.939,- per innbygger.    

Summen av Molde kommunes kriterier er for 2012 på 0,9632 som betyr at
kommunen er rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen 42 939 x 0,9632 41 361 

Gjennomsnittet  -42 939 

Redusert utgiftsbehov i Molde per innbygger  -1 578 

Virkning for kommunens rammetilskudd 25 301 x -1 578  -39 937 000

Korreksjonsordning elever i statlige og private skoler   
Av Molde kommunes skoleelever er det 19 personer som mottar ordinær
undervisning fra andre enn kommunen. Dette gir følgende kostnad som
kommunen må dekke: 78 100 x 19  -1 484 000

Samtidig er den totale inntektsrammen for kommunesektoren trukket med
totalt 1,2 mrd. kroner. Ut ifra vår andel elever er vi derfor trukket med
følgende beløp: 1 207 396 000 x 0,00492  5 941 000

For mye trukket som blir godskrevet i rammen   4 457 000

Beregning av rammetilskudd

Forts. neste side
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Tilskudd med særskilt fordeling   
Kvalifi seringsprogrammet    4 843 000 

Kompensasjonsordning samhandlingsreformen    6 846 000 

Fysioterapi    1 378 000 

Sum tilskudd    13 067 000 

Inntektsgarantitilskudd (INGAR)   
Ingen kommune skal ha en lavere vekst i inntekter per innbygger enn kr. 300,-
mindre enn landsgjennomsnittet.    

Fra 2011 til 2012 øker gjennomsnittlig inntekt per innbygger i landet med  859 
Inntektene per innbygger i Molde kommune øker bare med  653 
Lavere vekst i Molde kommune  -206 
Grense for inntektsgaranti  -300 
“Tap” som kompenseres  0 

Finansieringen av INGAR fordeles mellom kommunene med et likt beløp per
innbygger og er for 2012 på  -69 

Virkning av inntektsgarantien for Molde kommune 25 301 x -69  -1 757 000

Skjønnsmidler   
Eldreskjønn    1 000 000 

Ressurskrevende tjenester    -   

Inntektssvake kommuner i Sør-Norge    250 000 

Sum ordinære skjønnsmidler (etter anbefaling fra fylkesmannen)    1 250 000 

Skjønnsmidler - kompensasjon for endringer i inntektssystemet    1 300 000 

Totale skjønnsmidler    2 550 000 

Sum rammetilskudd for 2012   506 829 000
Skatteinntekter inkl. inntektsutjevning   
KRD`s anslag på skatteinntektene for Molde kommune i 2012   578 145 000

Egen økning av skatteanslaget for 2012   10 000 000

Inntektsutjevning (trekkes fra rammetilskuddet)   -901 000

Sum totalt budsjetterte frie inntekter   1 094 073 000

Forts. fra forrige side

Utgiftsutjevningen, som i beregningene over gir 
Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet 
for 2012 på 39,9 mill. kroner, er en konsekvens av at 
Molde kommune har et lavere beregnet kostnadsni-
vå enn gjennomsnittskommunen. Molde kommunes 
kostnadsnivå for 2012 er satt til 96,32 pst. noe som 

betyr at kommunen skal være 3,78 pst. rimeligere å 
drifte enn gjennomsnittskommunen. Trekket på sam-
let 39,9 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskrite-
riene slik etterfølgende tabell viser.
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Folketall per 01.07.2011  25 301   4 952 823   

Innbyggere 0 - 2 år  868   186 568  91 % -785

Innbyggere 3 - 5 år  809   183 498  86 % -13 748

Innbyggere 6 - 15 år  3 122   616 025  99 % -2 462

Innbyggere 16 - 22 år  2 461   457 603  105 % 1 175

Innbyggere 23 - 66 år  14 520   2 862 348  99 % -699

Innbyggere 0 - 17 år  5 520   1 115 009  97 % -74

Innbyggere 18 - 49 år  10 578   2 168 542  95 % -274

Innbyggere 50 - 66 år  5 682   1 022 491  109 % 658

Innbyggere 67 - 79 år  2 254   424 650  104 % 2 130

Innbyggere 80 - 89 år  1 031   183 123  110 % 7 933

Innbyggere over 89 år  236   39 008  118 % 9 192

Landbrukskriteriet   38 % -2 027

Reiseavstand sone (gj.snitt)  92 906   19 696 570  92 % -1 074

Reiseavstand nabokrets (gj.snitt)  51 729   8 879 642  114 % 1 968

Basiskriteriet  1   429  46 % -13 349

Innvandrere 6 - 15 år  119   33 446  70 % -2 737

Norskfødte med innvandrerforeldre 6 - 15 år  54   34 656  31 % -680

Dødelighetskriteriet  150   31 906  92 % -3 844

Barn 0 - 15 år med enslig forsørger  808   156 758  101 % 110

Personer med lav inntekt  540   190 395  56 % -2 899

Uføre 18 - 49 år  240   67 396  70 % -1 251

Flyktninger  228   117 462  38 % -2 627

Opphopningskriteriet  0,3379   185,1797  36 % -8 031

Urbanitetskriteriet  190 274   41 821 020  89 % -1 758

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over  76   17 047  87 % -6 153

Ikke-gifte 67 år og over  1 542   304 268  99 % -363

Innbyggere med høyere utdanning  6 161   1 029 898  117 % 3 382

Barn 1 - 2 år uten kontantstøtte  452   90 919  97 % -1 660

Sum     -39 937

  Molde landet andel utg.utjevn.
  Tall for   Vektet Omford.

Utgiftsutjevning

Som tabellen over viser, kommer trekket i ram-
meoverføringer frem som et resultat at svært ulike 
konsekvenser av de ulike kriteriene som legges 
til grunn. Molde kommunen har svært få barn i de 
yngste aldersgruppene og trekkes 14,5 mill. kroner 
for dette. Samtidig har kommunen svært mange i de 
eldste aldersgruppene og blir godskrevet med hele 
19,2 mill. kroner for dette. På de sosiale kriteriene lig-
ger Molde kommune svært lavt i forhold til gjennom-
snittskommunen, noe som selvsagt er svært positivt, 
men kommunen trekkes anslagsvis 23,7 mill. kroner 

på grunn av disse kriteriene. Kommunen har også 
et forholdsvis lite antall psykisk utviklingshemmede 
over 16 år og trekkes i rammene med 6,2 mill. kroner 
på grunn av dette. 

På grunn av at rammetilskuddet utgjør en betydelig 
andel av de frie inntektene, skal tilskuddet dekke en 
betydelig andel av den forventede lønns- og prisvek-
sten. Ut over dette, skal det etterfølgende dekkes 
innenfor økningen i rammetilskuddet.

Hele 1.000
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Samhandlingsreformen - kommunal medfi nansiering     5 007 000   24 636 

Samhandlingsreformen - utskrivningsklare pasienter     560 000   2 755 

Maksimalgrense for foreldrebetaling 2011 - helårsvirkning 2012     142 300   700 

Maksimalgrense for foreldrebetaling i 2012     240 600   1 184 

Minimumstilskudd ikke-kommunale barnehager - helårsvirkning     133 700   658 

Minimumstilskudd ikke-kommunale barnehager 2012 - fra 91 pst. til 92 pst.    28 500   140 

Nye barnehageplasser i 2010     19 736   97 

Omlegging kontantstøtteordningen     91 900   452 

Dokumentkostnader ved skatteinnkrevingen     -26 000   -128 

Valgfag i ungdomsskolen     64 600   318 

Økning i antall elever i statlige/private skoler     -27 200   -134 

Uttrekk på grunn av nedjustert vekting av kriteriet psykisk utviklingshemmet    -236 500   -1 164 

Driftstilskudd til barnehager     75 500   371 

Ny tilskuddsordning Andebu kommune     -2 000   -10 

Samlede innlemminger i rammetilskuddet     6 072 136   29 875 

     Totaler for Andel Molde
     landet kommune

Hele 1.000

Diverse oppgaveendringer
Rammetilskuddet for 2012 er korrigert for følgende 
oppgaveendringer hvor de vesentligste blir kommen-
tert under tabellen.

Samhandlingsreformen
Den største endringen i rammetilskuddet for 2012 
er innlemmingen av 5,7 mrd. kroner som er kommu-
nenes andel av samhandlingsreformen som innfø-
res fra 1. januar 2012. Av dette vil Molde kommune 
motta 27,4 mill. kroner med et tillegg (overgangs-
ordning) på 6,8 mill. kroner eller samlet 34,2 mill. 
kroner. Dette er nærmere redegjort for senere i dette 
kapitlet. 

Barnehageområdet
De tidligere øremerkede tilskuddene til barnehager 
ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd for 
2011 med totalt 28 mrd. kroner. Rammene for 2012 
er korrigert for følgende forhold: 
• Helårsvirkning av maksimalgrensen for foreldre-

betaling
• Maksimalgrense for foreldrebetaling i 2012
• Helårsvirkning av opptrappingen av likeverdig 

behandling (minimumstilskudd) av kommunale 
og ikke-kommunale barnehager fra august 2011 
fra 88 pst. til 91 pst.

• Videre opptrapping av likeverdig behandling (mi-
nimumstilskudd) av kommunale og ikke-kommu-
nale barnehager for 2012 fra 91 pst. til 92 pst. 

• Bevilgning til nye barnehageplasser som ble 
etablert i 2010 ut over tidligere anslag. 

• Forventet vekst i antallet barnehageplasser grun-
net omlegging av kontantstøtteordningen. 

• Restbevilgning fra 2011-budsjettet som ble holdt 
utenfor innlemmingen av øremerkede midler i 
rammetilskuddet.

Samlet er rammene styrket med 732,2 mill. kroner 
mens Molde kommunes andel er 3,6 mill. kroner. 

Dokumentkostnader ved skatteinnkrevingen
Skatteoppkreverne bestiller en god del dokumenter 
fra skatteetaten. Disse blir produsert og sendt ut 
fra skatteetaten sentralt og fakturert den enkelte 
kommune. For 2012 vil kommunene ikke lenger få 
slik faktura fra skatteetaten, og beregnede utgifter til 
dette blir derfor trukket i kommunenes rammeover-
føringer.

Valgfag på ungdomstrinnet
Kunnskapsdepartementet har foreslått midler i kom-
munerammen til å innføre valgfag på 8. trinn fra høs-
ten 2012. Intensjonen er en videre styrking innenfor 
dette området i årene som kommer.
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Endret vekting av kriteriet psykisk utviklingshem-
mede
I forbindelse med omleggingen av inntektssystemet 
i 2011, ble vektingen av kriteriet psykisk utviklings-
hemmede redusert. Midlene blir i budsjettet for 2012 
tatt bort og overført til toppfi nansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester for 2012.

Demografi 
Veksten i de frie inntektene skal samlet dekke even-
tuelle merutgifter knyttet til demografi ske endringer. 
I forslaget til statsbudsjett for 2012 er det anslått en 
merutgift til dette for en samlet kommunesektor på 
2,9 mrd. kroner. Av dette anslår departementet at 
kommunesektorens frie inntekter må dekke 2,5 mrd. 
kroner. Dette betyr i klartekst at det beregnes at 
Molde kommune vil få betydelige merutgifter i 2012 
som til dels er kompensert gjennom økningen i de 
frie inntektene. Dette gjelder merutgifter i forhold til 
blant annet at antallet innbyggere øker og at leveal-
deren stadig øker. På grunn av at rammetilskuddet 
utgjør en betydelig andel av de frie inntektene, skal 
tilskuddet også dekke en betydelig andel av den 
forventede økningen i demografi utgifter.

En stor del av demografi utgiftene kan tilskrives eldre-
omsorgen. 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.

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 2011. I 2011 ligger 
aldersgruppen 67 - 79 år 3,9 pst. over landsgjen-
nomsnittet, aldersgruppen 80 - 89 år ligger 10,2 pst. 

over landsgjennomsnittet og aldersgruppen over 90 
år ligger 18,4 pst. over landsgjennomsnittet. Antallet 
i gruppen over 90 år økte med 45 personer fra 2009 
til 2011 eller fra 191 personer i 2009 til 236 personer 
i 2011 som er en økning på hele 23,6 pst. Dette er 
noe av forklaringen på hvorfor presset i eldreomsor-
gen har vært og er betydelig. Det er tallene for 2011 
som danner grunnlaget for utgiftsutjevningen i 2012.

Vekst i tallet på brukere innenfor tiltak funksjons-
hemmede
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 sannsyn-
ligvis 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 veksten i tallet på bru-
kere gjenstand for politisk behandling i Molde kom-
mune ved at oversikt over fremtidige utfordringer ble 
lagt frem for politikerne til orientering. Utviklingen 
vi har sett så langt, er derfor ikke på noen måte 
overraskende hverken for det politiske miljø eller 
for administrasjonen. Utviklingen har imidlertid blitt 
svært synlig de senere årene med en betydelig øk-
ning i ressursbehovet innenfor området. Selv om det 
nærmer seg vil det enda ta noe tid før kommunen 
har nådd toppen av denne utviklingen og ressursbe-
hovet forhåpentligvis fl ater ut.

Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for 
primærkommunene
Kommunalt barnevern
Det er foreslått videreført en øremerket bevilgning til 
styrking av det kommunale barnevernet for 2012 på 
290 mill. kroner som er gitt over Helse- og omsorgs-
departementets budsjett. Dette er en økning av 
beløpet fra 2011 på 50 mill. kroner og forventes å gi 
70 nye stillinger innen barnevernet. Som i 2011 må 
kommunene søke fylkesmennene om å få utbetalt 
disse midlene. 

Økning i pensjonskostnadene
Statsbudsjettet angir en økning i kommunens 
kostnader knyttet til pensjonskostnader i 2012 som 
i sin helhet forutsettes dekket av kommunenes frie 
inntekter. KS har anslått kostnadsøkningen til 1,25 
mrd. kroner. Økningen i pensjonspremie for 2012 vil 
bli betydelig større og en økt innbetaling på 5,0 mrd. 
kroner er ikke usannsynlig.

Molde kommunes andel av befolkning over 67 år
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Dagtilbud demens
Regjeringen har som målsetning å innføre en lovfes-
tet plikt til å tilby dagtilbud til demente når tilbudet 
er bygget ut innen 2015. I statsbudsjettet foreslår 
regjeringen et øremerket tilskudd på 150 mill. kroner 
til etablering av 2.300 dagaktivitetsplasser som kan 
gi tilbud til 5.000 mennesker med demens i 2012. 
Årsverkkostnadene knyttet til utvidelse av tilbudet 
må dekkes av kommunenes frie inntekter.

Døgnopphold til personer med behov for øyeblikkelig 
hjelp
Det er foreslått en plikt for kommunene til å sørge 
for tilbud om døgnopphold for personer med be-
hov for øyeblikkelig hjelp fra kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. Det tas sikte på ikrafttredelse fra 
1. januar 2016. For å få til en gradvis opptrapping av 
dette tilbudet er det i statsbudsjettet for 2012 lagt 
inn en bevilgning på 262 mill. kroner hvor halvparten 
skal komme fra de regionale helseforetakene og den 
andre halvparten gjennom et øremerket tilskudd.

Økning av skjønnsramme med bakgrunn i 22. juli 
Skjønnstilskuddet til kommunene er foreslått økt 
med 50 mill. kroner til dekning av ekstraordinære 
utgifter til psykososial oppfølging i kommunene etter 
hendelsene den 22. juli 2011.

Oppsummert - vekst i de frie inntektene
Kommunenes økonomiske utgangspunkt ved 
inngangen til 2012 var ikke det beste. Svært mange 
kommuner rapporterer svake resultat for inneværen-
de år. Realveksten i forslaget til statsbudsjett etter 
at lønns- og prisveksten er dekket, er på landsbasis 
ikke tilstrekkelig til å dekke de totale demografi kost-
nadene som for 2012 anslås til 2,9 mrd. kroner. I til-
legg må kommunesektoren dekke 1,25 mrd. kroner i 
økte pensjonskostnader. Inndekning av dette må skje 
gjennom effektivisering av eller reduksjoner i den 
kommunale tjenesteproduksjonen i 2012. Det fi nnes 
således ikke midler i det økonomiske opplegget for 
kommunesektoren for 2012 til å fi nansiere eventu-
elle 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. 

Kommunesektoren har også merket seg at sentrale 
myndigheter i mindre grad enn tidligere fremstiller 
kommuneopplegget som bedre enn det i virkelighe-
ten er. Det er blitt uttalt at rammene for 2012 ikke vil 
gi rom for økt kvalitet og økning i tilbudet av kom-
munale velferdstjenester. Dette kan selvsagt de aller 
fl este kommunene i landet slutte seg til. 



34

S
ta

tli
ge

 r
am

m
eb

et
in

ge
ls

er

6.2  SAMHANDLINGSREFORMEN
En av de store utfordringene i budsjettet for 2012 
vil uten tvil være samhandlingsreformen. Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov 
om folkehelsearbeid ble vedtatt i Stortinget 24. 
juni 2011. Samtidig ble det vedtatt store endringer i 
pasientrettighetsloven. De nye lovbestemmelsene 
skal tre i kraft 1. januar 2012. Lovene avløser nåvæ-
rende sosialtjenestelov og helsetjenestelov. Det skal 
inngås forpliktende avtaler mellom helseforetakene 
og den enkelte kommune innen 1. februar 2012. 
Samhandlingsreformen har mange sider. I budsjett-
sammenheng vil det først og fremst være fokus på 
økonomien i reformen. 

Kommunene vil i større grad bli utfordret når det 
gjelder pasienter som er ferdigbehandlet i spesialist-
helsetjenesten, og dermed klassifi sert som utskriv-
ningsklare. Den nye ordningen gir betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter fra og med varslingsdag, 
mot nå 10 dager etter varsling. Betalingsbeløpet 
per døgn blir også betydelig høyere enn i dag, og er 
forslått til kr. 4.000,- per døgn i 2012. 

Den største endringen som følger av samhandlings-
reformen er imidlertid medfi nansierings-ordningen, 
som innebærer at kommunene må betale en andel 
for alle som blir innlagt på sykehus, eller på annen 
måte behandlet av spesialisthelsetjenesten, med 
en medisinsk diagnose (det gjøres noen få unntak). 
På sikt er det meningen at ordningen skal inkludere 
alle diagnosegrupper, også psykiatri og rusomsorg. 
Denne delen av reformen har en betydelig større 
økonomi i seg enn endringen i betaling for ferdig-
behandlede pasienter. I dag er det slik at driften av 
sykehusene fi nansieres med 60 pst. tilskudd fra eier 
(helseforetakenes basisfi nansiering) og 40 pst. fra 
staten gjennom ordningen med innsatsbasert fi nan-
siering (ISF). ISF-andelen fra staten skal nå reduseres 
til 20 pst. ved at halvparten overtas av kommunene. 

Kommunene skal betale for sykehusopphold etter 
samme oppgjørssystem som i ISF. Dette skjer ved 
at et pasientopphold registreres i et system etter 
såkalte DRG-poeng. Disse gir en inndeling i 880 diag-
noserelaterte grupper, som hver for seg fastsetter 
hvor mye et sykehusopphold skal koste betaleren. 
Ett DRG-poeng utgjør i 2011 kr. 36.968. Det settes 
et tak for hva en kommune skal betale for særlig 
ressurskrevende enkeltopphold. Dette foreslås til 20 
pst. av 4 DRG som i 2011 utgjør om lag kr. 30.000,-. 
Halvparten av de midlene som foretakene i dag får 
fra ISF-ordningen (20 pst. andelen) omfordeles til 
kommunene. Dette for å sette kommunene i stand 
til å betale for det nye ansvaret. Midlene blir fordelt 
som frie inntekter i statsbudsjettet for 2012.
 
Egentlig er altså dette i oppstartsfasen et såkalt 
”nullsumspill”. Imidlertid fordeles midlene til kommu-
nene etter andre kriterier enn det faktiske forbruk av 
sykehustjenester. Det kan derfor skje at noen kom-
muner vil få tildelt mer i rammeøkning enn hva de vil 
måtte betale for sine innbyggeres sykehusopphold. 
Likeså vil det være kommuner hvor det motsatte 
kan skje. Molde kommune ser ut til å havne i denne 
siste gruppen. I statsbudsjettet for 2012 foreslås 
det etablert en omfordelingsordning for å fange opp 
denne ulikheten. Ordningen som gir de kommunene 
som er underfi nansiert et kompensasjonstilskudd 
skal vare i 3 år. 

Helsedirektoratet har beregnet Molde kommunes 
utgifter til samhandlingsreformen i 2012 slik

Medfi nansieringsordningen  kr. 31 519 000

Ferdigbehandlede pasienter  kr. 2 755 000

Samlet utgift  kr. 34 274 000
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Statsbudsjettet gir Molde kommune følgende til 
fi nansiering av reformen

Medfi nansieringsordningen  kr. 24 636 000

Ferdigbehandlede pasienter  kr. 2 755 000

Kompensasjon  kr. 6 846 000

Samlet inntekt kr. 34 257 000

Helsedirektoratets beregning på 34,274 mill. kroner 
er i sin helhet i budsjettet ført opp som en utgift på 
plan- og utviklingsavdelingen, fagseksjon pleie og 
omsorg, som vil administrere oppgjørsordningen 
med sykehus og spesialisthelsetjeneste.

Molde kommune har i samarbeid med ROR satt i 
gang et omfattende forberedelsesarbeid til samhand-
lingsreformen. I ROR er det engasjert en egen pro-
sjektleder. Denne har kontorfellesskap med plan- og 
utviklingsavdelingen i Molde kommune. I kommunen 
er det også etablert en egen prosjektorganisasjon. 
Det arbeides med fl ere prosjekter, hvor ett av disse 
er å ta i bruk deler av Råkhaugen til et lokalmedisinsk 
senter. Dette vil inkludere korttidsplasser, senger for 
intermediære tjenester og rehabilitering. Dersom 
det lykkes å etablere en interkommunal legevakt-
beredskap, kan også denne bli vurdert plassert i 
Råkhaugen, sammen med sengeplasser for akutt-
innleggelser. For å få god driftsøkonomi i tiltaket og 
for å kunne rekruttere inn kompetansearbeidskraft 
er vi avhengig av at tiltaket får et visst volum. Dette 
er foreløpig satt til minimum 24 senger. Drift av en 
så stor enhet er av økonomiske grunner avhengig av 
interkommunal deltagelse. Det arbeides derfor nå 
aktivt med å utvikle tiltaket som et interkommunalt 
tiltak for kommunene i ROR-området.

Det er i budsjettforslaget ikke ført opp ”friske” 
midler til drift av Molde kommunens andel av tiltaket 
i Råkhaugen. Kommunens utgifter må derfor fi nan-

sieres av deler av de midlene som vi nå vil motta til 
å dekke de utgiftene vi får som følge av det nye be-
talingsansvaret. For å kunne gjøre dette må vi være 
nokså sikre på at tiltakene reduserer kommunens 
utgifter til medfi nansiering og sykehusopphold for 
ferdigbehandlede pasienter med et minst tilsvarende 
beløp. Dette er et meget krevende planarbeid. Det 
er så langt ikke utviklet noe plansystem som gjør 
det mulig å se sammenhengen mellom medfi nan-
sieringsutgiftene og konkrete tiltak som vil ha umid-
delbar kostnadsforebyggende effekt. Her må det i 
stor grad brukes skjønn og erfaringsinnsikt.

Rådmannen vil tidlig på nyåret 2012 legge frem sak 
for kommunestyret om samhandlingsreformen. Det 
regnes da med at kommunene har fått mer oversikt 
over helheten i reformen. Likeså vil planleggingen av 
eventuelle tiltak, både i egen regi og i interkommunal 
regi være mer avklart. 

Rådmannen vil likevel allerede nå nevne at det er un-
der planlegging en organisatorisk endring som følge 
av reformen. Endringen går ut på å skille mellom 
forvaltningsoppgaver og tjenesteyting innen helse 
og pleie- og omsorgsområdet. I dag er det tjeneste-
yter som også mottar søknader og fatter vedtak om 
tildeling. Forvaltningsoppgavene vil nå bli samlet i en 
egen organisatorisk enhet, kalt tildelingstjenesten. 
Her vil alle søknader om tjenester bli behandlet og 
vedtak fattet. Tildeling av tjenester til den enkelte 
bruker vil deretter bli utført som en bestilling fra 
tildelingstjenesten til det aktuelle driftleddet. Dette 
vil gi en ryddigere ansvarsdeling og bedre oversikt 
og rettssikkerhet for brukerne, samtidig som kom-
munens kompetanse på de juridiske og forvaltnings-
messige sidene av tjenesteområdet vil bli styrket. 
Det er så langt lagt til grunn at første fase i denne 
omstruktureringen skal skje innen de budsjettram-
mene som en nå bruker til oppgavene, og at den nye 
organiseringen skal være etablert innen 1. april 2012.

Verbalforslag: 
Det legges snarest fram et forslag til driftsbudsjett for 2012 for sykehjemsavdelinger på Råkhaugen som 
ledd i en trinnvis oppstart av institusjonen. 
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7.  Rammebetingelser for Molde kommune
7.1 RAMMESAK OG POLITISKE SIGNAL TIL BUDSJETTPROSESSEN
Molde kommune gjennomførte også i 2011 dialog-
møter. Opplegget ble noe endret i forhold til tidligere 
år. Det var bare komite 1 (gruppelederne i kommune-
styret, varaordfører og ordfører) som var i virksom-
het.

Fokuset var først og fremst rettet mot kommunens 
totaløkonomi. I tillegg til dette hadde dialogen et 
spesielt fokus på de store tjenesteområdene; skole, 
pleie- og omsorg, barnehager og tiltak funksjons-
hemmede. Men også utfordringene på de andre 
områdene ble tatt med i vurderingene.

Komite 1 rapporterte til Molde kommunestyre i møte 
19. mai 2011. Som oppfølging av dette og som start 
på den forestående budsjettprosessen for 2012, har 
rådmannen gjennomført drøftelsesmøter med alle 
kommunens områder og enheter, med sikte på å få 
en totaloversikt over utfordringer i 2012 og økonomi-
planperioden 2012 – 2015. Dette som grunnlag for 
det videre arbeid med budsjett og økonomiplan.

Kommunestyrets vedtak om økonomiplan for 2011 – 
2014 er lagt til grunn som utgangspunkt og rammer 
for arbeidet. Dette korrigert for de budsjettrevisjo-
nene som ble gjennomført i 2011 og som vil få virk-
ning i 2012. Det er gjort 2 budsjettrevisjoner i 2011, 
senest i kommunestyrets møte 16. juni 2011.

Kommunestyret behandlet i møte 1. september 2011 
sak nr. 72/11: Budsjett 2012 – Rammer for drift og 
investeringer. Kommunestyret fattet slikt vedtak:
• Som rammeutgangspunkt for driftsbudsjettet 

for 2012 legges vedtatt økonomiplan for 2012, 
korrigert for virkningen av enkelttiltak i revidert 
budsjett I og II i 2011 til grunn.

• Det forutsettes at rådmannen i arbeidet med 
budsjett for 2012 vurderer de nye utfordringene 
som er fremkommet og som er redegjort for i 
denne saken. De politiske prioriteringer som ble 
uttrykt i dialogprosessen i 2011 legges til grunn. 
Molde kommune må gradvis styrke driftsramme-
ne for grunnskolen utover det som er redegjort 
for i saken. Målet er å skape rammer for tidlig 
innsats for å dempe behovet for spesialundervis-
ning senere i ungdomsskolen.

• Dialogen mellom rådmannen og komite 1 opp-
rettholdes under arbeidet med budsjettet for 
2012 og økonomiplan for perioden 2012 – 2015.

I forslaget til budsjett som nå fremmes, er det lagt 
vekt på at de signaler som vedtaket gir beskjed om 
blir fulgt opp i den grad dette har vært mulig.

7.2 BEREGNING AV RAMMER FOR MOLDE KOMMUNE
Det vises til kapittel 6 hvor kommunens inntektsfor-
utsetninger hva gjelder statsbudsjettet er beskrevet. 
I dette kapitlet for rammebetingelser, beskrives de 
totale inntektsanslag for Molde kommune. Med 
bakgrunn i disse totale inntektsanslagene, er det 
beregnet driftsrammer for den enkelte avdeling/re-
sultatenhet.

De økonomiske rammene for stabsavdelingene 
og resultatenhetene i 2012 er i hovedsak basert 
på revidert budsjett for 2011. Saken som drøfter 
budsjettrammene for 2012, ble vedtatt av kommu-
nestyret den 1. september 2011. Saken synliggjorde 
innmeldte behov fra avdelinger og enheter på samlet 
83,0 mill. kroner. På grunn av de svært omfattende 
behovene, ble saken lagt frem som en sak av orien-
terende karakter mer enn for å fastsette driftsram-
mer. Rådmannen gjorde det imidlertid klart i saken 
at det ville bli en umulighet å imøtekomme alle 
behovene som ble synliggjort. Det er også i etterkant 
av behandlingen av denne saken meldt om til dels 
betydelige behov som i bare mindre utstrekning er 
innarbeidet i driftsrammene. Kompensasjon for økte 

lønnsutgifter i 2012, ut over det som skal dekkes 
gjennom indeksregulering av avdelingenes/enhete-
nes egne inntekter, er lagt i en felles lønnspott med 
unntak av lønnsoverhenget fra sentralt oppgjør i 2011 
som er tillagt rammene til den enkelte avdeling/en-
het. Den totale økningen i lønnsutgifter er beregnet 
ut ifra statsbudsjettets forutsetninger som tilsier en 
årslønnsvekst på 4,0 pst. 

Det er i rammen for 2012 budsjettert med 14,1 pst. 
arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av pensjons-
kostnaden i Molde Kommunale Pensjonskasse og 
KLP er budsjettert med 15,2 pst., og for pedagogisk 
personell budsjetteres det med 11,2 pst. pensjons-
kostnad i Statens Pensjonskasse. Det vises til eget 
avsnitt som omhandler pensjoner (8.1).

Det ble i utgangspunktet gitt kompensasjon i ram-
mene for generell prisstigning fra 2011 til 2012 med 
2,0 pst. på utvalgte arter noe som samsvarer med 
forutsetningene i forslaget til statsbudsjett. Som et 
ledd i balanseringen av budsjettet, er denne kom-
pensasjonen trukket ut igjen fra enhetenes rammer. 
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Det er i noen tilfeller kompensert for spesiell prisstig-
ning. Anslaget for lønns- og prisvekst (defl atoren) i 
forslaget til statsbudsjett, inneholder også prisvekst 
på investeringer. Dette innebærer at lønnsandelen 
i defl atoren er langt mindre enn hva som er tilfelle i 
vår kommune. Lønnsandelen som ligger i defl atoren 
er 62,5 pst. mens lønnsandelen i Molde kommune i 
opprinnelig budsjett for 2011 er 74,0 pst. Dette betyr 
en betydelig underkompensasjon av lønns- og pris-
vekst i de frie inntektene.

Regjeringens forslag til skattevedtak medfører mo-
derat økning i forhold til dagens skattøre. Skattøret 
som i 2011 er på 11,3 pst. økes i 2012 med 0,3 pst. 
til 11,6 pst. Med dette holdes skatteinntektenes 
andel av de totale frie inntektene på noe i underkant 
av 40 pst. når midlene til samhandlingsreformen 
holdes utenfor beregningene. Det er videre forutsatt 
i statsbudsjettet at, den siste økningen i anslaget 
over skatteinntektene for 2011 på 800,0 mill. kroner 
for primærkommunene, ikke videreføres i 2012. 
Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til grunn for 
Molde kommunes anslag på skatteinntekter for 2012 
med et tillegg på 10,0 mill. kroner for alle år i planpe-
rioden. 

I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2012 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. 78,0 pst. av kommunens samlede brutto drifts-
inntekter i budsjettet for 2012, er i statsbudsjettet 
kompensert for forventet lønns- og prisvekst (defl a-
toren). 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 4,0 pst. som tilsvarer forventet 
lønnsøkning. Beløpet er trukket i enhetenes rammer 
og tillagt den sentrale lønnspotten. Enhetene forplik-
tes dermed til å sørge for at nødvendig indeksregu-
lering av inntektene i form av betalingssatser med 
videre blir foretatt.

Innbyggertilskudd 474 566 528 449 529 267 530 084 532 102

Utgiftsutjevning -32 721 -39 937 -35 509 -35 539 -35 556

Korreksjon statlige/private skoler 4 152 4 457   

Overgangsordninger/INGAR -176 -1 757   

Saker med særskilte fordelinger   7 449 6 221 6 221 6 221 6 221

Skjønnsmidler 5 350 1 250   

Skjønn - tap på endringer av inntektssystemet 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Kompensasjon for Samhandlingsreformen  6 846 6 846 6 846 

Netto inntektsutjevning -6 863 -901 -901 -901 -901

Sum rammetilskudd 453 057 505 928 507 223 508 011 503 166

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammetilskudd 2012 - 2015
Faste 2012 priser i hele 1.000
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Skatteinntekter (1) 565 248 589 695 589 695 589 695 589 695

Rammeoverføringer 453 057 505 928 507 223 508 011 503 166

Forventet økning i skjønnsmidler  1 400 1 400 1 400 1 400

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole  -965 -994 -1 034 -1 064 -1 096

Eiendomsskatt 3,6 promille  59 633 62 513 68 765 75 641 83 205

Eiendomsskatt bunnfradrag  -6 951    

Inv. bidrag R-97 (skoleanlegg) 960 960 941 922 903

Rentekompensasjon skole 3 270 3 158 3 043 2 928 2 806

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sjukeheimer 7 925 7 769 7 633 7 496 7 360

Rentekompensasjon kirkebygg 376 353 332 311 290

Rentekompensasjon Glomstua og Tollero omsorgsboliger 
(overføres til Molde Utleieboliger KF) 688 654 659 631 614

Kompensasjon for egne MVA-investeringer 6 490 8 820 9 820 10 460 8 780

MVA-kompensasjon fra andre selskap inkl. investeringsmoms 11 780 13 986 22 260 29 260 8 460

Toppfi nansiering ressurskrevende tjenester 45 675 40 759 43 808 43 808 43 808

Integreringstilskudd fl yktninger 23 925 31 794 31 794 31 794 31 794

Vertskommunetilskudd asylmottak 626 626 626 626 626

Aksjeutbytte Istad AS 10 200 10 200 12 500 15 000 15 000

Kalkulatoriske posteringer 2 974 3 997 4 844 4 844 4 844

Konsesjonskraft 200 200 200 200 200

Sum inntekter 1 185 111 1 281 819 1 304 508 1 321 963 1 301 854

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Inntektsrammer Faste 2012 priser i hele 1.000

7.3 TOTALE INNTEKTSRAMMER FOR PERIODEN 2012 - 2015

Kommentarer til ulike generelle inntektsposter
Forventet økning i skjønnsmidler
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har holdt tilbake 
en andel av kommunenes skjønnsmidler som er 
tiltenkt ressurskrevende tjenester til brukere over 
67 år. For 2011 fi kk Molde kommune 2,8 mill. kroner 
i skjønnsmidler til dette formålet. Fylkesmannen vil 
avvente til endelige regnskapstall som viser faktiske 
utgifter i 2011 foreligger før han fordeler midlene. 
Foreløpige beregninger tilsier at Molde kommune 
vil kunne få utbetalt 1,4 mill. kroner i økt skjønnstil-
skudd til formålet. 

Eiendomsskatt
Det forutsettes oppkrevd brutto 62,5 mill. kroner i 
eiendomsskatt i 2012. Skattesatsen er satt til 3,6 
promille av takst og forutsettes videreført på dette 
nivået i resten av økonomiplanperioden. Videre er 
bunnfradraget på kr. 200.000,- som tidligere kom til 
fradrag i skattetaksten på den enkelte boenhet tatt 
bort fra og med 2012. Skattetakstene er fra 2013 og 
utover i planperioden oppskrevet med 10,0 pst. årlig. 
Dette kommer i stedet for en eventuell omtakse-
ring som også hadde vært en mulighet men svært 
lite ønskelig. 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 omsorgssenterplasser har, foruten oppstartings-
tilskuddet, et eget kompensasjonstilskudd for renter 
og avdrag. Beregningsgrunnlag for kompensasjons-
tilskuddet er satt til kr. 565.000,- per omsorgsbolig 
og kr. 455.000,- per omsorgssenterplass. Tilskuddet 
utbetales over 30 år og inkluderer en rentegodtgjø-
relse tilsvarende Husbankens til en hver tids fl ytende 
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 sin helhet er benyttet på Bekkevoll ungdoms-
skole. I budsjettet for 2012 er det lagt inn forutset-
ning om full kompensasjon etter denne ordningen.
Det er også innført en egen rentekompensasjonsord-
ning for kirkebygg. Ved utgangen av regnskapsåret 

(1)  Se K-sak 120/11 vedtak pkt. 11 - sum merkostnader inndekkes i økte skatteinntekter 1,55 mill. kroner.
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2011 vil grunnlaget for Molde kommunes kompensa-
sjon 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 fl ytende rente. 

Det er budsjettert med kompensasjonstilskudd 
knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgs-
boliger. Dette er prosjekter som er gjennomført av 
Molde Utleieboliger KF. Det er budsjettert kommu-
nalt tilskudd til boligforetaket tilsvarende budsjettert 
kompensasjon for disse to prosjektene.

Merverdiavgiftskompensasjon
Når det gjelder den generelle momskompensasjons-
ordningen, ble Molde kommune trukket i ramme-
tilskuddet 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 2012 er det beregnet 17,9 mill. kroner 
i momskompensasjon fra investeringsbudsjettet 
(inkl. investeringer utført i regi av Molde Eiendom 
KF). Av dette blir 10,6 mill. kroner overført til inves-
teringsbudsjettet og foreslås i første omgang avsatt 
til investeringsfond. I tillegg forventer kommunen å 
motta 4,9 mill. kroner i momskompensasjon fra kom-
munale foretak. I budsjettet for  2012 blir all moms 
på investeringer, med unntak av det som inngår i 
omleggingen av ordningen og overført til investe-
ringsbudsjettet, forutsatt brukt til driftsformål.
 
Toppfi nansiering 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 2012 er defi nert som pleietjenester gitt 
til en enkeltperson med et ressursbehov ut over kr. 
935.000,-. Innslagspunktet i 2011 var på 
kr. 895.000,-. Gjennom ordningen dekker staten 80 
pst. av kommunens utgifter ut over innslagspunktet.

Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psy-
kisk 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 kommu-
nal fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2012 er det 
lagt til grunn en inntekt på 40,8 mill. kroner. Tilskud-
det videreføres på dette nivået i resten av planperio-
den. Når tilskuddet for 2012 er betydelig mindre enn 
i revidert budsjett for 2011, så skyldes dette at ca. 
6,0 mill. kroner av tilskuddet for 2011 gjelder refusjo-
ner for regnskapsåret 2010. 

Integreringstilskudd fl yktninger
Flyktningtjenesten er fra 2009 organisert som en del 
av kommunens virksomhet som foruten sosialtje-
nesten inngår i NAV-samarbeidet. Kommunestyret 
forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommu-
nale virksomheter ved bosetting av nye fl yktninger. 
Sentrale aktører i dette arbeidet er Molde Utleiebo-
liger KF, Molde voksenopplæringssenter, skolene, 
barnehagene, sosialtjenesten, barne- og familietje-
nesten og informasjons- og serviceavdelingen. 

I budsjettet for 2012 og resten av planperioden er det 
forutsatt at kommunens samlede utgifter til boset-
ting og integrering av fl yktninger er 6,2 mill. kroner 
mindre enn integreringstilskuddet. I dette ligger at 
de største utgiftene til integrering av fl yktninger må 
tilskrives mottaksårene, mens de siste årene av inte-
greringsperioden på 5 år vil gi et positivt økonomisk 
bidrag. 

Vertskommunetilskudd asylmottak
Molde kommune som vertskommune for asylmottak 
mottar årlig vertskommunetilskudd. Vertskommune-
tilskuddet består av et årlig fastbeløp med tillegg av 
tilskudd per boende asylant. Molde kommune er for-
pliktet til å yte nødvendige tjenester til alle 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 vi-
dereføres for 2012. Utover dette kan midlene nyttes 
der det fi nnes 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 30,0 mill. 
kroner for 2010 som ble utbetalt i 2011. Kommunens 
eierandel i Istad AS er på 34 pst. Dette gav derfor 
er utbytte for kommunen på 10,2 mill. kroner noe 
som var 5,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Med 
bakgrunn i de to siste års utbytter samt det en kjen-
ner til for inneværende år, videreføres faktisk inntekt 
for 2011 til 2012. Forventningene øker gradvis utover 
i planperioden. 

Kalkulatoriske posteringer
Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommu-
nens fi nanskostnader som belastes enhetene på 
de selvfi nansierende områdene (parkering, bibliotek 
m.v.). Disse budsjetteres som driftskostnader på 
enhetene og inntekter i driftsbalansen sentralt. Kost-
nadene er i hovedsak budsjettmessig justert i forhold 
til eksisterende rentenivå. 

Konsesjonskraft
Dette er Molde kommunes andel av konsesjonskraft-
sinntekter i Istad-vassdraget.
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8.1 BUDSJETTBALANSERING

8.  Driftsbalanse og utfordringer i perioden

Etter kommuneloven skal det utarbeides et års-
budsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger 
å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen 
genererer i løpet av perioden og ut i fra det vise at 
kommunen har økonomiske muligheter til å gjen-
nomføre 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 økono-
miske 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 kom-
munen nå står overfor, er at resultatprognosene for 
2011 viser et underskudd for året på ca. 20,0 mill. 
kroner. Dette viser et svært stramt kommunebud-
sjett for 2011 og rådmannen har betydelig fokus på 
å redusere dette prognostiserte underskuddet til et 
absolutt minimum. 

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 driftsre-
sultat lik null vil også over tid redusere kommunens 
formue i den forstand at en økende andel av realkapi-
talen etter hvert vil bli lånefi nansiert. Samtidig vil det 
være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat 
over en periode på fl ere år. Teknisk Beregningsut-
valg 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 3,0 pst. av 
totale driftsinntekter i kommunene dersom kommu-
nesektorens 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 egenfi nansiere 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 2012. I hele 
den kommende planperioden er dette nivået umu-
lig å oppnå uten gjennomføring av svært dramatiske 
tiltak. Dette er allikevel ikke til hinder for at målet om 
overskudd i budsjettert 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:
• Samhandlingsreformen utgjør den vesentligste 

oppgaveendringen som skal gjennomføres fra 
1. januar 2012. Kommunen har mottatt 34,2 mill. 

kroner til formålet og budsjetterer med tilsva-
rende utgift.

• Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Opprinne-
lige forutsetninger om at driften skulle gi over-
skudd på 1,2 mill. kroner som skulle gå til delvis 
dekning av kapitalutgifter er ikke realistisk og ble 
endret i rammene for 2011. Morselskapet dekker 
nå kapitalutgifter på et lån på 120,1 mill. kroner. 
Samtidig sliter foretaket med å dekke sitt under-
skudd for 2010 på 1,6 mill. kroner og prognosene 
for 2011 viser et underskudd for også for dette 
året på ca. 2,0 mill. kroner. 

• Leieavtalen på dagens biblioteklokaler løper ut 
2013. Administrasjonen arbeider med å fi nne 
løsninger på dette som forhindrer/begrenser 
merutgifter til biblioteklokaler fra sommeren 
2012 til utløpet av 2013.

• For 2012 vokser ressursbruken i tiltak funksjons-
hemmede vesentlig knyttet til vekst i tallet på 
brukere. Mye av veksten skyldes helårsvirkning 
av tiltak som ble igangsatt gjennom budsjettre-
visjonen i 2011. Det forventes at kommunen nå 
er svært nær en utfl ating av utgiftsveksten og at 
utgiftstoppen derfor er svært nær. 

• Kommunens utgifter til barnehagedrift vokser be-
tydelig gjennom tilskudd til ny barnehage i Årølia.

• Finansieringsordningen for ikke-kommunale 
barnehager ble innført fra 1. januar 2011. Det er 
ennå mange elementer i fi nansieringsordningen 
som ennå ikke er avklart og budsjettert tilskudd 
for 2012 på 66,8 mill. kroner er derfor befengt 
med noe usikkerhet. Dersom det skulle vise seg 
at dette beløpet avviker vesentlig fra det som 
faktisk skal utbetales, vil rådmannen komme 
tilbake til dette i neste års budsjettrevisjon.

• Pensjonskostnadene viser en betydelig og ufor-
klarlig vekst. Dette gjelder kostnadene i Molde 
Kommunale Pensjonskasse. I stedet for å bruke 
tallene fra aktuarene i Storebrand (forretningsfø-
rer for MKP), er det innlagt en vekst på 8,0 pst. i 
forhold til inneværende års prognose. 

Med de økonomiske utfordringene kommunen vil 
stå overfor de kommende årene, er det lagt inn 
forutsetning om at Råkhaugen i planperioden bare i 
begrenset omfang skal benyttes som sykehjem. De 
mulighetene som fi nnes idenne bygningsmassen vil 
sannsynligvis komme godt med når samhandlingsre-
formen skal gjennomføres.
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IInntekter  1 185 111 1 281 819 1 304 508 1 321 963 1 301 854

Netto driftsutgifter 1 050 233 1 096 171 1 108 225 1 107 725 1 108 575

Brutto driftsresultat 134 878 185 647 196 283 214 237 193 279

Renter (1) 34 887 36 113 43 048 52 811 60 302

Avdrag (2) 59 711 61 742 62 037 65 227 68 742

Netto fi nansutgifter 94 598 97 855 105 085 118 038 129 043

Netto driftsresultat 40 280 87 792 91 197 96 199 64 235
Kommunale foretak     
Molde Eiendom KF (3) -46 944 -49 348 -49 448 -49 448 -49 448

Moldebadet KF (3) -6 190 -5 926 -7 387 -7 282 -7 177

Molde Utleieboliger KF (3) 1 831 865 860 888 905

Årslønnsvekst avsatt til lønnspott med 4,0 pst. -4 807 -38 047 -37 708 -37 708 -37 708

Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift 23 969 17 486 18 819 20 152 21 486

Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP)  -2 863 -3 650 -3 650 -3 650 -3 650

Fond bruk/avsetning     
Avsetning til disposisjonsfond -12 072    

Disp. av tidligere års ikke disponerte overskudd 12 072    

Bruk av disposisjonsfond (4)  3 150   

Overføring av investeringsmoms til investeringsregnskapet
som følge av ny forskrift. Overføringen gjøres med 60 pst. i
2012 og trappes opp til 80 og til slutt 100 pst. i økonomiplan-
perioden -2 596 -10 746 -21 744 -34 820 -12 340

Overføring av investeringsmoms til Molde Eiendom KF som 
skal overføres til  investeringsregnskapet som følge av ny
forskrift. Overføringen gjøres med 40 pst. i 2011 -3 180    

Andre     
Inndekning av tidligere underskudd Molde asylmottak 500    

Dekning av underskudd i 2010, Moldebadet KF (4)  -1 575   

Effektivisering/rammereduksjon på enheter (se eget oppsett) (5)   9 060 15 669 23 696

Resultat 0 0 0 0 0

Driftsbalanse 2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2012 - 2015 Faste 2012 priser i hele 1.000

Kommentarer til ulike balanseringsposter
Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon
Kommunens pensjonskostnader er for 2012 budsjet-
tert i alle avdelinger og enheter 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 Landspensjons-
kasse (KLP) mens lærerne er tilsluttet Statens Pen-
sjonskasse. Storebrand er forretningsfører for Molde 
Kommunale Pensjonskasse.

I kommunens budsjetter og økonomiplan er det frem 
til nå lagt inn en positiv økonomisk effekt av eta-
bleringen av egen kasse. I kommende planperiode 
legges følgende forutsetninger til grunn.

(1)  Renteutgifter er budsjettert med 3,0 pst. i 2012 og økes med 0,5 pst. hvert år i planperioden   
(2)  Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 inntil året etter at investeringen er gjennomført   
Renter og avdrag er i planperioden defl atert med 3,25 pst. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andrepriser i 
2012 priser, mens rente- og avdragskostnadene vil bli “lettere å bære” med verdien av defl atoren i perioden)
(3)  For nærmere oversikt over rammene til kommunale foretak se kapitlet som omhandler kommunale foretak
(4)  Se K-sak 120/11 - vedtak pkt. 14
(5)  Se K-sak 120/11 - vedtak pkt. 13
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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 premi-
efond i 2010 med 19,3 mill. kroner basert på kassens 
regnskapsresultat i 2009. Dette får, fratrukket pre-
mieavviket som skal dekke husleie på 8,6 mill. kro-
ner, resultateffekt for kommunen med 1/15 del først 
i 2011. I beregningene over er det videre forutsatt at 
kommunens premiefond fra og med 2011 blir styrket 
med 20,0 mill. kroner hvert år ut over det som må 
dekke beregnet husleie. 

Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskri-
ving av eiendommene pensjonskassen har overtatt 
fra kommunen, vil dette bidra til å redusere Molde 
kommunes pensjonskostnader på sikt. De kommu-
nale 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 perspek-
tiv. 

Lokal lønnsreservepott
Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som 
skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 2012. For 
ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et 
hovedoppgjør i kommunal sektor. Avsetningen er 
basert på at lønnsoppgjøret samsvarer med de 4,0 
pst. som er anslått i forslaget til statsbudsjett. Det 
er også lagt inn forutsetning om at ulike kommunale 
gebyrer, brukerbetalinger, avgifter med videre jus-
teres for forventet lønns- og prisvekst for på denne 
måten å delfi nansiere økningen i lønnsutgifter. Dette 
bidraget er trukket i enhetenes rammer. Dette betyr 
at resultatet av lønnsoppgjøret for 2012 fullt ut vil bli 
kompensert i enhetenes rammer. Beregnet lønnso-
verheng fra 2011 til 2012, er allerede delvis kompen-
sert 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 18 Molde Eiendom KF drift.

Driftstilskudd til Moldebadet KF
I saken om bygging og etablering av Moldebadet 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 foreta-
kets lån på 120,1 mill. kroner. Videre dekker mor-
selskapet renter av forventede spillemidler. Dette 
innebærer at foretaket selv må sørge for driftsmes-
sig balanse ut over dette. I dette ligger også dekning 
av foretakets underskudd fra 2010 på 1,6 mill. kroner.

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 (av-
kastning av kapital) til morselskapet på 1,5 mill. kro-
ner i 2012. Foretaket vil også de kommende årene 
være særdeles avhengig av at rentenivået forblir lavt.

Overføring av investeringsmoms til investeringsregn-
skapet
I 2012 skal 60 pst. av momskompensasjonen på 
investeringer overføres til investeringsbudsjettet 
(økende til 80 pst. i 2013 og 100 pst. i 2014). Beløpet 
som budsjetteres i 2012 forutsetter at all moms på 
investeringer foretatt av Molde Eiendom KF skal 
overføres til morselskapet som sørger for nødvendig 
overføring til investeringsregnskapet og disponering 
for øvrig.

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

Delvis videreføring av reduserte pensjonskostnader grunnet høye
premieavvik (jfr. aktuarberegning for 2009 og 2010) 5 306 5 306 5 306 5 306

Forventning om ytterligere innsparinger gjennom positive regnskaps-
resultater i pensjonskassen med godskriving av kommunens premiefond 2 367 3 700 5 033 6 367

Total forventet innsparing 17 486 18 819 20 152 21 486

Økte husleiekostnader -8 600 -8 600 -8 600 -8 600

Nettoreduksjon pensjonskostnad 8 886 10 219 11 552 12 886

   2012 2013 2014 2015
   Budsjett   Økonomiplan

Reduserte pensjonskostnader Faste 2012 priser i hele 1.000
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Molde kommune arbeider både systematisk og 
praktisk med å iverksette viktige tiltak som kan gi et 
lavest mulig fravær i organisasjonen. Arbeidet bygger 
på sentrale lover og avtaler, med hovedvekt på Ar-
beidsmiljøloven og IA-avtalen i oppfølgingsarbeidet. 
Mye av arbeidet retter seg også oppimot arbeids-
givers styringsrett, fokus på tjenesteproduksjon og 
kultur for fravær på arbeidsplassen. Bedriftshelsetje-
nesten er også en viktig aktør i dette arbeidet.

De lokale AMU-ene (arbeidsmiljøutvalgene) har arbei-
det godt med de utfordringer som er lokalt angående 
arbeidsmiljø, HMS-arbeid og sykefravær. Det vil bli 
satset videre på dette arbeidet, og målinger tilsier at 
kommunen er på rett vei. Fortsatt kompetansebyg-
ging for kommunens ledere og mellomleder innen 
området er viktig. Medarbeiderdagene høsten 2010 
var vellykket og har gitt resultater utover i 2011. 

Se mer under “Sammen om en bedre kommune”.

8.2 NÆRVÆR - SYKEFRAVÆR

Utvikling av sykefraværet i pst. i perioden 2007 - 2011 

Sammen om en bedre kommune
Høsten 2011 fi kk kommunen tilsagn om å få bli med 
i det nasjonale utviklingsprosjektet “Sammen om 
en bedre kommune”, som strekker seg over femårs-
perioden 2011 - 2015. Det er KRD (Kommunal- og 
Regionaldepartementet) i samhandling med partene 
sentralt som har initiert dette prosjektet. Molde kom-
mune var en av 25 søkere som ble valgt ut til å delta 
fra starten av. Det var bortimot 90 søkere totalt. 
Utviklingsprosjektet har fi re målsettinger. I tillegg har 
Molde kommune laget en egen femte målsetting. 

Den røde tråden i prosjektet skal være innovasjon 
og Lean-implementering. Lean kan oversettes med  
kontinuerlig forbedring skapt av medarbeiderene 
selv.

Reduksjon i sykefravær
Det er etablert et godt system i Molde kommune 
for både systemisk og enhetsvis arbeid i forhold 
til sykefravær. Kommunens fokus rettes mot det 
arbeidsrelaterte sykefraværet. Det gjelder både på 
individnivå for den sykemeldte, men også sikre at de 
som er friske og på jobb har det bra. Høyt sykefravær 

medfører ofte ekstra belastning på et arbeidsteam. 
Derfor er det viktig å sørge for at de som er igjen på 
arbeid, ikke har uoverkommelige arbeidsoppgaver og 
for mye ansvar. Kommunen har virkelig et godt og ut-
viklende samarbeid med egen bedriftshelsetjeneste, 
og også med NAV. 

Høsten 2011 startet kommunen opp med delprosjek-
tet ”Gravid og i jobb”, som har som målsetting å ha 
de gravide lenger i arbeid før eventuell sykemelding 
i svangerskapet. Målet er at alle gravide skal stå i 
arbeid til minimum uke 27, i forhold til dagens gjen-
nomsnitt på uke 17,5. 

Reduksjon i sykefravær er ikke et tidsbegrenset 
prosjekt men et kontinuerlig arbeid. Organisasjonen 
må holde trykket oppe i arbeidet, fortsette med 
kreativt og godt arbeid og øke kompetansen på 
fagområdet og på ledelsesnivåene. Kommunen må 
ansvarliggjøre den enkelte medarbeider og ha gode, 
sikre og utviklende arbeidsmiljø. Blant annet har det 
også raskt etablert seg en god kultur for lokale AMU 
i Molde kommune. 

8.3 OMSTILLINGS- OG UTVIKLINGSARBEID

2007 3. kv. 20112008 2009 2010

1 - 8 dager

1 - 16 dager 

17 dager - 1 år

0

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

Totalt sykefravær
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Et eget delprosjekt vil også være ”Sammen om en 
bedre helse”. Det blir et tverrfaglig prosjekt som en 
del av samhandlingsreformen med fokus på fore-
bygging. Videre mål og arbeidsmetoder vil ta form i 
prosjektgruppen.

Bedre kompetanse og rekruttering til de kommunale 
jobbene
Det er knapphet på kompetanse, og det er et kon-
tinuerlig behov for å videreutvikle kompetanse og å 
ha en god kompetanseplan i bunnen. Kompetanse-
utviklingsplan med tilhørende kriterier for lønnsdan-
nelse skal bidra til at kommunen arbeider strategisk 
og systematisk med dette viktige arbeidet. Planen 
skal være på overordnet nivå og deretter skal enhe-
tene fl ette inn sine planer under. På fagnivå, der fl ere 
enheter har felles fagadministrasjon, blir det også 
fagplaner. 

Det er laget og etablerte et kartleggingsverktøy i 
2010. Dette skal, i kombinasjon med statistikk, bru-
kes til å kartlegge kommunens fremtidige behov for 
kompetanse. Rekrutteringsplaner skal revideres til-
passet Molde kommunes fremtidige behov for nyre-
kruttering samt videreutvikling av egen kompetanse. 
Det er aktuelt å samarbeide med de videregående 
skolene, Høgskolen i Molde og andre utdannings-
institusjoner. Kommunen vil også samarbeide med 
helseforetaket med tanke på samhandlingsreformen 
og selvsagt med andre kommuner. Det er allerede 
mye godt etablert interkommunalt samarbeid hvor 
kommunen kan ta fatt på et systemisk samarbeid 
i forhold til kompetanseutvikling. Molde kommune 
skal være hjerte for regionen og skal være en pådri-
ver i regionalt samarbeid, jfr. kommuneplanen. Alle 
har de samme utfordringene, og kommunen ser 
frem til videre samarbeid på disse områdene. 

I det pågående lederutviklingsprogrammet, er det 
gjennomført tre utvidede ledersamlinger i Molde 
kommune. Den fjerde og siste planlagte samlingen 
går av stabelen januar 2012, og vil omhandle inno-
vasjons- og endringsledelse. Det er 190 deltakere 
i programmet bestående av ledere, mellomledere, 
personalseksjonen, HVO og seks frikjøpte HTV. 

Et prosjekt i Molde kommunes vennskapskommune 
Vejle i Danmark har fokus på læring ved jobbutveks-
ling. I Danmark har det vært satset på jobbutveksling 
mellom land, og de har derfor fått prosjektmidler 
til utvekslingen. Målet er at Molde kommune skal 
fullføre jobbutvekslingen ved å sende tilsvarende 
puljer av ansatte til Vejle. Jobbutveksling og hospi-
teringssystemer er også aktuelt i forhold til lærling-
ordningen. Målet er å oppnå større forståelse, knytte 
kontakter, dra nytte av hverandres kunnskap og 
forbedre kvaliteten i tjenestene.

Lærlingene i Molde kommune er en viktig ressurs 
i tiden de er under opplæring, men ikke minst som 

fremtidig arbeidskraft. Med de rammene som er 
avsatt, er intensjonen å ta inn 10 lærlinger per år i 
tillegg til de lærlinger som enhetene tar inn på eget 
budsjett. Det er avsatt ressurser til en lærlingko-
ordinator i 50 pst. stilling på opplæringskontoret 
som ligger til personal- og organisasjonsavdelingen. 
Fagene det satses på er primært helsearbeiderfaget 
og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Men de andre 
kommunefagene skal også ha prioritet.

Molde kommune samarbeider tett med videregåen-
de skoler og ungdomsskoler i regionen. Høsten 2011 
tok kommunen initiativ til å etablere Romsdal Forum 
for Helsefag, der både nabokommuner, videregå-
ende skoler og opplæringskontoret deltar for å jobbe 
sammen om rekruttering til disse fagene. Internt i 
organisasjonen legges det til rette for at lærlingene 
skal ha gode utviklingsmuligheter og gode mulighe-
ter for fast arbeid etter endt utdanning.

Det er avsatt lønnsmidler til å dekke lønn til lærlin-
gene, mens enhetene selv har personalansvaret i 
læretiden. Opplæringskontoret tilbyr opplæring for 
lærlinger og veiledere i arbeidet med opplæringsbok, 
personalreglement med videre og bistår enhetene 
når de ber om det. Fra høsten 2011 er det innført et 
veiledertillegg på kr. 2.500,- per halvår. Dette skal 
bidra til å øke stabilitet og kvalitet i veiledergruppen. 

Det vurderes som verdifullt at ungdommene kom-
mer med sine tanker og ideer inn i organisasjonen, 
og lærlingene fi kk derfor i 2011 sitt eget arbeidsmiljø-
utvalg som kalles Lærlingutvalget. 

Redusere uønsket deltid
Det fi nnes allerede et eget prosjekt på dette om-
rådet i Molde kommune. Men i forbindelse med 
”Sammen om en bedre kommune” vil det eksiste-
rende prosjektet bli videreutviklet. Det er per tiden 
for mye uønsket deltid i Molde kommune, samtidig 
som det er for lite satsing på alternative turnusord-
ninger. I kvalitetskommuneprosjektet ble fl eksible 
turnusordninger innen enheten tiltak funksjonshem-
mende utprøvd, og tiden er nå inne for å satse enda 
mer på dette innen pleie og omsorg. Etablering av 
gode turnusordninger med fokus på arbeidsmiljø, vil 
gi både økonomisk og personalmessig gevinst. Det 
må også ses videre på bruk av ”fl ytende ressurs” i 
forhold til deltidsproblematikken. 

I dette prosjektet skal det etableres gode verktøy 
for kartlegging av uønsket deltid, inviteres til stor-
møter med eksterne foredragsholdere for ledere og 
mellomledere på den aktuelle tematikken, og i enda 
større grad dra veksler på andres erfaringer. Når erfa-
ringsinnhentinger og tilpasninger til egne enheter er 
gjort, iverksettes prøveprosjekter. Det må her nevnes 
at Fagforbundet og politikerne er svært engasjerte i 
utfordringene, og organisasjonen er klar til å tre inn i 
dette viktige arbeidet. Håndtering av 4-årsregelen vil 
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også være et naturlig tema i dette arbeidet.

Økt positivt omdømme
Medarbeiderdagene for alle ansatte i 2008, hadde 
fokus på omdømmebygging. I ettertid ble blant an-
net ledergruppen skolert i mediehåndtering. Mange 
viktige tema har vært løftet siden 2008, og nå er det 
tid for å se på omdømmebygging med friske øyne og 
på nytt sette fokus på dette sentrale temaet. Kom-
munikasjonsplan samt Håndbok for mediehåndtering 
skal revideres nå, og vil gi lederne rom for refl ek-
sjon. Informasjons- og servicesjefen vil lede dette 
arbeidet. Det å ha kontakt med media på vegne av 
Molde kommune, innebærer å forvalte merkevaren 
Molde kommune. Mediekontakt er et lederansvar, 
og lederne i Molde kommune skal ha et proaktivt 
forhold til media. 

Noe annet det nå jobbes med er et helhetlig intro-
duksjonsprogram for nyansatte. Det skal være et 
tydelig budskap både i profi l og informasjon helt fra 
utlysning til intervju til ansettelse og oppstart på 
arbeidsplassen. I tillegg skal det innføres felles in-
troduksjonsdager for alle nytilsatte hvert halvår, med 
oppstart i 2012. 

Kommunen har gjennomført medarbeiderundersø-
kelsen fra Bedre kommune (KS) annethvert år over 
en seksårsperiode. Et av temaene i undersøkelsen 
er omdømme. Resultatet fra 2010 viser at Molde 
kommune er jevnt med landssnittet med score på 
4,7 (skala 1 - 6, der 6 er best). Også innbyggerunder-
søkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Her er også 
omdømme et av temaene. Undersøkelsen ble sist 
gjennomført i 2009. Innbyggere i Molde kommune 
har et bedre totalinntrykk av hjemstedskommunen 
enn det som er landsgjennomsnittet. På en helhets-
vurdering av kommunens omdømme fi kk Molde en 
score på 67 mot landssnittet på 63 (skala 1 - 100, der 
100 er best). 

Målet er å bedre resultatene både i medarbeider- og 
innbyggerundersøkelsen ved neste runde i 2012 
(medarbeider) og 2013 (innbygger). For å bygge posi-
tivt omdømme og gjennom dette bedre resultatene, 
er det viktig å legge grunnlaget på enhetsnivå. Derfor 
vil alle enhetene, representert ved de lokale AMU 
(samt Lærlingutvalget), få ansvaret for å gjennomføre 
egne omdømmeprosjekt. 

Å legge til rette for kreativitet og oppmuntre til vide-
reutvikling, gir attraktive arbeidsplasser og dermed 
godt omdømme. Det må aldri glemmes at den viktig-
ste omdømmebyggingen foregår i møtet mellom de 
ansatte, brukerne av tjenestene og innbyggerne.

IKT i alle ledd
Molde kommune fi kk i 2010 på plass et nytt og 
godt fungerende intranett. Dette har utviklet seg til 
å bli en positiv arena med tilgang til all nødvendig 
og oppdatert informasjon, men ikke minst foregår 
stadig mer av den interne samhandlingen nå gjen-
nom intranett i stedet for e-post og lignende. Men 
det stopper ikke her. Videreutvikling og tilrettelegging 
for IKT i alle enheter er en sentral oppgave. Det skal 
jobbes mer med gode og hensiktsmessige løsninger, 
mål og potensial for kommunens elektroniske arena. 
I alt utviklingsarbeid må IKT ha fokus. Intranettet, 
inkludert den elektroniske Personal- og lederhåndbo-
ken, er tilgjengelig for alle ansatte. Det er viktig å få 
til gode løsninger der medarbeiderne selv får bidra 
i utviklingsarbeidet. Da er det enklere å se hvilke 
muligheter teknologien åpner for den enkelte og for 
organisasjonen som helhet. 

Kommunens offi sielle internettside som er til for 
innbyggerne og brukerne av de kommunale tjenes-
tene må selvfølgelig heller ikke glemmes. Informa-
sjonen som publiseres skal være tydelig, enhetlig 
og tilgjengelig for alle. Molde kommune vedtok sin 
IKT-stratgi i 2011. Det har vært jobbet grundig og godt 
med denne, og den er en forutsetning for den måten 
kommunen ønsker å arbeide på videre. Implemente-
ring av IKT-strategien skjer gjennom egen tiltaksplan.

Midler til “Sammen om en bedre kommune”
Det avsettes en 50 pst. stilling til prosjektkoordinator. 
Dette vil beløpe seg til ca. kr 365.000,- årlig. I tillegg 
er det avsatt en jordmorstilling i 20 pst. til delpro-
sjektet ”Gravid og i jobb”. I tillegg vil omdisponering 
av personal- og organisasjonsavdelingens ressurser 
gjøre at 0,4 mill. kroner avsettes årlig i prosjektperio-
den. Gjennom programmet får kommunen i tillegg 
0,3 mill. kroner i prosjektmidler årlig fra KRD fra og 
med 2012. Det vil også bli søkt om andre eksterne 
midler der det er mulig, for eksempel fra NAV, Vox og 
fylket. Tilslag/avslag på disse vil regulere aktiviteten i 
prosjektet.

Verbalforslag: 
Molde kommune legger til rette for at kommunens enheter og foretak tar imot fl ere lærlinger og ungdom-
mer på praksisplass. 
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9.  Fordeling av budsjettrammer
Til å gjennomføre nødvendige prosesser og arbeid 
frem mot endelig sak, har rådmannen benyttet 
den administrative budsjettkomitèen bestående 
av strategisjef Henry Larsen og økonomisjef Kurt 
Magne Thrana. Seksjonsleder for budsjett, økonomi 
og controll ved økonomiavdelingen, som også er fast 
medlem i komiteen, har i år ikke tatt del i arbeidet 
grunnet sykdom. Kommunalsjef Magne Orten har 
deltatt i mange av komiteens møter og represen-
tert rådmannsnivået. Arbeidet komiteen har utført 
har i hovedsak basert seg på rammeutfordringer 
presentert av enhetene i etterkant av dialogproses-
sen, rammesaken og etterfølgende drøftinger samt 
nye behov eller endringer i tjenester hos de enkelte 
enheter, fagområder og foretak.

I budsjettet for 2012 er det på den enkelte enhet 
beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tje-
nester innenfor rammen. Det er fokusert på en mer 

detaljert oversikt over tjenester enn tidligere. I tillegg 
synliggjøres behovet for å få en samlet oversikt på 
enkelte områder slik som skole, pleie og omsorg 
og barnehager. Det er 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:
• Levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk 

på området.
• Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prose-

dyrer.
• Utføre tjenester og oppgaver i samsvar med 

kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomi-
plan.

• Oppnå grønt resultat (ønsket resultat) i målekor-
tet i balansert målstyring.

9.1 NETTO DRIFTSUTGIFTER I PLANPERIODEN
Tabellen på neste side viser oversikt over budsjet-
terte netto driftsutgifter i planperioden 
2012 – 2015.

Hvordan den enkelte enhets driftsramme er bereg-
net, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer 
i den enkelte enhets driftskapittel. 

Budsjettet vedtas som bindende ramme for følgende 
avdelinger/enheter:
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Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 16 081 15 431 15 431 15 431 15 431

Drifts- og forvaltningsavd. politisk nivå 6 798 5 979 6 479 5 979 6 829

Drifts- og forvaltningsavd. IKT-seksjonen 7 570 8 124 8 124 8 124 8 124

Plan- og utviklingsavdelingen 10 268 10 422 10 422 10 422 10 422

Personal- og organisasjonsavdelingen 19 444 19 691 19 691 19 691 19 691

Økonomiavdelingen 12 060 11 916 11 916 11 916 11 916

Informasjons- og serviceavdelingen 4 965 4 633 4 633 4 633 4 633

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 22 944 21 397 21 497 21 497 21 497

Kvam skole 13 110 12 674 12 674 12 674 12 674

Sellanrå skole 23 113 22 819 22 769 22 769 22 769

Langmyra skole 26 304 26 586 26 586 26 586 26 586

Nordbyen skole 19 261 18 833 18 833 18 833 18 833

Kviltorp skole 23 964 24 496 24 496 24 496 24 496

Kleive oppvekstsenter 5 991 10 307 10 307 10 307 10 307

Bolsøya skole 4 970 4 990 4 990 4 990 4 990

Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 871 17 296 17 296 17 296 17 296

Sekken oppvekstsenter 4 468 4 392 4 392 4 392 4 392

Bekkevoll ungdomsskole 26 979 26 645 26 645 26 645 26 645

Bergmo ungdomsskole 21 358 20 226 20 176 20 176 20 176

Skjevik barne- og ungdomsskole 16 634 17 198 17 198 17 198 17 198

Molde voksenopplæringssenter 8 724 7 747 7 747 7 747 7 747

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 73 063 78 542 78 542 78 542 78 542

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 902 12 229 12 229 12 229 12 229

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 11 640 11 591 11 591 11 591 11 591

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 295 10 987 10 987 10 987 10 987

Hjelset barnehage 10 381 6 468 6 468 6 468 6 468

Kviltorp og Langmyra barnehager 5 519 4 544 4 544 4 544 4 544

Lillekollen barnehage 13 299 13 679 13 679 13 679 13 679

Barne- og familietjenesten 41 119 41 231 41 377 41 377 41 377

Sosialtjenesten NAV Molde  49 886 53 465 53 465 53 465 53 465

Ressurstjenesten  9 067 10 201 10 201 10 201 10 201

Molde asylmottak  -100 -100 -100 -100 -100

Helsetjenesten 37 403 38 212 38 512 38 512 38 512

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg -18 521 11 624 11 624 11 624 11 624

Glomstua omsorgssenter  72 483 72 393 72 393 72 393 72 393

Kirkebakken omsorgssenter 73 336 72 487 72 487 72 487 72 487

Råkhaugen omsorgssenter 6 526 6 551 6 551 6 551 6 551

Bergmo omsorgssenter 60 975 61 381 61 381 61 381 61 381

Røbekk omsorgssenter 23 322 23 488 23 488 23 488 23 488

Kleive omsorgssenter 34 214 34 435 34 435 34 435 34 435

Skåla omsorgssenter 20 007 20 109 20 109 20 109 20 109

Tiltak funksjonshemmede 110 489 118 644 127 544 127 544 127 544

Brann- og redningstjenesten 17 758 17 341 17 341 17 341 17 341

Byggesak og geodata 1 143 743 743 743 743

Molde bydrift 21 071 21 107 21 107 21 107 21 107

Kulturtjenesten 20 813 24 646 26 854 26 854 26 854

Kulturskolen 9 409 9 229 9 229 9 229 9 229

Kirkelig fellesråd 8 857 9 142 9 142 9 142 9 142

Sum ramme 1 050 233 1 096 171 1 108 225 1 107 725 1 108 575

Avdeling/resultatenhet 2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammer til den enkelte avdeling/resultatenhet
Hele 1.000
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Rammene i planperioden framkommer etter følgende 
forutsetninger:
• Rådmannen har hatt som et overordnet mål å få 

til så ”riktige” rammer som mulig. Det vil likevel 
være områder som vil oppleve at rammen ikke 
står i forhold til de tjenester som en forventer 
utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge opp en-
hetene gjennom rapporteringene slik at tjenes-
teproduksjonen best mulig tilpasses rammene 
som er gitt.

• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter 
er i hovedsak basert på revidert budsjett 2011 og 
økonomiplan for 2011 - 2014. Videre er rammene 
justert i forhold til elementer i rammesaken som 
ble behandlet 1. september, som kommunen 
ikke kommer utenom. 

• Som et ledd i balanseringen av budsjettet for 
2012, er prisjusteringen av rammene med 2,0 
pst. på utvalgte arter fjernet men synliggjøres i 
de enkelte rammer. Dette innebærer i realiteten 
en reell reduksjon i rammene med samlet 3,1 
mill. kroner. Videre er rammene justert for spesi-

ell prisvekst. Dette gjelder spesielt driftsavtaler 
som har prisvekst lik lønnsvekst. 

• Rammene er delvis kompensert for helårsvirk-
ning av lønnsoppgjøret i 2011. Resterende vil bli 
fordelt ved hjelp av lønnsreservepotten i 2012. 

• Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2011 til 2012 
anslås til 4,0 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 2012. For pedagogisk personell budsjet-
teres 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. 
• Som det vil framkomme på den enkelte avde-

ling/enhet er det en del kostnader man ikke 
vil komme utenom og disse er kompensert i 
rammene til de berørte avdelinger/enheter og 
beskrevet der.
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Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 128 221 334

Drifts- og forvaltningsavd. politisk nivå 49 85 129

Drifts- og forvaltningsavd. IKT-seksjonen 67 116 176

Plan- og utviklingsavdelingen 86 149 225

Personal- og organisasjonsavdelingen 163 281 426

Økonomiavdelingen 98 170 258

Informasjons- og serviceavdelingen 38 66 100

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 177 306 463

Kvam skole 105 181 274

Sellanrå skole 189 326 493

Langmyra skole 220 380 575

Nordbyen skole 156 269 407

Kviltorp skole 202 350 530

Kleive oppvekstsenter 85 147 223

Bolsøya skole 41 71 108

Vågsetra barne- og ungdomsskole 143 247 374

Sekken oppvekstsenter 36 63 95

Bekkevoll ungdomsskole 220 381 576

Bergmo ungdomsskole 167 289 437

Skjevik barne- og ungdomsskole 142 246 372

Molde voksenopplæringssenter 64 111 167

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 649 1 123 1 698

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 101 175 264

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 96 166 251

Kvam og St. Sunniva barnehager 91 157 238

Hjelset barnehage 53 92 140

Kviltorp og Langmyra barnehager 38 65 98

Lillekollen barnehage 113 196 296

Barne- og familietjenesten 341 589 891

Sosialtjenesten NAV Molde  442 764 1 156

Ressurstjenesten  84 146 221

Molde asylmottak  -1 -1 -2

Helsetjenesten 316 546 826

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 96 166 251

Glomstua omsorgssenter  598 1 035 1 565

Kirkebakken omsorgssenter 599 1 036 1 567

Råkhaugen omsorgssenter 54 94 142

Bergmo omsorgssenter 507 877 1 327

Røbekk omsorgssenter 194 336 508

Kleive omsorgssenter 285 492 744

Skåla omsorgssenter 166 287 435

Tiltak funksjonshemmede 981 1 696 2 565

Brann- og redningstjenesten 143 248 375

Byggesak og geodata 6 11 16

Molde bydrift 174 302 456

Kulturtjenesten 204 352 533

Kulturskolen 76 132 200

Kirkelig fellesråd 76 131 198

Sum ramme 9 060 15 669 23 696

Avdeling/resultatenhet 2013 2014 2015
  Nedtrekk

9.2 RAMMETREKK I PLANPERIODEN Hele 1.000
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Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 29 534

Plan- og utviklingsavdelingen uten fagseksjoner 10 422

Personal- og organisasjonsavdelingen 19 691

Økonomiavdelingen 11 916

Informasjons- og serviceavdelingen 4 633

Totalt 76 196

Stabsavdelinger 2012 

Budsjett 2012 for stabsavdelinger

Stabsavdelingenes andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for stab

Hele 1.000

7,0 %

Drifts- og forvaltnings-
avdelingen inkludert rådmannen

Plan- og utviklingsavdelingen
uten fagseksjoner

Personal- og organisasjons-
avdelingen

Økonomiavdelingen

Informasjons- og service-
avdelingen

38,8 %

13,7 %

25,8 %

15,6 %

6,1 %
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 (samlet for området)

DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 16 081 15 431 15 431 15 431 15 431

Politisk nivå 6 798 5 979 6 479 5 979 6 829

IKT-seksjonen 7 570 8 124 8 124 8 124 8 124

Sum ramme 30 449 29 534 30 034 29 534 30 384

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Rådmannen
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen 
og de politiske organer og har rollen som den sen-
trale premissleverandør til politikerne samtidig med 
å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. 
Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes or-
ganisasjon gjennom rådmannsteamet, som i tillegg 
til rådmannen består av en kommunalsjef for drift og 
forvaltning og en kommunalsjef for plan og utvikling.

Drifts- og forvaltningsavdelingen
Avdelingen har sentrale oppgaver med kvalitetssik-
ring og oppfølging av løpende drift, politisk aktivitet 
og tjenesteproduksjon. Drifts- og forvaltnings-
avdelingen danner sammen med rådmannen og den 
politiske aktivitet ett samlet rapporteringsområde 
med følgende virksomheter: 
• Kommuneadvokat/overformynderi
• Politisk sekreteriat
• Dokumentsenter/hovedarkiv/trykkeri
• Innkjøpsforvaltning
• Kvalitetsutvikling og tilsyn
• Politiske styringsorganer
• IKT- tjenester

Drifts- og forvaltningsavdelingen har redusert be-
manningen de siste årene noe som har påført de 
gjenværene merarbeid og endret ansvar og arbeids-
oppgaver. Noen oppgaver har det vært nødvendig å 
nedprioritere, andre behov har oppstått slik det er 
beskrevet under utfordringer i perioden.

Politiske styringsorganer
Omfatter godtgjørelser til folkevalgte, andel inter-
kommunal revisjon og sekretær for kontrollutvalgene 
samt valgadministrasjon. Utgifter til politisk sekreta-
riat kommer i tillegg til rammen her. 

IKT- tjenester
Kommunestyret vedtok i 2011 ny strategiplan for IKT.  
Det er avgjørende at denne planen følges fremover 
for å sikre naturlig utvikling og sikker drift på kommu-
nens etter hvert betydelige maskinpark, nettverk og 
sentrale styringssystem. 

Tilskudd til eksterne mottakere
Molde kommune yter tilskudd til en rekke eksterne 
mottakere innen næringsliv, idrettsliv og kulturliv. 
Med de trange rammene som gjelder for tiden, er 
det ikke rom for en kommunal tjenesteproduksjon i 
en slik mengde og kvalitet som brukeren etterspør. 
Det er i tillegg nødvendig å holde tilbake på utgiftsar-
ter samt i noen grad, kutte i utgiftene til kommunal 
drift.

I en slik situasjon mener rådmannen det er behov 
for å se gjennom tilskuddsvolumet til vår eksterne 
samarbeidspartnere, kutte ned på noen, kutte noen 
ut og holde tilbake på andre. Det gjelder bl.a.:
• Næringsaktivitet som Molde Næringsforum, 

reiselivsaktivitet, Inkubator v/ Kunnskapsparken
• Idrettsaktivitet, som er de fl este idrettshallene
• Frivillig aktivitet inne kultur, idrett 
• Profesjonelle kulturinstitusjoner som Moldejazz, 

Teatret Vårt, Romsdalsmuseet 

I skissen til budsjett for 2012 har rådmannen lagt opp 
til en innstramming i tilskuddsvolumet på samlet 2,3 
mill. kroner. Alle kommunens eksterne tilskudd vil 
bli gjennomgått i 2012 med sikte på å fi nne andre 
muligheter til å kutte i tilskuddsvolumet. Når det 
gjelder øvrige tilskuddsreduksjoner, vises til enhe-
tene sosialtjenesten NAV Molde, Molde bydrift og 
kulturtjenesten.

Dette rapporteringsområdet vises samlet ovenfor, og 
beskrives nedenfor i følgende økonomiske rammer:
• Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen
• Politiske styringsorgan 
• IKT-tjenester

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 18 817    

Brutto driftsinntekter -3 032    

Inngående 15 785 16 081 15 431 15 431 15 431

Lønnsoppgjør kap. 4 75 42   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -100   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  5   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 156 112   

Spesiell prisvekst kontingenter, Destinasjon Molde og Romsdal
samt GassROR  79   

Økte inntekter selvkost feiing -10    

Revidert K-sak 49/11: Tilskudd til Romsdalsmuseet (Hjertøybåten) 75 -75   

Økt pris grunnet volumvekst IKA  43   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -5   

Rammereduksjon  -100   

Reduksjon i tilskudd til eksterne mottakere  -500   

Økt overhead  -151   

Utgående 16 081 15 431 15 431 15 431 15 431

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Forklaring og konsekvens av endring
Rådmannen har ikke funnet plass til å videreføre be-
vilgningen som ble gitt i 2011 til drift av Hjertøybåten.
Det er foreslått å redusere tilskudd til eksterne 
tilskuddsmottakere med 0,5 mill. kroner. Dette 
gjelder destinasjonsselskapet Molde og Romsdal, 

Kunnskapsparken, Molde Næringsforum, GassROR, 
Regionrådet (ROR. Rammeredusksjon på 0,1 mill. 
kroner innebærer et behov for administrative bespa-
relse for denne avdelingen.

Rammen til IKT og politisk nivå er valgt å holdes 
utenfor totalrammen og vises i egne rammer neden-
for.

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Hele 1.000
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Brutto driftsutgifter 10 321    

Brutto driftsinntekter -2 966    

Inngående 7 355 7 570 8 124 8 124 8 124

Lønnsoppgjør kap. 4 18 10   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -116   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  126   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 48 35   

Økte inntekter selvkost feiing -26    

Revidert K-sak 49/11: IKT- styrking av rammen - videreføres 2012 175 325   

IKT-strategi - nytt årsverk fra 1. juli 2012  300   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -126   

Utgående 7 570 8 124 8 124 8 124 8 124

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Forklaring og konsekvens av endring
Hoveddelen av utvikling i rammen for IKT-tjenester 
består av nødvendig styrking av området ifølge nylig 
vedtatt strategiplan for IKT.

Med den relative styrking av IKT-drift og utvikling 
som ligger i vedtatt strategiplan vil utfordringene på 
dette området være nærmest under kontroll dersom 
planen følges. Årlig rullering vil vise om vi er på rett 
veg.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 6 610    

Brutto driftsinntekter 0    

Inngående 6 610 6 798 5 979 6 479 5 979

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  52   

Kommune og fylkestingsvalg samt stortingsvalg   -850 500 -500 850

Lønnsoppgjør ordfører, varaordfører og politisk nivå 188 31   

Formannskapet 2 nye medlemmer  100   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -52   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 6 798 5 979 6 479 5 979 6 829

  2011 2012 2013 2014 2015 
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Forklaring og konsekvens av endring
Endring tar høyde for valgutgifter til Stortingsvalget 
2013. Den avsatte rammen til dette forutsetter at det 
lykkes å fi nne rimeligere ordninger på valgavvikling.
I 2015 er det kommunestyrevalg. Utvidelse av for-
mannskapet med 2 medlemmer innebære økt årlig 

utgift til godtgjørelse på kr. 105.000,-, beregnet ut fra 
en møtefrekvens på 20 møter i året. Rammereduk-
sjonen på 0,1 mill. kroner søkes løst ved at den ge-
nerelle godtgjørelsen til folkevalgte reduseres med 
tilsvarende beløp, noe som innebærer en reduksjon i 
godtgjørelsene på vel 6,0 pst.

Politisk nivå

IKT-seksjonen
Hele 1.000

Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Det området som i dag ikke er tilfredsstillende 
gjelder sikring av kvalitetssystemet Rettesnora 
(Kvalitetslosen), kvalitetssikring generelt, avviksana-
lyse og informasjonssikkerhet. Behovet for innsats 
på informasjonssikkerhet akselererer fremover bl.a. 
som følge av kravene som følger av informasjonsfl yt 
rundt gjennomføring av samhandlingsreformen.

Ut over dette er det behov for å styrke innkjøpsad-
ministrasjonen. Det vil i nær framtid bli lagt frem 
en egen sak om muligheter for innkjøpssamarbeid 
mellom ROR og ORKide hvor gevinstmuligheten for 
slikt samarbeid undersøkes. Om dette prosjektet 

ikke svarer til forventningene, vil det være behov for 
å øke bemanningen på egen innkjøpsadministrasjon. 
Her er det kapasitetsproblemer i dag i tillegg til økt 
behov for administrasjon av det digitale innkjøpssys-
temet som er under implementering i organisasjo-
nen.

Både ut fra interkommunal utvikling på barnevern 
og behov for juridisk kompetanse knyttet til avtalein-
ngåelser og tjenestetildeling som følge av Samhand-
lingsreformen, ligger det et latent behov i organisa-
sjonen for styrking av advokattjenester og juridisk 
kompetanse.

Utfordringer i perioden

Medarbeider kvalitetssystem 600 600 600 600

Styrking innkjøpsforvaltning 600 600 600 600

Stryking av juridsk kompetanse 750 750 750 750

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Det er behov for styrking av områdene kvalitetssik-
ring, innkjøp og juridisk kompetanse.

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommu-
nens helhetlige planlegging, samt legge strategier 
for utviklingen av kommunens tjenester og tjenes-
teapparat. I tillegg har avdelingen fl ere særskilte 
oppgaver, blant annet gjennomføring av eiendoms-
skattetakseringen, ajourhold av takstene samt sørge 
for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. 

Seksjon for strategi og bestilling 
Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for 
analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kom-
muneplanarbeid, samfunnsmedisinsk planlegging og 
rådgivning, prosesser rundt balansert målstyring og 
årshjulet, beredskapsarbeid, samordning av plan- og 
utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen, og 
bestillerfunksjonen i forbindelse med budsjett- og 
økonomiplanarbeidet. 

Seksjon for arealplan 
Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven 
blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, og å ta 
seg av utformingen av kommuneplanens arealdel. 
Seksjonen skal veilede private tiltakshavere ved utar-
beidelse av private planer. 

Seksjon for landbruk og naturforvaltning 
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning og 
rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, 
naturforvaltning, viltstell og innlandsfi ske. Seksjonen 
har ansvaret for kommunens skoger og er en viktig 
medspiller og premissleverandør i arealplansaker og 
energispørsmål. 

Fagseksjonene
Fagseksjon for skole, pleie- og omsorg og barnehage 
er beskrevet under hvert enkelt fagområde. Fagsek-
sjonene leverer egne innspill også på punktene som 
følger.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Festetomter er solgt, og dette resulterer i mindre 
festeinntekter for kommunen. Dette er i 2012 kom-
pensert med 0,2 mill. kroner.

Nytt verktøy for balansert målstyring (BMS) krever 
økt ramme til drift; 0,1 mill. kroner årlig fra 2012. 
Dette er ikke kompensert i rammen. 

Rammekutt og for lavt budsjett til drift av BMS-
verktøy vil medføre at eventuelle ledige stillinger må 
settes i vakanse en periode. Dermed vil tjenester 
ikke bli utført som forventet. 

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 14 441    

Brutto driftsinntekter -4 409    

Inngående 10 032 10 268 10 422 10 422 10 422

Lønnsoppgjør kap. 4 10 5   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -111   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  59   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 226 160   

Kompensasjon for bortfall av festeavgifter  200   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -59   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 10 268 10 422 10 422 10 422 10 422

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Det er behov for å styrke planleggingskapasiteten. 
Det gjøres best ved at stillingen som rådgiver kom-
muneplan besettes fra og med 2. halvår 2012. 

Økte kostnader med drift av nytt BMS-verktøy vil 
påløpe.

Rådgiver kommuneplan 400 800 800 800

Økt kostnad med drift av BMS-verktøy 100 100 100 100

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
• Rekruttere nye medarbeidere. I løpet av de kom-

mende årene vil mange medarbeidere nærme 
seg/oppnå pensjonsalderen. 

• En økt fortetting i Molde byområde gir store 
utfordringer 

• Sørge for at kommunen har tilstrekkelig med 
boligtomter til enhver tid.

• Sørge for sosial boligreisning.

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kom-
munens 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 
Skal bistå avdelingene og resultatenhetene i alle sa-
ker som gjelder arbeidsgiverspørsmål, organisasjons-
utvikling samt overordnet oppfølging av nærværs-/
sykefraværsarbeidet.

Ansvar for og oppgaver innen tilsettings- og perso-
nalsaker, oppfølging av ordninger som Inkluderende 
Arbeidslivsavtalen (IA), felles opplæringstiltak, bistå i 
avdelings-/enhets- og organisasjonsutvikling, koordi-
nering av lærlingordningen, lederhåndboken, over-
ordnet helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og 
arbeid med bedriftshelsetjeneste (BHT), veiledning 
av ledere angående personalutvikling, lederopplæ-
ring, lønnsforhandlinger, samt andre forhandlinger 
innen personalsaker. 

Avdelingen arbeider kontinuerlig med effektivise-
ringstiltak for administrative oppgaver samt organisa-
sjonsutviklingsoppgaver.

Lønnsseksjonen 
Seksjonen har ansvaret for lønnskjøring i Molde 
kommune, inkludert 10 selskap. Fører oversikt over 

sykefravær, sørger for at det blir krevd refusjon fra 
NAV og utarbeider interne og eksterne fraværsstati-
stikker. 

Foretar også rapportering av medlemsdata til Sta-
tens pensjonskasse og Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP), samt til Arbeidsgiver- og arbeidstaker-
registeret. 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 hoved-
verneombud med følgekostnader budsjetteres inn 
under personal- og organisasjonsavdelingen.

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

Kommunale fellesutgifter
Fellesutgifter som gruppelivsforsikring, yrkesska-
deforsikring, reiseforsikring for ansatte, bedrifts-
helsetjeneste, gaver og velferdsmidler til ansatte, 
OU-midler, diverse lisenser, felles kurs for ansatte og 
lederutviklingsmidler budsjetteres inn under perso-
nal- og organisasjonsavdelingen.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 22 711    

Brutto driftsinntekter -3 390    

Inngående 19 321 19 444 19 691 19 691 19 691

Lønnsoppgjør kap. 4 138 79   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -45   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  105   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 34 24   

Økte inntekter selvkost feiing -49    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -105   

Rammereduksjon  -100   

Redusert overhead  289   

Utgående 19 444 19 691 19 691 19 691 19 691

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Ekstra midler til personal- og lederutviklingstiltak 
for å øke kompetanse innen ledelse, innovasjon og 

utviklingsarbeid. Ekstra midler til kvalitetssikring og 
analyser innen lønnsarbeid, statistikker og effektivi-
seringer.

Ekstra midler til personal- og lederutviklingstiltak 500 500 500 500

Ekstra ressurser til kvalitetssikring og analyser 600 600 600 600

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
Molde kommune kom med i utviklingsprosjektet 
”Sammen om en bedre kommune.” Dette er et 
5-årig prosjekt som har målsetting om redusert sy-
kefravær, redusert uønsket deltid, bedre omdømme, 
bedre rekrutteringstilgang og kompetanseutvikling 
samt IKT i alle ledd. 

Prosjektet har ledelse og koordinator fra avdelingen 
og ekstra arbeid med dette vil prege avdelingen og i 
organisasjonen for øvrig. 

Men dette ser vi er svært viktig arbeid for å møte 
nåværende og fremtidige utfordringer. Ellers blir 
kvalitetssikring, analysearbeid samt effektiviserings-
arbeid viktig fokusområde både innen lønns- og 
personalarbeidet.

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Kommunen er tvunget til å erstatte innkrevings-
systemet Ekko fordi leverandøren har gitt beskjed 
om at systemet fases ut og vil ikke bli vedlikeholdt 
og videreutviklet. Økonomiavdelingen har derfor, i 
tett dialog med andre kommuner, vurdert alternative 
innfordringssystemer. Avdelingen har derfor lagt 

inn forslag om 0,4 mill. kroner i investeringsmidler 
i 2012. Dette skal dekke alle forventede kostnader 
ved anskaffelsen inklusive nødvendig opplæring. Det 
forutsettes at årlige lisensutgifter blir på samme nivå 
som i dag. Det er derfor ikke fremmet forslag om 
endringer i driftsrammer.

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Kommunen skal ut ifra vedtatt organisering i MIO 
(Molde i omstilling), ha én samlet økonomifunksjon 
plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store 
krav til avdelingens samlede kompetanse og ar-
beidskapasitet. 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 bud-
sjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, bud-
sjettoppfølging overfor avdelinger/enheter, avviksrap-
portering og fagstøtte til avdelinger/enheter, samt 
analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant 
annet årsrapporten her. Det økonomiske controlle-
ransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av 
denne seksjonen. 

Seksjon regnskap og fi nans 
Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde 
kommune, Molde Eiendom KF, Molde Utleieboliger 
KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tønder-

gård skole, distriktsrevisjonen og kirkelig 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 skat-
ter 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 

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

ØKONOMIAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 17 321    

Brutto driftsinntekter -5 388    

Inngående 11 933 12 060 11 916 11 916 11 916

Lønnsoppgjør kap. 4 137 79   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -81   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  35   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 59 44   

Økte inntekter selvkost feiing -69    

Statsbudsjett 2012: Reduksjon av dokumentkostnader ved
skatteinnkrevingen  -128   

Økt overhead fra Romsdal Parkering AS  -60   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -35   

Rammereduksjon  -100   

Redusert overhead  102   

Utgående 12 060 11 916 11 916 11 916 11 916

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Vi har stort behov før økt bemanning ved regnskaps- 
og fi nansseksjonen. Arbeidsoppgavene de senere 
årene har vokst betydelig ikke minst som en følge av 
opprettelsen av fl ere kommunale foretak og kom-

munalt aksjeselskap. Vi ser imidlertid at de byg-
ningsmessige forholdene ved rådhuset setter klare 
begrensninger for slik utvidelse da det, slik forholdet 
er i dag, ikke er ledige kontorlokaler.

Regnskaps- og fi nansseksjonen - 1/2 stilling fra 01.07.12 125 250 250 250

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
Den største utfordringen for avdelingen fremover er 
å kunne løse de stadig voksende oppgavene innen-
for svært stramme bemanningsmessige ressurser. 

Det vil i en slik situasjon bli særdeles viktig å beholde 
dagens høye faglige standard representert ved de 
som er ansatte ved avdelingen.

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring 
I forkant av fl yttingen til rådhuset i juni 2011, valgte 
rådmannen å overføre enkelte oppgaver til andre 
enheter. Kundeveiledning innen byggesak utføres nå 
ved byggesak og geodata, mens saksbehandlings-
oppgaver innen parkering nå er tillagt Molde bydrift. 
Andre saksbehandlingsoppgaver er tidligere blitt fl yt-
tet til NAV Molde og fagseksjon pleie og omsorg. 

Utviklingen er slik sett blitt styrt over tid i retning 
av at servicetorget primært informerer og veileder, 
mens saksbehandlingen i større grad utføres ved 
fagenheten.

Som resultat av denne utviklingen er to medarbei-
dere blitt fl yttet tilbake til ”sine” fagmiljøer i 2011. 

Informasjons- og serviceavdelingen er blitt færre 
ansatte, med økt sårbarhet og høy gjennomsnitts-
alder som konsekvens. Servicekonsulentene må i 
større grad kunne ”litt om alt”, samtidig som tid og 
kapasitet til faglig utvikling er blitt vesentlig redusert. 
Driften er svært marginal, og eventuelle tilføringer av 
nye oppgaver vil kreve tilføring av mer ressurser. 

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Informasjons- og serviceavdelingen har som hoved-
oppgave å drifte kommunens førstelinjetjeneste. Det 
innbefatter daglig drift av sentralbord og servicetorg, 
samt drift og utvikling av de digitale publikumskana-
lene. 

Servicetorget veileder kommunens innbyggere om 
de fl este kommunale tjenester. Det utføres tomte-
salg, samt behandling av søknader på ledsagerbevis 
og skjenkebevillinger for enkeltanledning. Avdelingen 

tilbyr også informasjonsfaglig rådgivning internt i 
kommunen, og står for koordinering av ulike publi-
kumsarrangement og andre omdømmebyggende 
tiltak.

Av oppgaver innen det digitale området kan nevnes 
drift og utvikling av kommunens internett- og intra-
nettsider, produksjon og vedlikehold av elektroniske 
skjema, SMS tjeneste, samt drift og overvåking av 
kommunens offi sielle kontoer i sosiale medier.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 6 066    

Brutto driftsinntekter -633    

Inngående 5 433 4 965 4 633 4 633 4 633

Lønnsoppgjør kap. 4 46 26   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -19   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  23   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 11   

Overføring stillingshjemmel til byggesak og geodata -328    

Overføring av en stillingshjemmel (1. juli)  til Molde bydrift
(parkering/renhold) -260 -259   

Kompensasjon for tap av inntekter parkering 58 59   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -23   

Rammereduksjon  -100   

Økt overhead  -50   

Utgående 4 965 4 633 4 633 4 633 4 633

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Utfordringer i perioden

Den tekniske plattformen til kommunens hjemme-
side er utdatert, og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av 
leverandøren. Ny portalløsning vil bli innført i løpet 
av 2012 og forberedelsene er igangsatt. I henhold til 
kommunens IKT plan, må det påregnes en investe-
ringsramme på 0,5 mill. kroner. I tillegg forventes 
en høy arbeidsbelastning i avdelingen som følge av 
denne investeringen.

Den digitale utviklingen går svært raskt, og kommu-
nen må kontinuerlig vurdere nye kanaler, teknologi, 

metodikk og rutiner som kan bidra til å effektivisere 
intern og ekstern kommunikasjon. Avdelingen har i 
dag kunnskapsrike og dyktige medarbeidere, men 
utviklingstakten på dette området tilsier behov for 
noe økning av personalressursen. 

Tilføring av 60,0 pst. stillingsressurs vil redusere 
sårbarheten i bemanningskabalen, gi mer tid til faglig 
utvikling og bidra til bedre kapasitet på de digitale 
områdene.

Økt stillingsressurs 60,0 pst. 180 180 180 180

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
Nye oppgaver, herunder etablering av innfl ytterkon-
tor og håndtering av adgangs- og besøkskontroll, er 
blitt aktualisert i 2011. Etablering av slike tjenester 
krever økte ressurser, men utfordrer også avdelin-
gens fl eksibilitet og omstillingsevne.

Med en høy andel av medarbeidere over 60 år, må 
det i denne perioden påregnes stor utskifting av 
personell. Fokus på god rekruttering, kompetanseo-
verføring og effektivisering står da sentralt.  

Hele 1.000
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Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 21 397

Kvam skole 12 674

Sellanrå skole 22 819

Langmyra skole 26 586

Nordbyen skole 18 833

Kviltorp skole 24 496

Kleive oppvekstsenter 10 307

Bolsøya skole 4 990

Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 296

Sekken oppvekstsenter 4 392

Bekkevoll ungdomsskole 26 645

Bergmo ungdomsskole 20 226

Skjevik oppvekstsenter 17 198

Molde voksenopplæringssenter 7 747

Totalt 235 606

  2012 

Budsjett 2012 for skole

Befolkningsendring for aldersgruppen 6 - 15 år

Skoleområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

2 114

2011 2012 2013 2014 2015

6 - 12 år 13 - 15 år

2 103 2 073 2 049 2 055

1 045 1 018
953 937 935

Hele 1.000

21,5 %
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Fagseksjon skole 22 944 21 397 21 497 21 497 21 497

Kvam skole 13 110 12 674 12 674 12 674 12 674

Sellanrå skole 23 113 22 819 22 769 22 769 22 769

Langmyra skole 26 304 26 586 26 586 26 586 26 586

Nordbyen skole 19 261 18 833 18 833 18 833 18 833

Kviltorp skole 23 964 24 496 24 496 24 496 24 496

Kleive oppvekstsenter 5 991 10 307 10 307 10 307 10 307

Bolsøya skole 4 970 4 990 4 990 4 990 4 990

Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 871 17 296 17 296 17 296 17 296

Sekken oppvekstsenter 4 468 4 392 4 392 4 392 4 392

Bekkevoll ungdomsskole 26 979 26 645 26 645 26 645 26 645

Bergmo ungdomsskole 21 358 20 226 20 176 20 176 20 176

Skjevik barne- og ungdomsskole 16 634 17 198 17 198 17 198 17 198

Sum ramme 226 967 227 859 227 859 227 859 227 859

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

SKOLEOMRÅDET

Brutto driftsutgifter 248 849    

Brutto driftsinntekter -27 336    

Inngående 221 513 226 967 227 859 227 859 227 859

Lønnsoppgjør kap. 4 2 199 1 261   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 
4,0 pst. fi nansieres med økning i egne inntekter  -747   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  716   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 218 159   

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   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 337 -337   

Budsjettrevisjon 2 -  innføringsklassen tilført 0,3 mill. kroner 300 -300   

Revidert K-sak 49/11: Skoleområdet styrkes - generell
rammeøkning, spesialundervisning m.v. 1 000    

Revidert K-sak 49/11: Skoleområdet styrkes - tidlig innsats
for trinnene 1-4 1 400    

Økning administrativ ressurs m.v. grunnet organisasjonsendring  273   

Statsbudsjett 2012: Valgfag i ungdomsskolen fra høsten 2012  318   

Overføring av Kleive barnehage  3 782   

Lønnskompensasjon kap. 4 for 2012 for Kleive barnehage  32   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -73   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  24   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -716   

Rammereduksjon - fordeles på skolene  -2 000   

Utgående 226 967 227 859 227 859 227 859 227 859

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 (samlet for området) 

Hele 1.000

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Skoleområdet
Skoleområdet i Molde kommune består av: 
• 7 barneskoler 
• 2 ungdomsskoler 
• 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 
• Molde voksenopplæringssenter 

Grunnskole 
Molde kommune har 12 skoler; 7 barneskoler med 
1. – 7. trinn, 2 ungdomsskoler med 8. – 10. trinn og 
3 kombinerte barne- og ungdomsskoler med 1. – 10. 
trinn.

I grunnskolen i Molde er det 250 pedagogårsverk. I 
tillegg er 18 årsverk knyttet opp til administrative og 
pedagogiske lederoppgaver. Videre har skolene 83,7 
årsverk som assistenter i skole og SFO.

Totalrammen for grunnskolen i Molde kommune er 
i overkant av 227 mill. kroner. Driftsnivået er stramt, 
og kostnadsnivået for skoledriften i Molde kommune 
er gjennomgående noe lavere enn snittkostnaden i 
kommunegruppe 13. 

Fagseksjon
Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale og 
lokale prioriteringer. Seksjonen skal være en aktiv 
medspiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i 
samhandling med Molde voksenopplæringssenter. 

Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og koordi-
nering av overordnet planlegging og ressursdispone-
ring på området.  

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar 
for pedagogisk støtteteam (PST). Pedagogisk støt-
teteam skal, i samarbeid med skoler og andre med 
faginstanser, delta i videreutvikling og oppfølging av 
det tverrfaglige/ tverretatlige samarbeidet i kommu-
nen knyttet til elever med atferds-, samspill- og læ-
revansker. PST har også opplæringstilbud for elever i 
segregert tiltak.

Leksehjelp
Tilbudet om leksehjelp for 1. – 4. trinn ble iverksatt 
fra august 2010. Det er viktig at tilbudet er fl eksibelt 
og tilpasses lokale forhold. Alle elever som ønsker 
det, skal ha mulighet til å delta. Per 1. oktober 2011 
deltar 632 elever i ordningen, hovedsakelig fra 2. og 
3. årstrinn.

Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnsko-
len muligheter for positive aktiviteter på skolen i og 
utenom ordinær skoletid. 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 51 årsverk knyttet til SFO. 

Sentrale måltall
Antall barn og årsverk per 1. oktober 2011

  Elever per trinn Årsverk 

Kvam skole 94 80  174 12 1 76 4

Sellanrå skole 176 144  320 27 3 140 7

Langmyra skole 265 227  492 35 5 153 12

Nordbyen skole 153 114  267 21 6 113 7

Kviltorp skole 229 178  407 33 4 160 10

Kleive oppvekstsenter 32 37  69 7 2 22 2

Bolsøya skole 45 23  68 6 2 32 2

Vågsetra barne- og ungdomsskole 98 73 114 285 21 3 41 2

Sekken oppvekstsenter 9 6 7 22 4 0 5 1

Bekkevoll ungdomsskole   483 483 38 2  

Bergmo ungdomsskole   307 307 26 2  

Skjevik barne- og ungdomsskole 72 60 100 232 21 3 51 4

TOTALT 1 173 942 1 011 3 126 250 32 793 51

Skole 1.-4. 5.-7. 8.-10. totalt lærer assistent barn assistent
Å

  Grunnskole SFO
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Det er vesentlige utfordringer for Molde kommune 
på grunnskoleområdet i forhold til:
• Basisressurs for elevoppfølging
• Spesialundervisningsfeltet 
• Elever med minoritetsspråklig bakgrunn/innfø-

ringsklasse
• Kompetanseutvikling for tilsatt personale
• Nye tiltak på prioriterte områder

Utfordringer knyttet til basisressursen i skolen
I utgangspunktet vurderes det slik at Molde kom-
mune har en gjennomgående effektiv ressursbruk 
på skoleområdet relatert til elevtall og skolestruktur. 
Lønnsutgiftene har økt i perioden fra 2006 med bak-
grunn i generell lønns- og prisvekst og utvidelse av 
timetallet på barnetrinnet. 

Fra 2006 er det en tendens at kostnadene øker mer 
i snitt i kommunegruppe 13 enn i Molde kommune. 
Rådmannen vurderer situasjonen i dag til å være kre-
vende i forhold til basisressursen/generelt rammeti-
metall. Det er utfordrende for skolene å legge godt 
til rette i forhold til differensiering og gruppedeling

Spesialundervisning
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstil-
lende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, 
har rett til spesialundervisning. Molde kommune 
nærmer seg nå landssnittet for omfang av spesialun-
dervisning i grunnskolen. 

Fra høsten 2011 har Molde kommune 11 plasser ved 
Tøndergård skole. Kostnaden for en skoleplass er 
på kr. 371.000,-. I tillegg er det en avtale om assis-
tentressurs på ca. 2.7 mill. kroner. Samlet kostnad 
blir da for ett år rundt 6,8 mill. kroner. I budsjettet 
for 2011 har området en ramme på 6,7 mill. kroner. 
Manglende rammedekning blir på ca. 0,1 mill. kroner 
for 2012.

Ressurser for oppfølging av fosterhjemsplasserte 
elever i andre kommuner
Det har vært en økning i antall barn/elever som får 
sin opplæring i andre kommuner gjennom foster-
hjemsplassering. Per dags dato får 16 elever som er 
hjemmehørende i Molde kommune, sin opplæring i 
en annen kommune. Det har også vært en utvikling 
at mange av disse elevene har stadig mer sammen-
satte vansker med behov for omfattende oppfølging.

Dette viser at skoleområdet har store utfordringer 
knyttet til generell ramme og feltet spesialundervis-
ning. På kort sikt er det vanskelig å se gode tiltak 
som vil redusere behovet.

Tidlig innsats, aktuelle tiltak i Molde kommune
Opplæringslova § 1-3, 2. ledd:
”På 1. til 4. trinn skal kommunen sørgje for at den til-
pasa opplæringa  i norsk eller samisk og matematikk 
mellom anna innebær særleg høg lærartettleik, og er 
særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og 
rekning”.

Moldeskolen har de siste årene på ulike områder 
tilpasset seg nye rammer og betingelser. KOSTRA-
tallene fra 2010 viser i stor grad en videreføring av 
driftssituasjonen i skolene de siste årene. Driftsni-
vået 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 7,2 pst. i 2010. Gjennom budsjettrevisjonen i juni 
2011 ble skoleområdet styrket med 2,4 mill. kroner. 
Ved at tilsvarende årsramme bortfaller i 2012, må 
området iverksette reduksjoner i undervisningstil-
budet fra januar 2012. Skoleområdet må redusere 
tilbudet med en årsvirkning på 5,6 mill. kroner i 2012.

  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA - skole

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5,9 6,7 7,2 7,5 8,2

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 106,2 96,5 95,3 95,2 94,8

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 14,7 14,7 13,9 14 13

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,6 14,6 14,1 14,2 13

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 17,4 16,9 17,5 16 14,7

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring 98,2 99,4 98,9 96,5 96,9

*Antall elever per datamaskin 4,9 4,3 3,0 3,4 3,1

*Andel ansatte i SFO med lærerutd., førskoleutd. eller 
fagutd. i barne- og ungdomsarbeiderfaget 25,2 28,4 30,4 29,2 34,7

  2008 2009 2010 gruppe 13 uten Oslo

* Tall hentet fra GSI
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Defi nisjon  ut fra St. meld. 18 (2010-2011), Læring og 
fellesskap, som:
• Innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv
• Tidlig inngripen når problemer oppstår eller 

avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæ-
ringen eller i voksen alder.

Viktige tiltak i ”tidlig innsats” i  Molde kommune
• Overgang barnehage – skole
• Overgangssamtaler barneskole – ungdomsskole. 

Prosjekt: ”Sammen om oppvekst”

• Styrking av ramme 1. – 4. klasse
• SOL (systematisk observasjon av lesing) og 

veiledet lesing (metodikk)
• Prosjekt: ”Klasseledelse – Pedagogisk ledelse i 

praksis”
• Leksehjelpsordningen
• Foreldreskole
• Pedagogisk Støtte Team (PST)
• PALS (Positiv atferd, Støttende Læringsmiljø og 

Samhandling)

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Spesialundervisning
Skolene signaliserte våren 2011 et behov for pe-
dagogressurser utover disponert ramme på 174,5 
uketimer tilsvarende 1,8 mill. kroner for høstsemes-
teret 2011. Skolene meldte også et behov på 1.724 
uketimer assistentressurs, tilsvarende 39 årsverk. 

Området hadde til disposisjon 24 årsverk assistenter 
til omfordeling. Gjennom revisjon av kommunebud-
sjettet for 2011 i juni 2011, ble skoleområdet styrket 
med 2,4 mill. kroner. Det ble satt av 1,0 mill. kroner 
til spesialundervisning, 1,0 mill. kroner til tidlig inn-
sats og de siste 0,4 mill. kroner ble høsten 2011 lagt 
ut til spesialundervisning og grunnleggende norsk.

Innføringsklasse for elever fra 3. til 7. trinn
Innføringsklasse for nyankomne fl erkulturelle elever 
ble etablert ved Sellanrå skole høsten 2009. I sak 
til politisk behandling i juni 2011, ble det vedtatt å 
videreføre ordning for barnetrinnet. Den økonomiske 
rammen for driften må tilpasses aktuelle behov. Den 
generelle rammen for innføringsklassen ved Sellanrå 
skole ble gjennom K-sak 11/65 styrket med 0,3 mill. 
kroner for høsthalvåret, gjennom bruk av statlige 
tilskudd relatert til målgruppen. Denne rammen må 
fra 2012 innarbeides på årsbasis, noe som vil utgjøre 
0,7 mill. kroner.

Tidlig innsats SOL (Systematisk Observasjon av 
Lesing) og klasseledelse
Målet med SOL er å styrke elevenes leseferdighet. 
Det er viktig å ha et felles system som har faglig 
tyngde og som støtter seg på nyere forskning om 
lesing. Gjennom SOL får man et system/verktøy 

som kan fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. 
Det vil dermed være et kompetansehevingsprogram 
for lærere innen leseutvikling, og gi dem et redskap 
for å reagere rett i forhold til elevene. Skolering av 
ressurspersoner i skolene og PPT startet våren 2011. 
Siktemålet er at programmet er i bruk ved alle skoler 
senest fra høsten 2012. Kommunens administrative 
kostander knyttet til kjøp av programmet og skole-
ring av ressurspersoner, beløper seg til 0,37 mill. 
kroner over tre år. Videre vil alle tilsatte få tilbud om 
nærmere informasjon/skolering i metoden veiledet 
lesing. Dette er en metode hvor læreren bevisstgjør 
elevene i bruk av letestrategier og utvikler deres 
kritiske oppmerksomhet. Det er behov for frikjøp 
av ressurspersonene ved skolene 0,5 timer per uke 
for i snitt to personer per skole. Dette gir en samlet 
kostnad på 0,3 mill. kroner per år.

Prosjekt: ”Klasseledelse - Pedagogisk ledelse i 
praksis”
Forskning viser at det mest avgjørende for optimal 
læring er elevens relasjon til læreren, jfr. St. meld. 
Nr. 22 (2010 - 2011). Læringsmiljø prioriteres som ett 
av de statlige satsningsområdene de neste 5 årene. 
Som et tiltak i arbeidet rundt temaet, skal 5 skoler i 
Molde delta i en pilot i regi av Høgskolen i Vestfold, 
DELE og KS for å utvikle en lederpraksis som sikrer 
systematisk videreutvikling av lærerens mest sen-
trale kompetanse, klasseledelse. Piloten gjennomfø-
res i løpet av et til to år. 

Prosjektdeltakelsen koster kr. 50 000,-. I tillegg kom-
mer kostnader til vikarer, reiser og møter i prosjek-
tet, samlet kostnad ca. kr. 130.000,- per år. Total 
kostnad kr. 430.000,-.

Spesialundervisning 1 000 1 000 1 000 1 000

Innføringsklasse 3. til 7 trinn 700 700 700 700

Tidlig innsats (SOL,  klasseledelse, foreldreskole) 600 600 600 600

Utvidet ramme rådgiving ungdomstrinnet 500 500 500 500

St. meld nr. 22, valgfag ungdomstrinn 200 400 400 400

Veiledning nyutdanna pedagoger 30 100 100 10

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015
Hele 1.000
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Utvidet ramme rådgiving på ungdomstrinnet
Viser til K-sak 62/11 med følgende vedtak:
• Skisserte forventninger til oppgaveløsning og 

kompetansekrav for rådgivingstjenesten følges 
opp innen de til en hver tid vedtatte rammer

• En styrking av ressursen til veiledning utredes. 
Aktuelle tiltak skal vurderes inn mot budsjett 
2012 og økonomiplan 2012 - 2015.

• Rådgiving skal være et prioritert område for 
videre- og etterutdanning i perioden 2012 - 2014.

Den enkelte eleven har rett til to ulike former for 
nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og 
utdannings- og yrkesrådgiving. Retten til nødvendig 
rådgiving innebærer at eleven skal kunne få infor-
masjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å fi nne 
seg til rette på skolen og ta avgjørelser i tilknyting 
til framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Majoriteten 
av rådgiverne uttrykker at den tidsressursen som er 
avsatt til rådgivertjenesten, ikke står i forhold til den 
arbeidsmengden tjenesten innebærer. Kvaliteten 
ved den rådgivningen som blir gitt, synes å variere. 
Elevene gir uttrykk for at det gis mye informasjon om 
yrker og utdanninger, men at personlig veiledning og 
hjelp til refl eksjon synes å mangle. 

Ressurser
Molde kommune bruker følgende ressurser til rådgi-
ving:
• Bekkevoll ungdomsskole: Likt fordelt mellom to 

rådgivere på de to områdene sosialpedagogisk 
og utdannings- og yrkesrådgiving, som hver har 
43,3 pst. rådgiving. Samlet blir det 86,6 pst. av 
et årsverk.

• Bergmo ungdomsskole: To rådgivere har til 
sammen 532 + 44 årstimer (65 pst. av et års-
verk).

• Skjevik barne- og ungdomsskole sin rådgiver 
har 190 årstimer, som blir rundt. 25 pst. av et 
årsverk.

• Vågsetra barne- og ungdomsskole sin rådgiver 
har 5 rammetimer i uken, dvs. rundt 21 pst. av et 
årsverk.

• Sekken oppvekstsenter har rådgiver i 38 årsti-
mer, dvs. 4,2 pst. av et årsverk.

Totalt blir dette 2 årsverk eller omregnet ca. 1,2 mill. 
kroner. 

Rådmannen ser behovet for å tilrettelegge for en 
økning i ressursen til rådgiving, eventuelt over noe 
tid. Dette kan være ett tiltak i arbeidet mot frafall i 
videregående opplæring. 

En økning i ressursen med eksempelvis 80 pst. stil-
ling, vil utgjøre ca. 0,5 mill. kroner per år. Fordeles 
denne ressursen per elev på ungdomstrinnet ved 
den enkelte skole, får skoleområdet følgende forde-

ling prosentvis stilling:
• Bergmo ungdomsskole 24,0 pst.
• Bekkevoll ungdomsskole 38,0 pst.
• Vågsetra barne- og ungdomsskole 9,0 pst.
• Skjevik barne- og ungdomsskole 8,0 pst.
• Sekken oppvekstsenter 1,0 pst.

Innføringsklasse for ungdomstrinnet
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 65/11 har rådmannen 
vurdert nærmere utfordringene knyttet til eventuell 
etablering av innføringsklasse for ungdomstrinnet. 
Manglende norskkunnskaper er et problem for man-
ge minoritetsspråklige elever. Gode norskkunnskaper 
er en forutsetning for å nyttiggjøre seg undervisning 
på alle nivåer.

Mange kommuner har organisert undervisningen av 
fremmedspråklige i egne innføringsklasser både for 
barne- og ungdomstrinnet. Eksempelvis har Ålesund 
kommune to innføringsklasser i ulike bydeler for ung-
domstrinnet og en for barnetrinnet. I utgangspunktet 
bør en innføringsklasse være for ca. ett år. For anal-
fabeter bør det gis tilbud om alfabetiseringsklasse 
først. I Molde kommune vil rådmannen foreslå at 
for elever i ungdomstrinnet blir dette tilbudet lagt til 
Molde voksenopplæringssenter. En innføringsklasse 
for ungdomstrinnet vil gjelde hele kommunen med 
unntak av ungdomstrinnet ved Skjevik barne- og 
ungdomsskole. Dette har sammenheng med det 
tilbudet som er etablert ved skolen for oppfølging av 
elever fra Molde asylmottak. Utfordringene i plan-
leggingsarbeidet er spesielt knyttet til økonomi og 
lokalisering.

Gjennom koordineringsfunksjonen lagt til innførings-
klassen ved Sellanrå skole, har skolene en organisa-
torisk overbygning i forhold til nettverk/erfaringslæ-
ring, som også vil omfatte eventuell innføringsklasse 
på ungdomstrinnet. En referanse når det gjelder 
kostnader er det statlige tilskuddet til opplæring av 
elever som bor i statlige asylmottak. Våren 2011 var 
satsen kr. 7.098,- per elev per måned i 10 måneder. 

Flere av elevene i innføringsklassen vil være elever 
med status fl yktning/familiegjenforente. De statlige 
tilskuddene til kommunen for denne elevgruppen bør 
kunne sees inn i sammenhengen. Med en sats på kr. 
7.100,- per elev per måned, vurderes det slik at det 
kan etableres et tilfredsstillende tilbud, forutsatt en 
samlokalisering av elevene. Noen ekstra kostnader til 
skoleskyss vil oppstå, men de fl este av elevene bor/
bosetter seg i sentrum. 

Ved eventuell etablering av innføringsklasse for ung-
domstrinnet, vil rådmannen samordne prinsippene 
for opptak og fi nansiering av de to tiltakene. Ved 
Bekkevoll ungdomsskole er skolen i gang med en 
utprøving fra november 2011. For 12 elever med en 
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kostnad på kr. 7.100,- per måned per elev i 10 måne-
der, vil årskostnaden utgjøre 0,85 mill. kroner.

Veiledning av nyutdannede 
I 2009 ble det inngått en intensjonsavtale mellom KS 
og Kunnskapsdepartementet på dette området.  Det-
te vil også være et sentralt tiltak i en rekrutterings-
sammenheng. En arbeider med nærmere avklaringer 
når det gjelder ressursramme til veiledere og orga-
nisering av denne oppfølgingen på kommunenivå. 
Målet er en lik modell ved alle skolene. 

Skolene i kommunen har i dag i ulik grad egne 
opplegg og ulik praksis på feltet. Det pågår nå et 
arbeid som skal resultere i en felles ramme og plan 
for hvordan dette skal følges opp. Noen skoler har 
lærere som har tatt mentorutdanning de siste årene. 
Denne kompetansen vil være en styrke for arbeidet, 
og bør brukes målrettet i kommunen. For skoleåret 
2011/2012 ble det tilsatt bare to nyutdannede lærer i 
grunnskolen. På sikt vil behovet for rekruttering øke 
vesentlig. 

Av ca. 300 lærere i grunnskolen er 100 i aldergruppe 
55+. Det vil utvilsomt være en styrke i konkurransen 
om aktuelle arbeidstakere å kunne tilby god veiled-
ning. Dette vil også være med å sikre kvalitativ god 
opplæring for elevene. Plan for felles veiledning av 
nyutdannede pedagoger i grunnskolen bør ferdigstil-
les våren 2012 med sikte på systematisk veiledning 
fra skoleåret 2012/2013. I første omgang kan en 
engasjere en veileder for ungdomstrinnet og en for 
barnetrinnet. Veilederne frikjøpes med en time per 
uke fra 1. august 2012.
 
For 2012 vil kostnaden utgjøre kr. 23.000,- i lønns-
kostnader, samt noen reisekostnader. Samlet utgjør 
dette kr. 30.000,-.

På sikt bør rammen økes, og fra 2013 vil en foreslå 
to timer frikjøp per veileder, dvs. en årskostnad per 
veileder på kr. 50.000,-. I perioder med svært få ny-
utdannede, kan ressursen brukes mot praksisrettet 
kollegaveiledning.

Økt bemanning fagseksjon 0,5 stilling
Det er behov for å styrke seksjonens kapasitet i 
forhold til oppfølging av vurdering og læringsresultat 
på området. Dette vil være et sentralt tiltak for det 
videre utviklingsarbeidet på skoleområdet.

Andre tiltak på skoleområdet
Stortingsmelding nr. 22 Motivasjon - Mestring – Mu-
ligheter 2010 - 2011, med oppfølging fra høsten 2012.
I ungdomsskolen skal det etter hvert bli 12 - 13 fag å 
velge mellom. Alle valgfagene skal hente innhold fra 
minst to av dagens fag, og samlet sett skal valgfage-
ne dekke alle dagens ordinære fag.  Valgfagene skal 

innfri en sentral målsetting fra ungdomstrinnsmeldin-
gen, nemlig å gi elevene anledning til å arbeide mer 
praktisk. Valgfagene vil kreve fl ere lærere fordi elev-
ene vil arbeide i mindre grupper. De nye valgfagene 
skal innføres trinnvis fra høsten 2012. 

Det første skoleåret vil fagene gjelde alle elever på 
8. trinn, og fra høsten 2013 både 8. og 9. trinn. I den 
videre oppfølging av ungdomstrinnsmeldingen, skal 
det iverksettes et skolebasert program over fem år 
for kompetanseutvikling i klasseledelse og forsterket 
lesesatsing med særlig vekt på gutter. 

Rådmannen ser for seg at kommunen må tilrette-
legge for et omfattende endrings-/utviklingsarbeid 
på ungdomstrinnet i de kommende årene. Endrin-
ger i forhold til struktur og innhold i opplæringen vil 
utløse behov for en styrking av ressursrammen for 
ungdomstrinnet. Den statlige rammen for Molde 
kommune fra høsten 2012 for oppfølging av valgfags-
ordningen er på kr. 318.000,-. 

“Ny Giv” er et annet nasjonalt satsingsområde på 
ungdomstrinnet som skal inn i driften i alle kom-
muner og skoler fra 2013. Signalene så langt, er at 
kommunene ikke vil få tilført midler når prosjektet 
går over i driftsfasen. Målgruppen for prosjektet er 
elever som er lite motivert for opplæring, har høyt 
fravær og/eller ved at de ikke har opparbeidet seg 
tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter. 

Bakgrunnen for satsingen er den nære sammen-
hengen mellom elevenes faglige prestasjoner i 
ungdomsskolen og hvordan de lykkes i videregående 
opplæring. En god del elever sliter med lav motiva-
sjon, høyt fravær eller har andre utfordringer, og 
mange får derfor ikke i tilstrekkelig grad vist hva de 
er gode for. 

Hovedutfordringen er at mange har problemer med 
lesing, skriving og/eller regning, som er et viktig 
grunnlag for all annen læring. Elevene får tilbud om 
grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. 
Denne opplæringen kan foregå på ulike måter, og det 
kan være aktuelt at elevene i perioder vil få denne 
opplæringen utenfor de ordinære timene. I Molde 
kommune deltar ca. 30 elever inneværende skoleår.

Overgangssamtaler barneskole – ungdomsskole. 
Prosjekt: ”Sammen om oppvekst”
I Molde har 4 skoler i samarbeid med Høgskolen i 
Vestfold, DELE, Kunnskapsdepartementet (KD) og 
7 andre kommuner, prøvd ut ny praksis knyttet til 
overganger. Prosjektet har som mål å sikre en god 
og effektiv overgang mellom barne– og ungdoms-
skole ved overføring av informasjon om eleven så 
tidlig som mulig. Evaluering og videre utprøving, kr. 
50.000,-.
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Fremtidige utfordringer
• Tilpasset opplæring, herunder spesialundervis-

ning 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 barnehage - skole, barnetrinn - 
ungdomstrinn og ungdomstrinn - videregående 
opplæring

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

• Styrking av rådgivertjenesten med vekt på inn-
holdskrav i tjenesten og samarbeidet med vide-
regående opplæring og andre sentrale aktører 

• Videreutvikling av ungdomstrinnet i mer praktisk 
retning, nye valgfag

• Oppfølging av samarbeidet skole - hjem med 
tiltaket foreldreskole 

• Kompetanseutvikling for tilsatt personale med 
vekt på grunnleggende ferdigheter i norsk og 
matematikk, fremmedspråk, klasseledelse, råd-
giving og skoleledelse

• Utvikle pedagogisk støtteteam for oppvekstom-
rådet i kommunen

• Bygningsmessige utfordringer i påvente av 
fremtidig utbygging/renovering ved Vågsetra 
barne- og ungdomsskole og Sellanrå barneskole, 
økende elevtall ved Kviltorp og Bolsøya skoler og 
planlegging av ny skole på Årø

Avsluttende kommentarer
Tidlig innsats- spesialundervisning
I St. meld. nr 18, Læring og fellesskap, (2010 – 2011) 
skisseres det tre strategier for å utvikle og opprett-
holde et godt læringsmiljø i skolen, og gjennom det 
få til en best mulig skole for alle elevene, uansett 
behov. 

Strategi 1: Fange opp – følge opp 
Tidlig innsats og tilpasset opplæring er sentrale stikk-
ord. Spesialundervisning iverksettes for å sikre dem 
som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære 
opplæringen.  

Strategi 2: Målrettet kompetanse – styrket lærings-
utbytte
Spesialisert og målrettet kompetanse hos skolele-
dere og pedagoger.

Strategi 3: Samarbeid og samordning – bedre gjen-
nomføring
Samarbeidet hjem – skole skal bedres. Spesielt 
fremheves foreldre med barn som har behov for 
særskilt hjelp og støtte. Fokus på informasjon og 
samordning mellom ulike tjenester.   

Vurdering
Skolevurdering, som et gjennomgående tema, vil få 
et sentralt fokus ut gjennom hele perioden. Bakgrun-
nen for en felles vektlegging er:
• Forskning viser at skolene og skoleeier må 

vektlegge mer systematisk evaluering av opplæ-
ringstilbudet 

• Endringer i lov og forskrift med vekt på undervei-
svurdering

• Forsterket krav til dokumentasjon og rapporte-
ring i forhold til nasjonale og lokale mål

Foreldreskole
Foreldreskole går ut på å gi foreldrene kunnskap og 
kompetanse om skolen for på den måten å øke de-
res medvirkning og involvering i barnas skolegang. 

Målgruppe for Foreldreskole
• Førstegangsforeldre. Her får de en mulighet til 

å bli kjent med hverandre og få en innsikt i roller 
og ansvar i hjem - skole - samarbeidet

• Foreldre med barn som begynner på ungdom-
skoletrinnet. Her vil de ofte få andre typer utfor-
dringer rundt det å være foreldre til tenåringer 
og det kan også være en ny foreldregruppe å bli 

kjent med
• Foreldre som føler at de kommer til kort når det 

gjelder fagene på skolen, og som ønsker å vite 
hvordan de kan støtte barnet sitt

I Molde kommune er foreldreskole i varierende 
grad tatt i bruk. Rådmannen ønsker å tilrettelegge 
for mer systematisk oppfølging og koordinering på 
dette feltet i nært samarbeid med foresatte (KFU) og 
skolene.
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Antall elever og lærerårsverk for alle trinn

Antall elever 3 226 3 231 3 225 3 177 3 126

Årsverk til undervisning 252,0 249,6 237,2 235,1 234,0

  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Fagseksjon skoleRamme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 20 839    

Brutto driftsinntekter -604    

Inngående 20 235 22 944 21 397 21 497 21 497

Lønnsoppgjør kap. 4 51 30   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -24   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  528   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 23 17   

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   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner 2 660    

Rammeoverføring til innføringsklassen på Sellanrå skole -308    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 160 1 612   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 (2,4 mill. kroner - kr. 426.000,-
til sentrale tjenester) -1 974    

Revidert K-sak 49/11: Skoleområdet styrkes - generell
rammeøkning, spesialundervisning m.v. 1 000    

Revidert K-sak 49/11: Skoleområdet styrkes - tidliginnsats
for trinnene 1-4 1 400    

Ekstra tildeling av ressurser til norskopplæring til Bergmo,
Sellanrå og Kviltorp -203    

Etterutdanning Bergmo ungdomsskole -50  50  

Etterutdanning Sellanrå skole -50  50  

Statsbudsjett 2012: Valgfag i ungdomsskolen fra høsten 2012  318   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -528   

Rammereduksjon - fordeles på skolene  -2 000   

Utgående 22 944 21 397 21 497 21 497 21 497

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Sellanrå skole

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Kvam skole

Brutto driftsutgifter 15 961    

Brutto driftsinntekter -2 585    

Inngående 13 376 13 110 12 674 12 674 12 674

Lønnsoppgjør kap. 4 147 82   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -66   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  18   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 20 -20   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -210    

Rammeoverføring til Sellanrå skole vedrørende innføringsklassen
- 3 elever for våren 2011 -102 102   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -173 -376   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 165    

Rammeoverføring til Sellanrå skole vedrørende innføringsklassen
- skoleåret 2011/2012 -113 -158   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -18   

Utgående 13 110 12 674 12 674 12 674 12 674

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 25 438    

Brutto driftsinntekter -3 837    

Inngående 21 601 23 113 22 819 22 769 22 769

Lønnsoppgjør kap. 4 249 143   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -95   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 11   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 61 -61   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -280    

Rammeoverføring vedrørende innføringsklassen fra andre skoler
og fagseksjonen 566 -258   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -136 -249   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 233    

Budsjettrevisjon 2 -  innføringsklassen tilført 0,3 mill. kroner 300 -300   

Rammeoverføring fra andre skoler vedrørende innføringsklassen -
skoleåret 2011/2012 368 515   

Ekstra tildeling av ressurser til norskopplæring 85    

Etterutdanning  50  -50  

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -19   

Utgående 23 113 22 819 22 769 22 769 22 769

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Nordbyen skole

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Langmyra skole

Brutto driftsutgifter 29 973    

Brutto driftsinntekter -4 264    

Inngående 25 709 26 304 26 586 26 586 26 586

Lønnsoppgjør kap. 4 341 196   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres med
økning i egne inntekter  -143   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 12   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 31 -31   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -350    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 288 287   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 221    

Rammeoverføring til Sellanrå skole vedrørende innføringsklassen
- skoleåret 2011/2012 -28 -39   

Ekstra tildeling av ressurser til norskopplæring 75    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -17   

Utgående 26 304 26 586 26 586 26 586 26 586

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 -2 015

Brutto driftsutgifter 23 408    

Brutto driftsinntekter -4 260    

Inngående 19 148 19 261 18 833 18 833 18 833

Lønnsoppgjør kap. 4 232 131   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -96   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  16   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 31 23   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 82 -82   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -280    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -167 -404   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 215    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -16   

Utgående 19 261 18 833 18 833 18 833 18 833

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000



76

S
ko

le

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Kleive oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Kviltorp skole

Brutto driftsutgifter 27 406    

Brutto driftsinntekter -4 052    

Inngående 23 354 23 964 24 496 24 496 24 496

Lønnsoppgjør kap. 4 230 132   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -135   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  21   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 12   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 41 -41   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -280    

Rammeoverføring til Sellanrå skole vedrørende innføringsklassen
- 6 elever for våren 2011 -156 156   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 546 646   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 339    

Rammeoverføring til Sellanrå skole vedrørende innføringsklassen
- skoleåret 2011/2012 -170 -238   

Ekstra tildeling av ressurser til norskopplæring 43    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -21   

Utgående 23 964 24 496 24 496 24 496 24 496

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 6 530    

Brutto driftsinntekter -793    

Inngående 5 737 5 991 10 307 10 307 10 307

Lønnsoppgjør kap. 4 48 28   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -20   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 31 23   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -70    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 207 247   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 38    

Økning administrativ ressurs m.v. grunnet organisasjonsendring  273   

Overføring av Kleive barnehage  3 782   

Lønnskompensasjon kap. 4 for 2012 for Kleive barnehage  32   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -73   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  24   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -9   

Utgående 5 991 10 307 10 307 10 307 10 307

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Bolsøya skole

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Vågsetra barne- og ungdomsskole

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 5 343    

Brutto driftsinntekter -465    

Inngående 4 878 4 970 4 990 4 990 4 990

Lønnsoppgjør kap. 4 38 22   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -16   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 15 11   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -70    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 33 3   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 76    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -9   

Utgående 4 970 4 990 4 990 4 990 4 990

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 20 036    

Brutto driftsinntekter -2 094    

Inngående 17 942 17 871 17 296 17 296 17 296

Lønnsoppgjør kap. 4 181 105   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -40   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 12   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -210    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -369 -652   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 310    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -19   

Utgående 17 871 17 296 17 296 17 296 17 296

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Sekken oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Bekkevoll ungdomsskole

Brutto driftsutgifter 27 921    

Brutto driftsinntekter -875    

Inngående 27 046 26 979 26 645 26 645 26 645

Lønnsoppgjør kap. 4 251 145   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  18   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 13   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 31 -31   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -350    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -116 -380   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 157    

Rammeoverføring til Sellanrå skole vedrørende innføringsklassen -57 -80   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -18   

Utgående 26 979 26 645 26 645 26 645 26 645

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 4 862    

Brutto driftsinntekter -339    

Inngående 4 523 4 468 4 392 4 392 4 392

Lønnsoppgjør kap. 4 30 18   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -6   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  7   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -70    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -31 -88   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 16    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -7   

Utgående 4 468 4 392 4 392 4 392 4 392

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Bergmo ungdomsskole

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Skjevik barne- og ungdomsskole

Brutto driftsutgifter 18 338    

Brutto driftsinntekter -2 405    

Inngående 15 933 16 634 17 198 17 198 17 198

Lønnsoppgjør kap. 4 201 116   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -71   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  16   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 12   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 20 -20   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -210    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 469 527   

Fordeling av budsjettrevisjon 2 på 2,4 mill. kroner 204    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -16   

Utgående 16 634 17 198 17 198 17 198 17 198

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 22 794    

Brutto driftsinntekter -763    

Inngående 22 031 21 358 20 226 20 176 20 176

Lønnsoppgjør kap. 4 200 113   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst.
fi nansieres med økning i egne inntekter  -34   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 13   

Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring 51 -51   

Fordeling av rammereduksjon ut til skolene på 2,66 mill. kroner -280    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -711 -1 173   

Etterutdanning  50  -50  

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -19   

Utgående 21 358 20 226 20 176 20 176 20 176

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Brutto driftsutgifter 24 069    

Brutto driftsinntekter -15 524    

Inngående 8 545 8 724 7 747 7 747 7 747

Lønnsoppgjør kap. 4 157 91   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -533   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  106   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 22 15   

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   

Redusert inntektskrav  550   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -106   

Utgående 8 724 7 747 7 747 7 747 7 747

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive 
all kommunal voksenopplæring og rådgiving knyt-
tet til opplæringslovens § 4a (grunnskoleopplæring 
og spesialundervisning), norskopplæring for voksne 
innvandrere og tiltak satt i verk etter voksenopplæ-
ringsloven. 

Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra kommu-
ne 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
• Eksamensrettet grunnskoleopplæring
• Grunnskoleopplæring for fl yktninger som en del 

av introduksjonsprogrammet

Spesialundervisning 
• Spesialundervisning gis på svært ulike områder, 

blant annet rehabiliterende opplæring for sla-
grammede eller trafi kkskadde personer, perso-
ner med psykiske lidelser eller personer med 
spesifi kke lærevansker

• 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 fl yktninger bosatt i 

Molde og Aukra

Annen opplæring tilbys ved behov og særskilt fi nan-
siering

Faglige utfordringer
Det settes store krav til de tjenester som skal leve-
res. Senteret konkurrerer både på pris og kvalitet på 
fl ere av våre områder. Vi har også som mål å være en 
ledende aktør på voksenopplæringsfeltet i regionen i 
tråd med kommunens visjon. Dette betyr at: 
• Senteret må ha muligheter og evne til å videre-

utvikle tilbudene til elevgruppene vi skal betjene
• Ansatte må få mulighet for kompetanseheving 

innenfor alle våre tjenesteområder
• Vi må stadig sikre et kvalitativt godt samarbeid 

med andre tjenesteytere til våre elever
• Nye behov innenfor spesialundervisningen stiller 

høyere krav til ansatte om enda bredere kompe-
tanse enn tidligere

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Den økonomiske rammen som er lagt til grunn for 
driften 2012 vil by på store utfordringer. Redusert 
ramme kan føre til at tjenesteproduksjonen blir la-
vere på noen av våre tjenesteområder. Aktiviteten på 
områder som kan bli berørt er:
• Tilbud til elever med behov for eksamensrettet 

grunnskoleopplæring utenom det fl yktningtje-
nesten dekker utgiftene for. Gjelder ikke mange 
elever, men tiltakene er ressurskrevende fordi 

elevene som søker slikt tilbud ofte har svært 
ulike behov

• Reduksjon i tilbudet til spesialundervisning 
fra høsten 2012. Reduksjonen kan i verste fall 
tilsvare en 100 pst. stilling på årsbasis

• 1 time per uke redusert undervisning for alle 
elever som har norskkurs på dagtid. Dette betyr 
lengre gjennomføringstid for elever med plikt til 
opplæring, noe som kan føre til problemer med 
gjennomføring innen normert tid

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
• Økt krav til inntekter i 2011 på 1,0 mill. kroner i 

tillegg til økte fellesutgifter på leide lokaler fører 
til utfordringer på tjenesteområdene da dette 
ikke er kompensert i tildelt ramme. 

• Kommunen er forpliktet til å tilby eksamensrettet 
grunnskoleopplæring dersom noen har krav på 
dette. Midler avsatt til slik opplæring sees i dag i 
sammenheng med midler til spesialundervisning 

og det er meget krevende å få dekket begge 
områdene med disse midlene .

• Antall elever som har behov for spesialunder-
visning øker. Mangfoldet i opplæringstiltak blir 
stadig større og det blir stadig vanskeligere å 
dekke alle behovene.

• Drift av kantine er en del av et større samarbeid 
mellom fl ere aktører. Kantinen vil på sikt kunne 
driftes med små kommunale ressurser. 

Kompensasjon for husleie og inntekstkrav 750 750 750 750

Eksamensrettet grunnskoleopplæring 650 650 650 650

Styrking av spesialundervisningen  650 650 650 650

Etablering og drift av kantine 650 650 650 650

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
En stor utfordring er at store deler av eksisterende 
og alle økte driftskostnader, fi nansieres i sin helhet 
av egne genererte inntekter. Skal senterets styrke 
sin posisjon som regionsledende, må driften sikres 
gjennom forutsigbare rammebetingelser som bidrar 
til kompetanseutvikling og kvalitativt god tjenesteyt-
ing. Denne forutsigbarheten er ikke til stede i dag.

Utviklingen i samfunnet viser at det vil være et kon-
tinuerlig behov for økt kompetanse på fl ere områder 
innenfor spesialundervisningen. 

Ungdommer med invandrerbakgrunn med liten eller 
ingen skolebakgrunn gir senteret både store faglige 
og ressursmessige utfordringer i tiden fremover.

Hele 1.000
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Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 78 542

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 229

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 11 591

Kvam og St. Sunniva barnehager 10 987

Hjelset barnehage 6 468

Kviltorp og Langmyra barnehager 4 544

Lillekollen barnehage 13 679

Totalt 138 040

Barnehage 2012 

Befolkningsendring for aldersgruppen over 0 - 5 år i planperioden

Budsjett 2012 for barnehage

Barnehageområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

2011 2012 2013 2014 2015

0 - 5 år

1 633

1 672
1 707 1 721 1 711

Hele 1.000

12,6 %
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Fagseksjon barnehage 73 063 78 542 78 542 78 542 78 542

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 902 12 229 12 229 12 229 12 229

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 11 640 11 591 11 591 11 591 11 591

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 295 10 987 10 987 10 987 10 987

Hjelset barnehage 10 381 6 468 6 468 6 468 6 468

Kviltorp og Langmyra barnehager 5 519 4 544 4 544 4 544 4 544

Lillekollen barnehage 13 299 13 679 13 679 13 679 13 679

Sum ramme 138 099 138 040 138 040 138 040 138 040

  2011 2012 2013 2014 2014
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

BARNEHAGEOMRÅDET

Brutto driftsutgifter 161 048    

Brutto driftsinntekter -25 814    

Inngående 135 234 138 099 138 040 138 040 138 040

Lønnsoppgjør kap. 4 1 031 589   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  60   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 134 92   

Tilskudd funksjonshemmede barn 2011 -40 40   

Tilskudd funksjonshemmede barn 2012 40 -40   

Revidert K-sak 49/11: Barnehageområdet - rammeøkning
ikke-kommunale barnehager videreføres 1 000    

Revidert K-sak 49/11: Barnehageområdet - spesialpedagogiske
 tiltak videreføres 700    

Reduksjon Berg barnehage avvikles 14. august 2012  -472   

Økning tilskudd ikke kommunale barnehager blant annet
ny barnehage i Årølia  4 487   

Reduksjon Kviltorp barnehage avvikles 14. august 2012  -990   

Overføring av Kleive barnehage til Kleive oppvekstsenter  -3 782   

Lønnskompensasjon kap. 4 for 2012 for Kleive barnehage  -32   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011
Kleive oppvekstsenter  73   

Funksjonshemmede barn høst 2011  -24   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -60   

Utgående 138 099 138 040 138 040 138 040 138 040

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Det er totalt 30 barnehager med omtrent 1.400 bar-
nehagebarn i Molde. 17 barnehager er private, 13 er 
kommunale. De private barnehagene eies av 11 ulike 
eiere; enkeltmannsforetak, velforening, andelsbarne-
hager, livssynsorganisasjon med videre. Kommunen 
har ansvar for å sikre barn med rett barnehageplass 
et tilbud og sikre fi nansieringen av all kommunal og 
privat barnehagedrift i tråd med lov og forskrift.

De kommunale barnehagene er organisert i 6 større 
kommunale barnehageenheter. I tillegg er Sekken og 

Kleive organisert som oppvekstsenter (barnehage, 
skole, SFO) med rektor som styrer.

Fagseksjon
Fagseksjon barnehage en del av plan- og utviklings-
avdelingen. Seksjonen ivaretar kommunens rolle 
som eier blandt annet med bestillerfunksjon for de 
kommunale barnehagene og i forhold til koordinering 
av oppgaver og ressursfordeling  innenfor fagområ-
det. 
Fagseksjonen er delegert kommunens rolle som 

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 (samlet for området) 
Hele 1.000

Hele 1.000
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lokal barnehagemyndighet. I dette ligger at kom-
munen skal gi veiledning og påse at samtlige private 
og kommunale barnehager drives i samsvar med 
gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har an-
svar for godkjenning, tilsyn, veiledning, planlegging 
og videreutvikling av barnehagetilbudet i tråd med 
lovverk, sentrale og lokale føringer.
Fagseksjonen har økonomiansvar og fatter vedtak 
om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for 
barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for mino-
ritetetsspråklige barn. Seksjonen har fag-, personal- 
og økonomiansvar for spesialpedagoger for førskole-
barn.

Barnehagene
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 føl-
gende 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 ble nytt fi nansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager innført. Dette er en stor 
kommunaløkonomisk reform hvor det aller meste av 
øremerket statstilskudd til barnehagedrift nå er inn-
lemmet i rammetilskuddet til kommunene (ordinært 
driftstilskudd, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne og skjønnsmidler til barnehager). I 
samarbeid med private eiere er det utarbeidet lokale 
retningslinjer for beregningsmåte for 2011. (K-sak 
24/11, 17. mars 2011 ”Nytt fi nansieringssystem for 
ikke-kommunale barnehager fra 1. januar 2011. Ret-
ningslinjer og beregningsmåte for 2011”). 

Full barnehagedekning – strategi 1.1, 2.3
Lov om endringer i barnehageloven (rett til barneha-
geplass) trådte i kraft 1. januar 2009. Det innebærer 
at de som har søkt om plass innen fristen for ho-
vedopptak 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 al-
deren 1 til 1,5 år krever dette høyere bemanningsfak-
tor 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 oktober 2011:
• Det er totalt 88 barn som har søkt barnehage-

plass og som ikke har et tilbud
• 31 barn har behov for plass i perioden august – 

desember 2011
• 57 barn har behov for plass i perioden januar – 

mai 2012

For utvidelse av kapasitet på barnehageplasser vises 
til kommunestyresak 100/09 ”Full barnehagedekning 
– nye tiltak 2010 og 2011”. Kommunen har inngått 
kontrakt med Espira-gruppen om bygg og drift av 
ny barnehage i Årølia. Barnehagen vil gi omlag 90 
ordinære heldagsplasser, 18 ordinære heldagsplas-
ser naturgruppe og tilbud om åpen barnehage. 
Barnehagen skal være i drift august 2012. Når Årølia 
er i drift legges Berg og Kviltorp barnehage ned, ca. 
50 plasser. 

Barn med nedsatt funksjonsevne og spesialpedago-
gisk hjelp til førskolebarn – strategi 1.1, 3.1, 4.1
Behovet for tiltak for barn med nedsatt funksjons-
evne er stadig økende. Dette har vært meldt over 
år, senest i revidert budsjett 2011 og ved klagebe-
handling i formannskapet som klagenemnd i oktober 
2011. Tilnærmet alle barn har et barnehagetilbud, og 
barna starter i barnehage når de er mye yngre enn 
tidligere (87,1 pst. av 1 - 2 åringer har barnehageplass 
i Molde). Dette gir stadig større mulighet til å fange 
opp barn som trenger hjelp og støtte tidlig. Forskning 
viser til viktigheten av å sette i verk tiltak tidlig. Bar-
nehagetilbud er i seg selv et tidlig tiltak. Behov for 
tiltak i forhold til barn med særskilte behov meldes 
både i forhold til skole og tiltak funksjonshemmede. 
Med få unntak er disse barna i barnehagen først.

Meld. St. 18 (2010 - 2011) Melding til Stortinget ”Læ-
ring og fellesskap. Tidlig innstas og gode læringsmiljø 
for barn, unge og voksne med særlige behov” ble 
godkjent 8. april 2011. Stortingsmeldingen påpeker 
tre strategier for forbedring:
• Strategi 1: Fange opp – følge opp
• Strategi 2: Målrettet kompetanse – styrket læ-

ringsutbytte
• Strategi 3: Samarbeid og samordning – bedre 

gjennomføring

Siden forrige barnehageår har det vært en økning 
i antallet innmeldte barn med særskilte behov fra 
32 til 42. Kommunale og private barnehager og 
foresatte har søkt om ressurser til sakkyndig doku-
menterte tiltak estimert til omtrent16 mill. kroner 
for barnehageåret 2011 - 2012 (august 2011 – august 
2012). Budsjettet for 2011 til disse tiltakene er på 7,6 
mill. kroner. På årsbasis er avviket mellom ressurser 
og behov ca. 8,5 mill. kroner. Et så stort avvik mel-
lom behov og ressurser fører til en svært vanskelig 
situasjon.

I tråd med intensjonen i Stortingsmeldingen forsøker 
fagseksjonen å følge strategiene. Etter en periode 
med utfordringer med å rekruttere spesialpedago-
ger har vi i år lykkes i å få tilsatt personer med høy 
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spesialpedagogisk kompetanse. I barnehagene er 
det stort behov for både fagkompetanse og assis-
tenter. Flere av barna har diagnoser som både krever 
fagkompetanse og praktisk kontinuerlig oppfølging 
av voksne; hver dag hele barnehagedagen.
Rammen til tiltak for barn med særskilte behov ble 
økt med 0,7 mill. kroner for å styrke tilbudet høsten 
2011. Kronebeløpet er videreført i 2012. Det bedrer 
situasjonen litt, men i forhold til det dokumenterte 
behovet er det fortsatt et alvorlig sprik på behov og 
ramme.

Kommunen har som kjent hatt store utfordringer 
med å rekruttere logoped. Kommunen er pliktig å gi 
barn med rett til logopedhjelp denne tjenesten, men 
har ikke dekning til tiltaket innefor dagens ramme. 
Fagseksjonen har inngått avtale med Tøndergård 
skole skoleåret 2011 - 2012 om å kjøpe 20 pst. logo-
pedtjeneste til barnehagebarna. Dette er fortsatt ikke 
tilstrekkelig kapasitet i forhold til behovet. Privatprak-
tiserende logopeder bistår, men det må fi nansieres.

Barnehageløftet – strategi 1.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3
Regjeringen har satt følgende mål for barnehageom-
rådet:
• Høy kvalitet
• Full barnehagedekning
• Lav pris

Det er sterke statlige signal om at barnehagen skal 
videreutvikles som lærende organisasjon med et ak-
tivt forhold til kompetanseutvikling. Ikke minst kom-
mer dette frem i kunnskapsdepartementets strategi 
for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 
- 2011 og Stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i barneha-
gen (Kvalitetsmeldinga). Den enkelte barnehageeier 
(kommunal og privat) er ansvarlig for at virksomhe-
ten 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 gjennomfø-
re planer for kompetanseutvikling. Molde kommune 
som barnehagemyndighet ivaretar dette ansvaret 
blant annet ved å utarbeide kompetanseplan, gjen-
nom videreføring av veiledning i nettverk for styrere 
og pedagogiske ledere, og ved å tilby mentorordning 
for nyutdannete førskolelærere. 

Personalets kompetanse er den viktigste faktoren 
for å kunne gi et barnehagetilbud av høy kvalitet. 
Størstedelen av ansatte i barnehagene er assisten-
ter/barne- og ungdomsarbeidere og har ikke formell 
utdanning utover videregående skole.

Den nasjonale mangelen på førskolelærere gjør seg 
nå gjeldende også i Molde. Per dato har det kommet 
inn søknader om dispensasjon fra utdanningskravet 
for 17 stillinger som pedagogisk leder eller styrer. 
Kommunen må arbeide aktivt for å beholde og 

rekruttere pedagogisk personale. Dette vil være et 
viktig fokus fremover. I august 2011 offentliggjorde 
Kunnskapsdepartementet ny veileder om kravene 
til pedagogisk bemanning i barnehageloven med 
forskrifter. Presiseringer i veilederen kan få konse-
kvenser for beregningen av omfanget på pedagogbe-
manningen for noen barnehager og kan føre til økte 
utgifter til bemanning. 

Kommunen er tilsynsmyndighet for all barnehage-
drift i kommunen. For å sikre god kvalitet og at samt-
lige barnehager arbeider i tråd med lov og regelverk, 
har kommunen utarbeidet retningslinjer for hvordan 
tilsynet skal gjennomføres (drift- og forvaltningssty-
ret, 24. september 2008, sak 53/08). 

I løpet av perioden 2009 - 2011 vil kommunen ha 
gjennomført tilsyn i 30 kommunale og private barne-
hager (dette er samtlige barnehager med unntak av 
Sekken oppvekstsenter).

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

Det utføres mye godt arbeid i barnehagene, men 
det viser seg dessverre at fl ere barnehager får av-
vik 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. 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 - grunnbemanning - strategi 
4.3.
Det er fortsatt høyt sykefravær i barnehagene. Råd-
mannen merker seg stadig sterkere signal fra både 
kommunale og private barnehagestyrere at grunn-
bemanningen er lav. Slik rådmannen vurderer det er 
barnehagene i Molde generelt gode og det er mye 
godt arbeid som gjøres av mange dyktige medarbei-
dere. Høyt sykefravær, vansker med å sikre kvalifi -
serte vikarer, økning i antall dispensasjoner, store 
barnegrupper, avvik og merknader fra tilsyn, økning 
i omfang på tiltak for barn med særskilte behov gir 
imidlertid urovekkende signal. Så langt har barneha-
gene hatt god budsjettdisiplin, men det registreres 
nå at fl ere barnehager melder merforbruk. Rådman-
nen viser for øvrig til vårens dialogmøte vedrørende 
behovet for å utarbeide bemanningsplan for den 
kommunale barnehagedriften.
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Renhold, hygiene og mathåndtering
Renholdsressursen har vært den samme i mange år, 
selv om både antall barn og voksne har økt. Folke-
helseinstituttet har satt fokus på renhold og hygiene 
som viktige faktorer for å redusere sykefravær. De 
anbefaler ukentlig vask av leker og utstyr. Dette lar 
seg ikke gjennomføre innenfor dagens budsjett-
ramme.  

Håndtering av mat og renhold på kjøkken er et annet 
område som har fått mye fokus de siste årene. Ikke 
bare skal barnehagene tilberede sunne måltider 
til alle barn hver dag. De skal også servere varme 
måltider av høy kvalitet. Både innkjøp, tilberedelse 
og opprydding etter matlaging gjøres i dag ved at 
en av de ansatte har denne oppgaven i tillegg til det 
arbeidet de skal gjøre sammen med barna. Dette er 
en stor utfordring, spesielt blir renholdet en salde-
ringsfaktor. Når tiden ikke strekker til, blir renhold og 
hygiene på kjøkkenet dårligere enn ønsket.

Likestilling – strategi 3.1
Kjønnstradisjonelle valg av utdanning og yrker er 
blant de viktigste årsakene til systematiske forskjel-
ler mellom kvinner og menn i arbeidslivet og i sam-
funnslivet ellers. Kunnskapsdepartementet har utar-
beidet ”Handlingsplan for likestilling i barnehage og 
grunnopplæring 2008 - 2010”. Det overordnede målet 
for handlingsplanen er at barnehagene og grunnopp-
læringen 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. Det er signalisert ny 
handlingsplan fra 2012.

Kommunen har mottatt midler til likestillingsprosjekt 
fra fylkesmannen. Barnehagene Anestua, Kvam og 
St. Sunniva har arbeidet med prosjektet siden 2009. 
Dette er viktig holdningsskapende arbeid for å styrke 
likeverdige muligheter for gutter og jenter. I tillegg til 
arbeid i egne barnehager har prosjektbarnehagene 
invitert de øvrige barnehagene til å delta på fagdager 
om temaet. De vil også presentere prosjektet sitt på 
den nasjonale barnehagekonferansen i Kristiansund i 
februar 2012.

God økonomistyring– strategi 5.1
Fra 1. januar 2011 ble det øremerkede statstilskuddet 
til all barnehagedrift innlemmet i kommunens ram-
metilskudd. Finansieringen av de ikke-kommunale 
barnehagene skjer med det over kommunenes 
egne budsjetter. Innlemming av statlige øremerkede 
barnehagetilskudd i kommunenes rammetilskudd 
er i følge departementet en stor administrativ og 
økonomisk omlegging for kommunene. Kommunen 
som barnehage-myndighet har fått et større ansvar 
for barnehagene når sektoren er rammefi nansiert. 
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 følge statsbudsjet-
tet for 2012 økes prosentsatsen fra 91 til 92 pst. fra 
august 2012. Departementet signaliserer 100 pst. 
fi nansiering fra august 2014. Som nevnt behandlet 
kommunestyret i sak 24/11 de lokale retningslinjene 
for utbetaling av tilskudd. Kommunen har mottatt 
klage på noen av vedtakene, og 6 saker er til ende-
lig klagebehandling hos fylkesmannen. Kommunen 
har videre fått henvendelser fra private eiere med 
bekymring over den økonomiske situasjonen og 
forventet merforbruk i 2011. Disse forholdene kan få 
konsekvenser i forhold til utbetalingen av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager.

1. august 2011 trådte forskriftsendring i § 4, 1. 
ledd – påslag for administrasjonskostnader i kraft.  
Endringene skal være gjeldende fra 1. januar 2011. 
Dette fører til en merkostnad for Molde kommune i 
utbetalingene av tilskudd til private barnehager både 
for 2011 og 2012.

I følge statsbudsjettet foreslår regjeringen at investe-
ringstilskuddet for nye barnehageplasser avvikles fra 
januar 2012.

Maksimalpris på barnehagetilbudet videreføres som 
nå, kr. 2.330.- per måned og kr. 25.360.- per år.

Antall ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på stillingstype

Styrer                                             11,00 14,70 25,70

Pedagogisk leder       49,70 50,00 99,70

Assistent                                   94,50 85,80 180,30

Annet personell (ift. barn med nedsatt funksjonsevne, 
spesialpedagogisk hjelp)                               10,70 8,00 18,70

Vaktmester/rengjøring                            6,00 3,90 9,90

Totalt 171,90 162,40 334,30

  Kommunale Ikke-kommunale Totalt
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  Molde Kommune Landet

KOSTRA - dekningsgrader og utvalgte tjenesteindikatorer 

Dekningsgrader     

Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass  94,8   95,7   95,1  90,1 89,9

Andel barn 0 - 5 år med barnehageplass  79,2   79,7   80,6  76,5 76,1

Andel barn i kom.barnehager i forhold til alle barn i barnehage 47,6 47,8 49 43,3 51,6

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 t. eller mer per uke 92,8 94,6 95,7 94,3 91

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle
barn med barnehage 3,3 5,1 5,4 9,5 7,9

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 4,7 4,8 4,4 8,5 7,4

Produktivitet     

Korr. oppholdstimer per årsverk i kommunalebarnehager  12 335   12 119   12 621   11 780   11 498 

Korr. brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage  116 550   123 542   135 163   140 203   140 619 

Korr. brutto driftsutgifter til kom.barnehager per korrigert
oppholdstimer  38,0   40,0   42,0  46 48

Kom. overføringer av driftsmidler til private barnehager 
per korrigert oppholdstimer  5,0   5,0   7,0  10 10

Utdypende tjenesteindikator     

Andel ansatte med førskolelærerutdanning  29,5   30,5   27,0  33,1 32,6

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning  2,6   1,8   3,5  3,3 3,3

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent

førskolelærerutdanning  88,0   88,5   78,6  87,2 86,4

  2009 2010 2011 gruppe 13 uten Oslo

Utfordringer i perioden for kommunale barnehager

Tiltak barn med særskilte behov 3 000 3 000 3 000 3 000

Logoped 200 200 200 200

Ny fi nansieringsreform - endring barnetall 2 000 2 000 2 000 2 000

Økt grunnbemanning 2 500 2 500 2 500 2 500

Renhold, mathåndtering 1 200 1 200 1 200 1 200

Tilsyn, barnehagemyndighet 300 300 300 300

Åpen barnehage, Kvam 100 100 100 100

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Oversikt antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på oppholdstid

0 - 8 timer      

9 - 16 timer      59 

17 - 24 timer 2 9  2  13

25 - 32 timer 13 9 6 11  39

33 - 40 timer   8 11  19

41 timer eller mer 247 384 232 412  1 275

Totalt  262   402   246   436   59   1 346 

Oppholdstid 2009 - 2012 2006 - 2008 2009 - 2012 2006 - 2008 hager barn*

  Kommunale barnehager Ikke-kommunale barnehager Åpne Totalt 
  barn født barn født barne- antall 

* ekskl. åpen barnehage

Hele 1.000
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Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
Tiltak for barn med særskilte behov/logoped
Omsøkt og dokumentert behov er vesentlig høyere 
enn rammen. For å sikre barna et godt og likeverdig 
tilbud bør rammen styrkes ytterligere. Tiltaket er 
fortsatt lavt estimert.

Ny fi nansieringsreform – endring i barnetall
Molde kommunestyre vedtok i k-sak 24/11 at kom-
munen skal gjennomføre tre tellinger i forhold til 
beregning av kommunalt tilskudd til drift i ikke-kom-
munale barnehager; 15. desember, 15. april og 15. 
september. 

Det kan være forhold som tilsier at barnetallet 
endres i løpet av et år. Tidligere fi kk barnehagene 
automatisk økning i tilskudd dersom de økte kapasi-
teten med to barn eller fl ere. Ordningen nå tilsier at 
denne økningen må være vesentlig, dvs. opprettelse 
av en barnegruppe. 

Økt grunnbemanning
Behov for å styrke grunnbemanningen for å gi et 
sikkert og godt barnehagetilbud, øke kvalitet og redu-
sere sykefravær.

Renhold, mathåndtering
Stadig yngre barn, økning i barnetall og skjerpede 
krav til renhold og mathåndtering krever økte ram-
mer.

Tilsyn, barnehagemyndighet
Arbeidsmengden i fagseksjon barnehage er svært 
høy; barnehageområdet er i stadig vekst og kommu-
nens ansvar og oppgaver både som eier og barne-
hagemyndighet har økt vesentlig de siste par år. 
Økning i arbeidsmengde har ikke gitt utslag i form av 
økt saksbehandlerkapasitet i fagseksjonen, noe det 
er stort behov for.

Åpen barnehage, Kvam
Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barn uten 
ordinær barnehageplass kan komme sammen med 
sine foreldre. Mange nyinnfl yttede familier benyt-
ter seg av tilbudet. Det samme gjelder familier med 
minoritetsspråk. Kvam barnehage har i alle år drevet 
med stor fl eksibilitet for å få til god ressursutnyttelse 
og sambruk av ulike tilbud til publikum. 

Den nasjonale satsen for åpen barnehage økte ved 
overgangen til ny fi nansieringsreform. Dette er det 
ikke tatt høyde for i rammetildelingen til tilbudet på 
Kvam. 

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 72 724    

Brutto driftsinntekter -531    

Inngående 72 193 73 196 78 542 78 542 78 542

Lønnsoppgjør kap. 4 15 10   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  8   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 38 27   

Tilskudd funksjonshemmede barn 2011 -40 40   

Revidert K-sak 49/11: Barnehageområdet - rammeøkning
ikke-kommunale barnehager videreføres 1 000    

Revidert K-sak 49/11: Barnehageområdet - spesialpedagogiske
tiltak videreføres 700    

Spes.ped utgifter våren 2011 -710    

Økning tilskudd ikke kommunale barnehager blant annet
ny barnehage i Årølia  4 487   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  1 944   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -1 162   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -8   

Utgående 73 196 78 542 78 542 78 542 78 542

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Fagseksjon barnehage
Hele 1.000
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  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Hauglegda, Berg  og Øvre Bergmo barnehager

Brutto driftsutgifter 17 597    

Brutto driftsinntekter -5 111    

Inngående 12 486 12 902 12 229 12 229 12 229

Lønnsoppgjør kap. 4 191 107   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  13   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 10   

Spes.ped utgifter våren 2011 195    

Reduksjon Berg barnehage avvikles 14. august 2012  -472   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -304   

Funksjonshemmede barn høst 2011 14 -14   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -13   

Utgående 12 902 12 229 12 229 12 229 12 229

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Hatlelia og Barnas Hus barnehager

Brutto driftsutgifter 15 497    

Brutto driftsinntekter -4 173    

Inngående 11 324 11 640 11 591 11 591 11 591

Lønnsoppgjør kap. 4 167 95   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  10   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 10   

Spes.ped utgifter våren 2011 133    

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -518   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  364   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -10   

Utgående 11 640 11 591 11 591 11 591 11 591

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Kvam og St. Sunniva barnehager

Brutto driftsutgifter 14 548    

Brutto driftsinntekter -3 803    

Inngående 10 745 11 295 10 987 10 987 10 987

Lønnsoppgjør kap. 4 168 98   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 11   

Spes.ped utgifter våren 2011 255    

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -596   

Funksjonshemmede barn høst 2011 111 -111   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  290   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -9   

Utgående 11 295 10 987 10 987 10 987 10 987

Hele 1.000

Hele 1.000

Hele 1.000
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Hjelset barnehage

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 16 390    

Brutto driftsinntekter -6 292    

Inngående 10 098 10 381 6 468 6 468 6 468

Lønnsoppgjør kap. 4 156 88   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  5   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 11   

Tilskudd funksjonshemmede barn 2012 40 -40   

Spes.ped utgifter våren 2011 63    

Overføring av Kleive barnehage til Kleive oppvekstsenter  -3 782   

Lønnskompensasjon kap. 4 for 2012 for Kleive barnehage  -32   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -206   

Funksjonshemmede barn høst 2011 8    

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  48   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -5   

Utgående 10 381 6 468 6 468 6 468 6 468

Kviltorp og Langmyra barnehager

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 7 555    

Brutto driftsinntekter -2 187    

Inngående 5 368 5 519 4 544 4 544 4 544

Lønnsoppgjør kap. 4 71 40   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  5   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 12   

Spes.ped utgifter våren 2011 64    

Reduksjon Kviltorp barnehage avvikles 14. august 2012  -990   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn 2011  -255   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  218   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -5   

Utgående 5 519 4 544 4 544 4 544 4 544

Lillekollen barnehage

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 16 737    

Brutto driftsinntekter -3 717    

Inngående 13 020 13 299 13 679 13 679 13 679

Lønnsoppgjør kap. 4 263 151   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  10   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 11   

Tildeling ramme funksjonshemmede barn vår 2012  218   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -10   

Utgående 13 299 13 679 13 679 13 679 13 679

Hele 1.000

Hele 1.000

Hele 1.000
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Barne- og familietjenesten 41 231

Sosialtjenesten NAV Molde  53 465

Ressurstjenesten  10 201

Molde asylmottak  -100

Totalt 104 797

Familie- og sosialtjenester 2012 

Budsjett 2012 for familie- og sosialtjenester

Famile- og sosialtjenesteområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale drifsbudsjettet for familie- og sosialtjenester

Hele 1.000

9,6 %

Barne- og familetjenesten

Sosialtjenesten NAV

Ressurstjenesten
Molde asylmottak

39,3 %

51,0 %

9,7 %

-0,01%
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Brutto driftsutgifter 54 702    

Brutto driftsinntekter -13 958    

Inngående 40 744 41 119 41 231 41 377 41 377

Lønnsoppgjør kap. 4 244 138   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -134   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  123   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 31 20   

K-sak 7/11: Fylkeskommunal andel oppsagt fra 1.aug 2012 på
syns- og audiopedagogtjenesten  -104 104 146  

Lønnsøkning fosterhjem og andre barnevernstiltak 204 199   

Spesiell prisvekst institusjonsplasser barnevern  41   

Eksternfi nansiert husleie barnevernstjenesten Aukra  -156   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -123   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 41 119 41 231 41 377 41 377 41 377

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Enhetens oppgave er å yte hjelp til barn, ungdom og 
deres familier, samt å gi råd og veiledning til sam-
arbeidspartnere. Målet for tjenesten er at brukerne 
skal få rett hjelp til rett tid og å bistå alle brukergrup-
per gjennom tverrfaglig samarbeid og utvikling. 

Forebyggende helsetiltak 
Helsetjenestene er hjemlet i lovverket og består 
av svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksom-
het, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom 
og helsetjeneste til asylsøkere. Kommunen tilbyr 
svangerskapsomsorg til gravide, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste til alle barn og unge med familier. 
Virksomheten har ansvar for at alle barn får tilbudt 
vaksiner etter det nasjonale vaksinasjonsprogram-
met. Prosjektet forebyggende rusarbeid til elever i 
ungdomskolen er forankret i virksomheten.

Barnevern 
Skal sikre at barn og unge (0 - 18/23 år) som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvik-
ling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre 

skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til 
foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntje-
nesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn 
får varige problemer ved å avdekke situasjoner som 
etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak. Molde 
kommune er vertskommune for barnevernet i Mid-
sund og Aukra, og er i drøftinger med fl ere kommu-
ner om utvidelse av samarbeidet. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom 
råd og veiledning til foreldre, barnehager og sko-
ler. Utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på 
førskoleområdet og spesialunder- visning i skolen. 
Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av 
tjenester til fl ere kommuner, avtale med Møre og 
Romsdal fylkeskommune samt Møller og Tambartun 
kompetansesentre om drift av syn- og audiopeda-
gogtjeneste i Romsdal. 

Nøkkeltall barnevern

Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 52 53 55
 herav barn i fosterhjem 36 35 39
 herav barn i institusjon 5 5 2
 herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 11 13 14

Frivillig tiltak - barn 101 103 118

  2009 2010 Per 30. sept. 2011

Sentrale måltall

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Enheten har for 2012 fått en rammereduksjon på til 
sammen kr. 223.000,-. Nedtrekket i rammen dekkes 
ved vakant enhetsleder 1. kvartal 2012 med 0,1 mill. 
kroner. Det resterende beløpet forventes dekt ved 
reduserte tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år. 

Barne- og familietjenesten (BOF) fakturerer Aukra 
kommune for kontorleie av 3 kontorer. Disse inntek-
tene får ikke BOF beholde da enheten ikke blir be-
lastet husleieutgifter. Tilsvarende gjøres også overfor 
Midsund kommune.

Vertskommuneavtalen for syn- og audiopedagog-
tjenesten utgår i den form den er i dag fra 1. august 
2012. Det jobbes for tiden med fornyelse av avtalen, 
både i form av omfang og struktur. Dette medfører 
stor usikkerhet rundt tjenestetilbudet, og det er vil 
ikke være klart før 15. desember 2011. Statped. går 
inn for et videre vertskommunesamarbeid frem 
til 31. desember 2013, men med en halvering av 
tjenestetilbudet. Enheten ber om at det tas hensyn 
til dette ved tildeling av ny rammer i perioden frem til 
år 2014.

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsesøsterressursen er på 4,05 stillinger på Molde 
helsestasjon. Skolehelsetjenesten i barnetrinnet 
har 3,25 stilling til 12 barneskoler. Det er inkludert 2 
hjemler på 0,15 pst. stilling som koordinator. Siden 
det har vært store problem med etterslep på opp-
gaver til tross for reduksjon i programmet, har en 
tatt helsesøsterressurs ca. 50 pst. fra videregående 
skole og satt inn i helsestasjon. Det har ikke vært 
økning i stillinger til lavterskeltjenestene siden 80-tal-
let til tross for en formidabel økning i oppgaver og 
endring i behov fra brukerne. 

Barnetrinnet i skolehelsetjenesten har store utfor-
dringer siden det har kommet fl ere nasjonale førin-
ger siste årene som eksempel overvekt i barnebe-
folkningen vår. Tiltak for å styrke foreldrerollen og 
gruppevirksomhet for barn i det forebyggende arbei-
det er det stort behov for. Det har vi ikke mulighet til 
med dagens ressurser. Helsetjenestene til ungdom 
må også styrkes på sikt og må tas separat. Enheten 
ber om en 100 pst. stilling med 0,55 mill. kroner. 

Jordmortjenesten
Det er behov for å øke jordmortilbudet i Molde kom-
mune. Den nye veilederen fra 2005, retningslinjer for 

svangerskapsomsorgen, ga kvinnene større valg-
mulighet i forhold til hvem de kunne gå til kontroll 
hos; jordmor, lege eller kombinasjon jordmor/lege. 
Erfaringene har vist at hovedvekten ønsker å gå til 
kontroll hos jordmor. Det har vært en økning på antall 
gravide som går til jordmor på ca. 30 pst. fra 2006 til 
2010. Antall konsultasjoner har økt med ca. 40 pst. i 
samme periode. Barselkvinner som reiser tidlig hjem 
etter fødsel trenger oppfølging for å sikre normal 
barselforløp og barnets ernæring/amming. Jordmor 
og helsesøster er sentrale for å etablere en god start 
for familien. Molde kommune har 300 fødsler per år. 
Enheten ber om en 50 pst. stilling med kr. 285.000,-.

PPT
PPtjenesten ser store utfordringer knyttet til før-
skoleområdet. Molde kommune har i dag 1 stilling 
som dekker hele kommunen. Det har vært en sterk 
økning i antall barn i barnehage, og Molde kommune 
har i dag tilnærmet full barnehagedekning. Oppbyg-
ging av stillinger i PPT har ikke gått i takt med økning 
i barnehageutviklingen. Mangel på kvalifi sert perso-
nell / førskolelærere i barnehagene gjør utfordringen 
enda større for PPT. Enheten ber om økning av stil-
linger knyttet til førskoleområdet med 1 stilling med 
0,75 mill. kroner.

Helsesøster 0 - 5 år 100 pst. stilling 550 550 550 550

Jordmor 50 pst. stilling 285 285 285 285

PPT førskole 100 pst. stilling 750 750 750 750

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000
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  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Samhandlingsreformen vil medføre endringer for 
NAV Molde fra 2012. Dette gjelder på følgende områ-
der:
• Støttekontakter
• Tildeling av kommunale boliger
• Husbankens tilskuddsordninger (Startlån og 

bostøtte)

Dette er oppgaver som gradvis vil bli faset ut fra NAV 
Molde. Støttekontakter er første området som vil 
bli overført til tildelingskontoret. Dette vil skje fra 1. 
mars 2012. Overføringstidspunkt for de øvrige områ-
dene er ikke fastsatt.

Konsekvenser av dette er at 3 ansatte her ved 
enheten vil bli berørt av denne endringen og deres 

arbeidsoppgaver vil i all hovedsak bli trukket ut fra 
NAV Molde. 

Kvalifi seringsprogrammet (KVP) er fra 2011 fi nansiert 
med et statlig tilskudd som skal dekke merkostna-
den til brukere som er i programmet. Kommunen 
skal fortsatt dekke sosialhjelpskostnaden.

Konsekvensen av dette blir at KVP er en rettighetsy-
telse og NAV Molde kan ikke gi avslag på innsøking 
i programmet med begrunnelse ”ikke budsjettdek-
ning”. Brukere som vi lykkes med i programmet vil ha 
positiv konsekvens for sosialbudsjettet. De vil enten 
gå over i arbeid eller utdanning, eventuelt over på en 
statlig ytelse.

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Tjenester og oppgaver som ble utført av sosial-
tjenesten 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 
Kvalifi seringsprogrammet innført som et nytt tiltaks/
oppfølgingsprogram for personer som er, eller står 

i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Pro-
grammet er delvis statlig fi nansiert, det vil framgå av 
statsbudsjettet hvor mye midler NAV Molde tildeles. 
Hjelp til støttekontakter blir gitt etter behov. Flykt-
ningetjenesten er en del av NAV Molde og vil i 2012 
ha et aktivt mottak av fl yktninger. Her vises det til 
vedtatte mål i kommunestyrets sak av mars 2008.

Brutto driftsutgifter 58 444    

Brutto driftsinntekter -8 546    

Inngående 49 898 49 886 53 465 53 465 53 465

Lønnsoppgjør kap. 4 127 72   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -234   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  57   

K-sak 7/11, forv tilskuddsøkning til fi nansering -  Krisesenteret -124 124   

Revidert K-sak 49/11: Mindreutgifter krisesenteret -162 162   

Lønnspott dekt av statstilskudd fl ykningtjenesten 147 84   

Statsbudsjett 2012: Reduksjon i statstilskudd til kvalifi serings-
programmet (kr. 4.843’ - kr 5.141’ 2011 justert med defl ator)  -298   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -57   

Uttrekk av tilskudd KIA  -250   

Økte utgifter til fl yktningtjenesten  3 669   

K-sak 120/11 - tilskudd KIA  250   

Utgående 49 886 53 465 53 465 53 465 53 465

Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 120/11 i møte 15. desember 2011 støtte til KIA på kr. 250.000,- med inn-
deking i økte skatteinntekter. 



97

Fam
ilie- og sosialtjenester

Utfordringer i perioden

Økonomi/controller 85 pst. stilling 470 470 470 470

Miljøterapeut 100 pst. stilling 550 550 550 550

Bankforvaltning 50 pst. stilling 275 275 275 275

Sosiale lån 50 pst. stilling 275 275 275 275

Miljøarbeiderstilling prosjekt Ung kvalifi sering 50 pst. stilling 275 275 275 275

Miljøarbeiderstilling psykiatri 50 pst. stilling 275 275 275 275

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
85 pst. stilling økonomi/controller
Behovet for denne stillingen er meldt tidligere. NAV 
Molde har per dato en 15 pst. stilling innen økonomi 
og vedkommende som har denne stillingsbrøken 
har ikke lengre kontorplass ved NAV Molde. Dette 
fungerer ikke tilfredsstillende. Økonomi er en viktig 
funksjon og må ivaretas bedre enn ved dagens løs-
ning. I enheten for øvrig fi nnes ikke slik kompetanse.
Oppgaver vi i tillegg ønsker å tilføre denne stillingen 
er controller-funksjonen (ingen ressurs per dato til 
dette). Overlapping i forhold til gjeldsrådgiverfunksjo-
nen er en annen oppgave. 

Miljøterapeut KVP
KVP-deltakerne krever tett oppfølging og her planleg-
ger vi å benytte tilskuddsordningen fra staten til en 
miljøterapeutstilling. Dette for å sikre god måloppnå-
else og frigjøre ressurser hos våre veiledere.

Merkantil stilling – bankforvaltning 
Å opprette en 50 pst. stilling til bankforvaltning vil 
gi reduserte kostnader for kommunen på sikt. Vi 
registrerer et økende behov for denne tjenesten og 
ser på dette som et middel for å få ned ma. huslei-
erestansene.

Merkantil stilling – sosiale lån (midlertidig)
Vi ønsker å opprette en midlertidig 50 pst. stilling 

som skal jobbe med innkreving av sosiale lån. Dette 
er et område som er forsømt over tid og vil være res-
surskrevende i oppstarten.

Miljøarbeider prosjekt Ung Kvalifi sering 50 pst. (mid-
lertidig)
NAV Molde har fått tildelt prosjektet Ung Kvalifi -
sering og har en prosjektperiode ut 2012. Tildelte 
statlige prosjektmidler krever også et kommunalt 
bidrag inn i prosjektet. Vårt forslag er at det oppret-
tes en 50 pst. miljøarbeiderstilling som skal jobbe 
tett opp mot denne målgruppen. Det nedlegges et 
viktig arbeid inn mot denne målgruppen som ønskes 
videreført også etter prosjektperioden. Målgruppen 
vil ikke opphøre og det ligger som en forutsetning 
fra AV-dir at det foreligger en plan for hvordan tilta-
kene mot ungdomsgruppen vil bli videreført etter at 
prosjektperioden er over. I tilsagnbrevet ligger det en 
forutsetning om at NAV Molde og Molde kommune 
øker sin andel av fi nansieringen av prosjektet. Tas inn 
i budsjettforslaget.

Psykiatrisk miljøarbeider 50 pst. stilling (midlertidig)
NAV Molde har en brukergruppe som er krevende 
ut fra at de ikke har rett til tjenester fra pleie- og om-
sorgstjenesten, og heller ikke fra Ressurstjenesten. 
Dette er brukere med ikke diagnostisert psykiatri. 
Her ser vi et behov, og foreslår en midlertidig 50 pst. 
stilling som psykiatrisk miljøarbeider.

Fremtidige utfordringer
Tilgang på riktige boliger, dvs. riktig størrelse og til 
riktig pris er fortsatt en utfordring. En ordinær lønns-
mottaker må kunne dekke bokostnadene ved å bo i 
en kommunal bolig uten tilskudd fra NAV.

Å ha tilgang på midlertidige boliger, det vil si, å 
erstatte leie av hytter og hotellrom, er også et behov. 
Per i dag får denne gruppen mulighet for overnatting 
i hytter fra utleier i nærområdet. Hvor lenge denne 
muligheten fi nnes er ikke godt å si, men må være et 
viktig argument inn mot planlegging av denne typen 
bolig.

NAV Molde har påbegynt et arbeid i forhold til lang-
tidsmottakere av sosialhjelp. Vi må erkjenne at dette 
er et krevende arbeid både tidsmessig og ressurs-

messig. Å få denne gruppen over på ”riktige” ytelser 
vil merkes på sosialbudsjettet. 

Etter å ha konferert med kolleger i NAV-systemet 
fremmes det her et forslag om å opprette et prosjekt 
med målsetting om å redusere denne gruppen.

For å få til dette ønskes det 3 midlertidig stillinger 
for en periode på ett år. Disse skal kun jobbe med 
denne målgruppen.

Kommunen vil da spare sosialhjelpskostnader, denne 
brukergruppen vil få en avklart ytelse, for eksempel 
uføretrygd og vi som enhet vil få frigitt ressurser til å 
drive med oppfølging av brukere hvor arbeid/aktivitet 
vil være målet.

Hele 1.000
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Brutto driftsutgifter 19 067    

Brutto driftsinntekter -10 147    

Inngående 8 920 9 067 10 201 10 201 10 201

Lønnsoppgjør kap. 4 130 72   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -399   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  74   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 17 11   

Nærbehandling - erstatning av tilskudd fra NAV Molde  600   

LAR - redusert ekstern fi nansiering  1 100   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -74   

Uttrekk av tilskudd Jobben  -250   

Utgående 9 067 10 201 10 201 10 201 10 201

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

RESSURSTJENESTEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Ressurstjenesten har 27 ansatte. Kommunestyret 
har delegert myndighet til tjenesten til å fatte vedtak 
i medhold av Lov om sosiale tjenester kapitel 4 og 
6. Det er det kapitelet i Sosialtjenesteloven som 
omhandler rusavhengige.

Ressurstjeneste skal være en samarbeidspartner for 
NAV og skal utføre tjenester på bakgrunn av bestil-
ling. Videre skal også tjenesten satse på interkom-
munalt samarbeide. Ressurstjenesten består av ulike 
tiltak som arbeider med mennesker med psykiske 
lidelser og atferdsproblematikk. 

Smia kompetansesenter 
Smia er et forsterket lavterskeltiltak hvor 2/3 fi nansi-
eres av NAV Molde. NAV Molde henviser deltakere, 
bestiller avklaringer, veiledning, utprøving og utarbei-
ding av personlig handlingsplan og rapporter. Sen-
teret har 4 ansatte og 10 tiltaksplasser. Smia driver 
arbeidstrening med aktiviteter som fjøsstell, aktivite-
ter med dyr, gartnertjenester, renholdstjenester og 
vedproduksjon. Metodikken for rehabilitering bygger 
på gruppebasert og individuell NLP coaching. 

I samarbeid med NAV Molde har Ressurstjenesten/
Smia tiltaket: ATA (avklaring til arbeid). Målgruppen 
er arbeidssøkere med situasjonsbestemt eller spesi-
elt tilpasset innsats. Målsetning med prosjektet er å 
få deltakerne aktivt med i å starte sin egen endrings-
prosess og over i avklaring, aktivitet, arbeid eller 
utdanning. NAV bidrar med en ressurs fra Astero 
som aktivt går inn og bistår i prosessen med å få del-
takere ut i videre aktivitet/arbeid.

Fram arbeidstrening 
Senteret har 3 ansatte og målgruppen er personer 
med ulike psykiske lidelser. De fl este har tilstede-
værelse 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. Videre har man arbeidsaktivitet med delproduk-
sjon for Glamox.

Under Fram er det nå etablert en butikk i Storgata 
54, ”Alle tiders”. Målsettingen er å tilby NAV Molde 
arbeidspraksis for sine brukere nært opp til det 
ordinære arbeidsliv, som et steg på vegen til annet 
ordinært arbeid. I butikken selges egenproduserte 
produkter fra Fram, Enen og Rosestua, brukte bar-
neklær og produkter fra eksterne lokale brukskunst-
nere. 

Tiltakene for rusavhengige 
Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige 
i Molde. Mange med en langvarig rusavhengighet 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 proble-
mer. Ressurstjenesten tilbyr henvisning til behand-
ling, støttesamtaler, oppfølging av miljøterapeut, 
helsestasjon, botiltak, rusfritt værested, LAR be-
handling, ettervernstilbud og poliklinisk behandlings-
tilbud. Ressurstjenesten har kontakt med i overkant 
av 170 personer.

Hele 1.000
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Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Merkostnader for kjøp av institusjonsopphold
Vi forventer en kostnadsøkning til kjøp av private 
institusjonsplasser på grunn av at noen av kommu-
nens ”kroniske” rusmiddelmisbrukere har mistet 
behandlingsrettighetene sine i forhold til døgnbe-
handling i spesialisthelsetjenesten. 

De har behov for døgninnleggelse på grunn av sin 
livssituasjon og dette må kommunen selv dekke. 

Utgiftene til dette varierer fra år til år, og de blir fort 
store da en institusjonsplass koster omtrent kr. 
1.000,- per døgn. 

Vi forventer en økning på 0,3 mill. kroner i forhold 
til budsjett 2011. Vi tror at tiltaket med ”Halveishus” 
kan redusere noe kjøp av institusjonsopphold. 

Merkostnader for kjøp av institusjonsopphold 300 300 300 300

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
Etablering av en god tiltakskjede for rusavhengige 
startet for noen år siden da det ennå var egen sosi-
altjeneste. Etter oppretting av ressurstjenesten har 
denne utviklingen fortsatt. 

Nå har Molde kommune en tiltakskjede for rusav-
hengige av høyt merke, sammenlignet med landet 
forøvrig. Å opprettholde og videreutvikle denne 
tiltakskjeden er imidlertid en stor utfordring fordi 
50 pst. av inntektene ikke er kommunale. Det gir 
liten forutsigbarhet og problemer med å holde på 
kvalifi sert arbeidskraft. Samtidig innebærer det at vi 
må holde et høyt kvalitetsnivå på våre tjenester fordi 
resultatoppnåelse er et viktig kriteri for å få fortsatt 
prosjekt – og tilskuddmidler. 

Tilskuddmyndigheten krever at det skal være en 
kommunal andel og at kommunen etter hvert skal 

overta prosjektene. I vårt tiltak for LAR pasienter har 
nettopp det skjedd at tilskuddmidlene stoppet opp 
i 2011, til tross for positive signaler, med forvent-
ning om at kommunen viderefører det pliktmessige 
tiltaket med egne midler. Rådmannen har derfor økt 
vår ramme for 2012 med tilsvarende. 

Det bør derfor tas høyde for at dette kan skje med 
øvrige prosjekter i fremtiden og at det tilføres til-
strekkelig kommunale midler for å opprettholde og 
utvikte rustiltakene i år fremover. 

Regjeringens rusmelding som kommer i løpet av 
2012 vil legge rammene for den videre fi nansiering 
av tiltakene.

Boligkurs for ungdom: Målgruppen er unge mellom 
16 - 25 år og kommer fra samarbeidsinstanser som 
NAV, Friomsorgen, Tverrfaglig rehabiliteringsteam og 
Barne- og familietjenesten. Tiltaket skal igangsettes 
for å imøtekomme de praktiske og sosiale utfordrin-
ger mange erfarer når man skal etablere seg i bolig. 
Det overordnet mål for kurset skal være å starte po-
sitive endringsprosesser som kan bidra til en bedret 
bosituasjon og motivere ungdommen til å ivareta 
sine rettigheter og plikter. Foruten ressurstjenesten, 
deltar også Molde Utleieboliger KF og Nav Molde i 
undervisningen. 

Interkommunalt samarbeid innen rustiltak
Vi har invitert noen randkommuner til interkommu-
nalt samarbeid om noen av våre rustiltak. Tiltaket er 
basert på en partnerskapsmodell hvor samarbeids-
kommunene tildeler plasser i de ulike tiltakene og 
ressurstjenesten driver tiltakene. Det utarbeides en 
hensiktsmessig oppgave- og arbeidsfordeling rundt 
den enkelte deltaker i tiltakene. Ressurstjenesten 
har mottatt 0,5 mill. kroner til fi nansiering av en res-
surs til prosjektet. Deltakerkommunene betaler en 
egenandel for sine brukere til dekning av driftsutgif-
ter ut over lønnsutgiftene. 

Hele 1.000
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  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

MOLDE ASYLMOTTAK

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Asylmottaket er stasjonert i fi re bygg, to på Hjelset 
og to i sentrum. Mottaket har sin administrasjon ved 
”Kolonien” på Hjelset, men er også daglig betjent i 
Stuevollvegen 6. De andre byggene er Fjordsyn på 
Hjelset og Moldelivegen 45 i sentrum. 

Mottaket har til sammen 160 plasser. Det er sju an-
satte. I tillegg er tre stykker engasjert i egen barne-
passordning på Hjelset. 

Driftsbudsjett for asylmottaket er utarbeidet i tråd 
med tilbud og avtale med UDI, og drifta er tenkt 
gjennomført uten tilførsel av kommunale midler

I juli 2011 benyttet UDI sin opsjon til å forlenge kon-
trakten med Molde kommune som driftsoperatør for 
tre nye år. 

Fremtidige utfordringer
Det er behov for noen bygningsmessige tiltak rela-
tert til inneklima, miljø og økonomi. Dette er blant 
annet ventilasjon i Moldeliveien, samt sentralstyring 
av oppvarming på beboerrom. Mottaket har også 

anmodet Molde eiendom om å fl ytte barnepass ord-
ningen fra Hakkebakken til ledige lokaler i Skogstua 
på Hjelset.

Brutto driftsutgifter 7 802    

Brutto driftsinntekter -7 902    

Inngående -100 -100 -100 -100 -100

Utgående -100 -100 -100 -100 -100

Hele 1.000
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Helsetjenesten 38 212

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 11 624

Glomstua omsorgssenter  72 393

Kirkebakken omsorgssenter 72 487

Råkhaugen omsorgssenter 6 551

Bergmo omsorgssenter 61 381

Røbekk omsorgssenter 23 488

Kleive omsorgssenter 34 435

Skåla omsorgssenter 20 109

Tiltak funksjonshemmede 118 644

Totalt 459 324

Helse og omsorg 2012 

Budsjett 2012 for helse og omsorg

Befolkningsvekst for aldersgruppen over 67 år i planperioden

Helse og omsorgs andel av kommunens totale driftsbudsjett

2011 2012 2013 2014 2015

67 - 79 år 80 år og mer

2 205 2 282
2 384

2 544

1 252 1 257 1 257 1 230 1 236

2 639

Hele 1.000

41,9 %
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

HELSETJENESTEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
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 tilsynslege-
arbeid 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 15,2 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale 
med kommunen knyttet til 6 fysikalske institutt. I 
tillegg er det fl ere 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 henven-
delser er økende. Mange har behov for habilitering i 
et livsløpsperspektiv. Det er rundt 6 årsverk knyttet 
til voksne og eldre med baser på omsorgssentrene, 
en reduksjon på ca. 1 årsverk. 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. So-
matisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverr-
faglig og målretta tiltak i samarbeid med ulike aktører 
for å øke graden av mestring og selvstendighet, til 
sammen tre årsverk. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid 
Miljørettet helsevern inkluderer rådgiving og tilsyn 
med skoler, barnehager, svømmebasseng med mer, 
og vurdering av utslippsaker og plan-/byggesaker 
med tanke på miljø, tilgjengelighet og helse. Vaksi-
nasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av 
utenlandsreisende. Videre gjennomfører kontoret 
tuberkulose- undersøkelser av utlendinger og smit-
teoppsporing. Molde kommune har siden oppstarten 
av Partnerskap for folkehelse/God helseprogrammet 
vært en partnerskapskommune. Folkehelsearbeid 
forutsetter et bredt tverrsektorielt samarbeid. Sam-
handlingsreformen signaliserer en økt satsing innen 
folkehelsearbeidet. Aktiv på dagtid og StikkUT! er en 
del av dette arbeidet.

Brutto driftsutgifter 45 488    

Brutto driftsinntekter -8 818    

Inngående 36 670 37 403 38 212 38 512 38 512

Lønnsoppgjør kap. 4 187 108   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -342   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  89   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 111 82   

I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Tilskudd 2 nye
fastlegehjemler  -100   

Driftstilskudd fysioterapi, takstøkning 2010, virkning 2011
fra lønnspott 308    

Lønnskompensasjon for basistilskudd leger 75 75   

Lønnskompensasjon for turnusleger 10 10   

Lønnskompensasjon for turnus fysioterapeuter 17 17   

Lønnskompensasjon for kjøp legevaktformidling 25 25   

Lønnskompensasjon for driftstilskudd fysioterapi  47   

Interkomm. legevakt årskostnad 1,2 mill. kr.  900 300  

Statsbudsjett 2012: Fysioterapi (kr. 1.378’ - kr. 1.391’
justert med defl ator)   -13   

Økning pasientskadeerstatning  467   

Økning pasientskadeerstatning dekkes av enheten  -467   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -89   

Utgående 37 403 38 212 38 512 38 512 38 512

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Ved salderingen av budsjettet har Helsetjenesten 
fått en rammetrekk på til sammen kr. 556.000,-. 
Den største andelen av rammetrekket skyldes økte 
utgifter til pasientskadeerstatning med kr. 467.000,-. 
Utgiften ble for år 2011 mer enn fordoblet og det er 
usikkerhet rundt kostnaden for år 2012. KS-sentralt 
arbeider for at kommunene skal få kompensert 
denne utgiftsøkningen. Helsetjenesten har forløpig 
ikke funnet plass for utgiftsøkningen innenfor tildelt 
ramme og konsekvensene er uavklart.

I budsjettet for 2012 er det foruten de mer tekniske 
justeringene lagt inn en reduksjon på 0,1 mill. kroner 

som var nedtrapping av et tilskudd til etablering av to 
nye legehjemler ved Kvam legekontor. Det samme 
var tilfelle i fjor. Av avtalemessige grunner har dette 
ikke latt seg gjennomføre, og reduksjonen er tatt ut 
som en generell reduksjon i Helsetjenesten.

Det er lagt inn 0,9 mill. kroner til interkommunal 
legevakt for oppstart 1. april 2012. Dette er et samar-
beid mellom Eide, Fræna, Molde og Nesset kom-
muner, og er Moldes andel av merkostnadene. Det 
kommer egen sak om dette til kommunestyret.

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Generelt, tilbakeføring ett årsverk fysioterapi 
I 2011 hadde Helsetjenesten en samlet reduksjon 
på 0,7 mill. kroner. En stor del av denne reduksjo-
nen ble tatt ut i vakanser. Reduksjonen er videreført 
og det medfører at noen stillinger må avvikles. En 
fjerner nå en 60 pst. sykepleierstilling innen psykisk 
helse fast, og sier opp avtale med staten om en tur-
nusfysioterapeut inkludert inntektene denne genere-
rer. Dette vil gjenspeile seg i reduserte tjenester.

Frisklivssentral
En frisklivssentral er kommunens kompetansesenter 
for å hjelpe personer til å endre helseatferd. Aktiv 
på dagtid og kurs i depresjonsmestring er tilbud vi 
allerede har. Røykesluttkurs, selvhjelpsgrupper, mo-
tiverende samtaler, treningsgrupper, kartlegging og 
oppfølging er nye, ønskede tilbud. I 2011 har vi fått 
0,35 mill. kroner i samhandlingsmidler for å utrede 
og starte opp en frisklivssentral. Det er også drøf-
tinger med Astero om felles bruk av ressurser. For å 
drive denne trengs 1,7 nye årsverk, egnede lokaler 
og driftsmidler, til sammen 1 mill. kroner på årsbasis. 
Planlagt oppstart er 1. juli 2012.

Økt tilsynslegeressurs på sykehjemmene
Molde kommune har en dekningsgrad på tilsynslege-
timer 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 fl ere av de kommunale tilsynslegene de 
neste to år.

Kommunepsykolog
I tråd med Samhandlingsreformen ble det i 2009 
tildelt prosjektmidler for psykolog for voksne. Pro-
sjektet er 3-årig og forberedelser er delvis i gang, 
men det er ikke ansatt noen i prosjektstillingen. En 
eventuelt ansettelse vil utløse behov for økt kom-
munal fi nansiering 2. og 3. året, dvs. år 2013 og 2014 
tilsvarende 0,1 mill. kroner og kr. 275.000,- uten at 
lønns- og kostnadsvekst er tatt med. I år 2015 blir 
det fulle lønnsutgifter hvis kommunen ønsker å vide-
reføre tjenesten.

Fysioterapi 100 pst. stilling 500 500 500 500

Frisklivssentral 500 1 000 1 000 1 000

Økt tilsynslege sykehjem 225 500 1 000 1 000

Kommunepsykolog 100 275 525 650

Fallforebygging 300 300 300 300

Driftsavtale fysioterapeut 150 300 300 300

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Psykisk helsearbeid 
Herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse, 
miljøarbeidertjeneste, veiledertjeneste, psykologtje-
nester, kurs i depresjonsmestring og prosjekter som 

ROR-samarbeid i fagfeltet og kommunesamarbeid 
med Helseforetaket. Kontaktpunkt for psykisk helse-
arbeid internt og den psykiatriske spesialisthelsetje-
nesten.

Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Samhandlingsreformen vil tre i kraft med store 
endringer fra 1. januar 2012. Kommunen skal delfi -
nansiere alle innbyggernes innleggelser i sykehus og 
skal betale full pris for ferdigbehandlede pasienter 
fra første dag. Disse kostnadene vil skyte i været 
dersom ikke kommunen bevisst bygger opp helse-
fremmende og forebyggende tiltak for kommunens 
innbyggere generelt og etterbehandling og rehabilite-
ring som ivaretar nyutskrevne pasienter spesielt. 

Helsetjenesten har forslag til prosjekt og tiltak på 
området, men mye er uavklart og ikke kostnadsbe-
regnet. Dette vil en komme tilbake til over jul. Noen 
tiltak er lagt inn i dette budsjettforslaget, men som 
tiltak utenfor rammen. Disse er utprøvd gjennom 
eksterne midler men krever kommunale midler for å 
videreføres.

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. Rehabilite-
ringstjenesten og rehabiliteringsteamet på Bergmo 
er presset av behovene i pleie- og omsorgstjenes-
ten, 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 fl yttes til Råkhaugen i 2012, og styrking 
av tjenesten må planlegges der. Dette kan utmerket 
kombineres med en intermediæravdeling. Kostnader 
til dette er ikke innarbeidet eller foreslått i Helse-
tjenestens budsjett, men vil komme som egen sak 
etter jul.

Samhandlingen mellom rus og psykisk helse vil bli 
sterkere fokusert. Det er behov for økt kompetanse 
og økt koordinering i feltet. Ressursbehovet er van-
skelig 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 gjennomført et 
pilotprosjekt i helsetjenesten med fokus på det å 
forebygge fall, med midler fra fylket. Prosjektet har 

utviklet en metodikk med kompetanseheving og 
trening for eldre med mål å utvikle en tilnærming til 
fallforebygging som kan videreføres som et tilbud i 
kommunen.

Driftsavtale for fysioterapeut
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, økte utlegg for trygdeverket 
og unødig langt sykefravær for arbeidslivet.
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Fagseksjon pleie og omsorg -18 521 11 624 11 624 11 624 11 624

Glomstua omsorgssenter  72 483 72 393 72 393 72 393 72 393

Kirkebakken omsorgssenter 73 336 72 487 72 487 72 487 72 487

Råkhaugen omsorgssenter 6 526 6 551 6 551 6 551 6 551

Bergmo omsorgssenter 60 975 61 381 61 381 61 381 61 381

Røbekk omsorgssenter 23 322 23 488 23 488 23 488 23 488

Kleive omsorgssenter 34 214 34 435 34 435 34 435 34 435

Skåla omsorgssenter 20 007 20 109 20 109 20 109 20 109

Sum ramme 272 342 302 468 302 468 302 468 302 468

  2011 2012 2013 2014 2014
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 (samlet for området)

PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET

Brutto driftsutgifter 321 764    

Brutto driftsinntekter -54 461    

Inngående 267 303 272 342 302 468 302 468 302 468

Lønnsoppgjør kap. 4 3 484 1 999   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1 278   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  515   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 107 84   

I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Revidert driftsplan etter
innfl ytting på Glomstua sykehjem  7 500 4 000  

Etter fl ytting fra Råkhaugen tilbake til Glomstua skal Råkhaugen
 stå tom. Det skal over tid bli  9 færre plasser i Glomstua og
midler til dette blir overfl yttet til hjemmebasert virksomhet. 
Råkhaugen forutsettes åpnes med 16. plasser i 2014  -7 500 -4 000 16 000 

Forutsetter statlig fi nansiering av nye sykehjemsplasser     -16 000 

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.  -152 -148  

Opphør trekk omsorgslønn  152 148  

Opphør leie brakkerigg   -84   

Reduksjon 9 sykehjemsplasser -3 377    

Opphør av fi nansiering ansvar 37251 -1 739 -1 264   

Redusert oppholdsbetaling 9 sykehjemsplasser 1 040    

Netto reduksjon sykehjemsplasser (del av 5,0 mill. kroner) 2 337    

Opphør tjeneste 37152 -2 230 -605   

Bevilgning BPA i revidert budsjett 2 - videreføres 2 700    

Bevilgning bruker hjemmetjenesten revidert budsjett 2 1 550    

Overført stilling fra tiltak funksjonshemmede 178    

Budsjettøkning Tollero bofellesskap i revidert budsjett 2 - videreføres 500    

Bevigning bruker hjemmetjenesten revidert budsjett 2 - videreføres  489    

Statsbudsjett 2012: Samhandlingsreformen - komm. medfi nansiering  31 519   

Statsbudsjett 2012: Samhandlingsreformen - utskr.klare pasienter  2 755   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -515   

Rammereduksjon - fordeles på omsorgssentrene  -3 000   

Utgående 272 342 302 468 302 468 302 468 302 468

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015

Pleie og omsorgsområdet i Molde kommune
består av:
• Fagseksjon pleie og omsorg
• Institusjoner
• Hjemmebaserte tjenester
• Dagtilbud
• Boliger

Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i hen-
hold til Lov om kommunale helse- og omsorgstje-
nester. Dette omfatter hjemmebaserte tjenester, 
sykehjemsdrift og hjelpemiddelforvaltning. Bruker-
nærhet og lokal kjennskap er viktige element i tje-
nesteytingen. 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 om-
fatter sykehjemsplasser, hjemmebaserte tjenester, 
dagsenter og botilbud. Unntaket fra dette er Røbekk 
omsorgssenter som kun tilbyr institusjonstjenester. 

Fagseksjonen
Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitets-
sikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og 
omsorg. Koordinering av oppgaver innenfor fagområ-
det, 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 
skal fagseksjonen arbeide med overordnet planar-
beid, være støttefunksjon i forhold til fag, gjennomfø-
re vederlagsberegning, fakturering av egenandeler/-
betaling på pleie og omsorgstjenester, og drifte 
fagsystemene. 

Sykehjem 
Pleie og omsorgsområdet reduserte i 2011 antall 
heldøgns plasser i sykehjem med 9 senger, til 230. 
Den fysiske reduksjonen ble lagt til Glomstua syke-
hjem, som følge av at antall plasser etter renoverin-

gen her ble redusert fra 64 til 55. Av kommunens 
230 heldøgnsplasser er 34 for korttidsopphold, 4 for 
rehabilitering og 36 plasser er spesielt tilrettelagt for 
personer med demens. 4 av disse er felles forster-
kede plasser som skal håndtere de mest utagerende 
pasientene. Som følge av at Kleive og Skåla ikke 
har egne demensenheter, blir pasienter tilhørende 
disse distriktene prioritert ved tildeling av ledig plass. 
Resterende plasser er ordinære langtidsplasser.

Råkhaugen omsorgssenter, sykehjemsdelen med 
56 rom er ikke tatt i bruk med ordinær sykehjems-
drift. Siden bygget ble ferdigstilt i 2004, har det vært 
benyttet som avlastningsbygg mens renovering av 
både Kirkebakken og Glomstua har pågått, sistnevn-
te fl yttet ut høsten 2010.

Avlastningstjenesten til Tiltak for funksjonshemmede 
fl yttet inn våren 2011, og disponerer 2 boenheter 
i påvente av bygging av nye avlastningsboliger på 
Enen. Som følge av at byggeprosjektet er stoppet, 
er det ikke satt utfl yttingsdato. 5 boenheter med 
til sammen 40 rom står tom. Det driftes dagsenter 
for personer med demens, vaskeri for Glomstua og 
kommunens hjelpemiddelforvaltning ved institusjo-
nen. 

Råkhaugen med 56 plasser er ikke tatt med i total-
summen fordi det ikke er igangsatt ordinær syke-
hjemsdrift. Har vært benyttet som avlastningsinstitu-
sjon for Glomstua og Kirkebakken under renovering 
i 6 år.

Budsjetterte hjemler, fagseksjon

Fagseksjon 4 1

  rådgiver / 
  konsulent ledelse

  Årsverk

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

Glomstua omsorgssenter  70 64 55 55

Kirkebakken omsorgss.  56 56 56 56

Bergmo omsorgssenter  47 47 47 47

Røbekk omsorgssenter  32 32 32 32

Kleive omsorgssenter  30 24 24 24

Skåla omsorgssenter   16 16 16

Totalt  235 239 230 230

   1999 2010 2011 2012
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• Pleieressurs natt ved Kleive og Skåla server etter 
behov hjemmeboende i omsorgsboliger som 
ligger i tilknytning til sykehjemmet.

• Glomstua startet et prosjekt på nattressurs i 
2011 for å se om det økonomisk kan lønne seg å 
beholde 4 nattevakter selv om bemanningsfakto-
ren sier at det skal være tre. Det blir ikke leid inn 
vikar når en nattevakt er borte. Kun innleie etter 
at to er borte samtidig. Dette håper en vil redu-
sere kostnader til overtid og forskyving av vakter.

• Glomstua vikarpool er opprettet som tiltak mot 
uønsket deltid, samtidig har fl ere fått beholde 
samme stillingsstørrelse som før nedbeman-
ningen relatert til reduksjon av 9 heldøgnsplas-
ser. Denne ressursen blir ”til overs” i forhold til 
budsjetterte hjemler, og legges derfor inn i en 
vikarpool.

• Kirkebakken vikarpool, er opprettet som fl ytende 
turnuser som tiltak mot uønsket deltid, og inn 
imot 2012 vil tiltaket utvides ytterligere. Det spa-
rer også enheten for noe bruk av forskyvinger og 
overtid.

• Bergmo har økt pleieressursen med 0,33 års-
verk. Denne utvidelsen skyldes utviding av stil-
lingsbrøk i forhold til Fagforbundet sine medlem-
mer som har krav på større stilling/fast tilsetting.

• Røbekk: deler av vaktmester-stillingen benyttes 
til transport av tøy til og fra Bergmo.

• Kleive og Skåla har felles enhetsleder i 2 år fra 
mai 2011 til mai 2013. Dette gir redusert ledel-
sesressurs i perioden tilsvarende 1 årsverk til 
sammen.

Kjøkken
Kommunen har tre produksjonskjøkken: Glomstua, 
Bergmo og Kleive. Disse produserer mat til institu-
sjonene, hjemmeboende, bofelleskap og dagsentra i 
kommunen. Det har over fl ere år vært et merforbruk 
på utgiftsposten innkjøp av matvarer. For å oppnå 

balanse i matbudsjettet vil en forsøke å få til bedre 
innkjøpsrutiner, felles menyer samt styrke overord-
net kontroll.

For å få bedre styring på produksjon og innkjøp ved 
kommunens institusjonskjøkken, vil rådmannen i 
2012 gjøre en mindre organisasjonsendring. Denne 
går ut på å gjøre en av dagens kjøkkenledere til over-
ordnet leder for alle kjøkkenlederne. Det forventes at 
dette vil gi en bedre koordinering og økonomistyring 
av virksomheten.

Vaskeri 
Fem av omsorgssentrene har vaskeri; Kleive, Rø-
bekk, Råkhaugen (Glomstua), Kirkebakken og Skåla. 
Disse leverer tjenester til omsorgssentrene og hjem-
meboende i de ulike distriktene.

Budsjetterte hjemler, vaskeri

Råkhaugen omsorgssenter 1,25

Kirkebakken omsorgssenter 1,50

Røbekk omsorgssenter 1,50

Kleive omsorgssenter 0,71

Skåla omsorgssenter 0,50

Totalt 5,46

  Årsverk
  vaskeri

Budsjetterte hjemler, kjøkken

Glomstua omsorgssenter 6,15 1,26

Bergmo omsorgssenter 5,26 

Kleive omsorgssenter 2,50 

Totalt 13,91 1,26

  kokk/ sjåfør
  assistent matbil

  Årsverk

Budsjetterte hjemler, sykehjem

  dag natt assistent  mester / fl ytende  tilt

Glomstua omsorgssenter 41,00 7,50 3,75 0,60 0,60 3,40 3,20 0,75

Kirkebakken omsorgssenter 35,67 6,33 3,50 0,30 0,60 1,00 3,70 0,50

Bergmo omsorgssenter 35,89 5,60 3,10  0,60  2,90 0,50

Røbekk omsorgssenter 22,84 3,75 2,00  1,00  1,80 0,75

Kleive omsorgssenter 16,56 3,75 1,93 0,25 0,60  1,25 0,25

Skåla omsorgssenter 11,30 3,75 1,00 0,50 0,60  0,65 0,50

Totalt 163,26 30,68 15,28 1,65 4,00 4,40 13,50 3,25

Omsorgsenter pleieressurs bolig- renhold vakt- vikarpool ledelse merkan-
  Årsverk 
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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.

I praksis ser en at tjenestemottakere i kommunens 
ytterkanter ikke får like godt tilbud om tjenester fra 
nattpatruljen sammenlignet med tjenestemottakere i 
bydistriktene. Dette skyldes kapasitet, og at det ikke 
er rammer for å sette inn mer ressurser i tjenesten. 
Nattpatruljen har, i tillegg til ordinær hjemmesyke-
pleie, også beredskapsfunksjon i forhold til trygghet-
salarmer.

Dagtilbud 
Dagtilbudet innenfor pleie- og omsorgstjenesten har 
hvert sitt omsorgssenter som geografi sk utgangs-
punkt. 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 kart-

lagt behov
• å øke mestring av dagliglivets gjøremål
• å skape trygghet og forutsigbarhet for den en-

kelte og dennes pårørende 

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. 

Budsjetterte hjemler, nattpatrulje

Kirkebakken omsorgssenter  3,87

  pleiepersonell
  Årsverk

Budsjetterte hjemler, dagtilbud for eldre

Glomstua omsorgssenter 3,00 0,40

Kirkebakken omsorgssenter 3,50 0,40

Bergmo omsorgssenter 3,00 0,40

Kleive omsorgssenter 1,28 0,40

Skåla omsorgssenter 0,80 0,40

Totalt 11,58 2,00

  aktivitør  
  assistent vaktmester

  Årsverk

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

Hjemmesykepleie 
Hjemmesykepleie er et heldøgnstilbud til alle al-
dersgrupper 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:
• Hjemmesykepleie. Tildeles etter lov om helse og 

omsorgstjenester som enkeltvedtak. Tjenesten 
er gratis.

• Praktisk bistand/hjelp i hjemmet. Tildeles etter 
lov om helse og omsorgstjenester som enkelt-

vedtak. Det betales for tjenesten etter kommu-
nalt vedtatte satser. Som følge av K.styre sak nr 
73/11 er det fra 1.oktober 2011 innført ny egen-
betaling, kr. 30,- per vask for å dekke engangsut-
styr som brukes ved gjennomføring av oppdra-
get. Gjelder kun for de med inntekt over 2G.

• Praktisk bistand/opplæring. Tildeles etter lov om 
helse og omsorgstjenester som enkeltvedtak. 
Tjenesten er gratis. 

Hjemmetjenesten opplever økt etterspørsel og et 
meget sterkt 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 ar-
beidslivet. Det er også økning i antall pasienter som 
etter utskriving fra sykehus har behov for avansert 
medisinsk behandling i hjemmet, noe som i tillegg til 
ressursmangel også utfordrer kommunen på kompe-
tanse. 

Budsjetterte hjemler, hjemmesykepleie

   hjemmehjelp  tilt   / fl ytende

Glomstua omsorgssenter   15,90 2,00 0,75 3,50 3,28 

Kirkebakken omsorgssenter   30,12 4,00 0,50 3,50 1,48 1,10

Bergmo omsorgssenter   20,30 1,00 0,50 3,50 1,58 

Kleive omsorgssenter   10,75 2,00 0,25 2,25  

Skåla omsorgssenter   7,45 0,00 0,50 1,25  

Totalt   84,52 9,00 2,50 14,00 6,34 1,10

Omsorgsenter  sykepleie/ psykiatri merkan- ledelse BPA vikarpool
  Årsverk 

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

Dagtilbud for personer med psykiske helseplager 
Dagtilbud innen psykisk helsearbeid som er organi-
sert 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 Rose-
stua en kafe som er åpen for alle. Rosestua er et 
lavterskeltilbud som er åpent for alle i målgrup-
pen. Åpent alle ukedager. 

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

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 heldøgns pleie 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 hjemmesyke-
pleien.

Bofellesskap
Pleie- og omsorgstjenesten drifter nå fem bofelles-
skap med tilbud til ulike brukergrupper: 
• Glomstua bofellesskap med 4 boenheter innen 

psykiatri. Heldøgns bemannet.
• Gotfred Lies plass har 3 bofellesskap med til 

sammen 15 boenheter.
• Bergmo bofellesskap har 4 boenheter innen 

psykiatri. 
• Råkhaugen bofellesskap har 8 boenheter. 
• Tollero bofellesskap med 6 boenheter innen 

psykiatri. 

Hjemmetjenestene står for driften av bofellesska-
pene med varierende bemanningstid. 

Spesielt tilrettelagte tiltak.
Dette omfatter ressurskrevende tjenestemottakere 
både i institusjon og hjemmeboende med døgnbe-
manning. 

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 - 2010 har antall utlån av hjelpemidler fra 
kommunalt lager økt med over 1.200. En ser også 
samme tendens der det er utlånt hjelpemidler fra 
Hjelpemiddelsentralen i Ålesund. I de fl este av disse 
tilfellene er det ansatte ved den kommunale hjel-
pemiddelforvaltningen som leverer ut til mottaker. 
I tillegg til ut- og innlevering har den kommunale 
hjelpemiddelforvaltningen ansvar for serviceoppdrag 
og reparasjon på hjelpemidler. Det gjelder også det 
utstyret som er i institusjonene, der det er krav om 
spesielt sertifi sert personell. I k-sak 73/11 ble det 
vedtatt å innføre egenbetaling for utlån av hjelpemid-
ler på kr. 75,- per utlån. 

Budsjetterte hjemler, dagtilbud for personer med 
psykiske helseplager

Kirkebakken omsorgssenter  3,00

  aktivitør / hjelpepleier
  Årsverk

Budsjetterte hjemler, hjelpemiddelforvaltning

Råkhaugen omsorgssenter  2,50

  avd.leder/ vaktmester
  Årsverk

Budsjetterte hjemler, dagtilbud for personer med 
demens

Råkhaugen omsorgssenter  6,40

  aktivitør / assistent
  Årsverk

Verbalforslag: 
Det legges snarest fram et forslag til driftsbudsjett for 2012 for sykehjemsavdelinger på Råkhaugen som 
ledd i en trinnvis oppstart av institusjonen. 
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  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter 55,0 50,0 52,0 44,0 45,0

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter 39,0 44,0 42,0 50,0 49,0

Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner 13 180 12 821 13 647 12 630 13 717

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 263 529 259 080 273 468 292 902 299 132

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 97 298 93 746 99 069 98 456 102 879

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 77,0 76,0 71,0 73,0 73,0

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutd. fra v.g. skole 36,0 35,0 34,0 40,0 42,0

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning
fra høyskole/universitet 41,0 41,0 37,0 32,0 31,0

Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over 19,5 19,5 19,1 16,5 18,3

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig
i pst. av bef. 80+ 22,0 23,0 23,0 27,0 28,0

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 15,9 15,9 15,1 17,8 15,1

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 15,1 15,1 14,2 21,5 23,0

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 1,7 0,8 5,6 5,7

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 842 182 825 093 894 687 868 885 842 566

Andel 80 år og over 5,0 4,9 5,0 4,3 4,6

Andel enslige innbyggere 80 år og over 64,2 64,0 63,5 64,8 66,0

  2008 2009 2010 gruppe 13 uten Oslo

Sentrale måltall

Noen nøkkeltall for pleie og omsorg

Antall 80 år og over 1 228 1 239  1 231 

Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 277/183 368/236 369/239

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,0 1,0 1,0

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 3,9 4,0 4,8

Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over 628/368 909/488 861/494

Matombringing antall porsjoner 45 531 42 230 39 742 

Mottakere av trygghetsalarm 449,0 465,0 480

Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 8 708 / 35 9 075/32 7 410/31

Dagplasser per dag 46/0 60/0 60/260

Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere - - 15/38

Antall omsorgsboliger  194,0 - -

Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO) - 188,0 188

Antall trygdeboliger (66) og andre boliger (11) med utpekningsrett - 77/0 66/11

Mottakere av ressurskrevende tjenester 12 10 12

Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 300 2 510 2 579

Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 1 962 2 671 2 890

Utlån/innlevering fra Hjelpemiddelsentralen 3 464/1 436 4 270/1 320 4 204/1 385

Antall sykehjem 6 6 6

Antall sykehjemsplasser 239 239 239

Enerom i pst. 96,4 96,4 96,4

Vedtak korttidsopphold 456 254 246

Mottatte søknader fast plass i sykehjem 118 116 115

Vedtak faste plasser i sykehjem 90 78 73

Antall avslag sykehjemsplass 17 24 18

Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus 804 800 1 233 600 568 800

Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus 122 108 97

    2008 2009 2010
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Fagområdets ramme for 2012 er justert i henhold 
til videreføring tiltak i revidert budsjett 2011, der 
rammen ble økt med netto 4,9 mill. kroner. Denne 
økningen gikk i hovedsak til å fi nansiere allerede 
igangsatte tiltak rettet mot ressurskrevende brukere 
og brukerstyrte personlige assistenter. 

Ved saldering av budsjettet har pleie- og omsorgs-
området fått et generelt rammetrekk på 3,5 mill. 
kroner.  Tiltak for dette er ikke ferdig utredet, men 
en ser for seg at dette gir konsekvenser i form av 
nedlegging av tjenestetilbud for personer med psy-
kiske lidelser ved at enten Bergmo bofellesskap eller 
Tollero bofellesskap avvikles. Nedlegging vil kunne 
gi en økonomisk effekt tilsvarende 2,68 mill. kroner 
ved Bergmo bofellesskap eller 3.59 mill. kroner ved 
Tollero bofellesskap.  Det er ikke avklart om en ned-
legging fører til økte kostnader ved andre enheter i 
kommunen.

Disse bofellesskapene er bemannet på dag og 
kveldstid, og gir et rehabiliterende botilbud til per-
soner som trenger tett oppfølging i behandling av 
sin sykdom, og samtidig bistand til å lære seg å bo. 
Mål for disse er etter endt rehabilitering å fungere i 
egen bolig. Dagens beboere må fl yttes over i andre 
boliger, og personalbasen avvikles. I tidligere Agen-
darapport skilte Molde seg ut fra andre kommuner 
i kommunegruppe 13 ved å ha høyere kostnader for 
brukere med psykiske lidelser. 

Fagområdet har i løpet av 2011 jobbet for å tilrette-
legge for oppstart av heldøgnsbemanning ved God-
fred Liesplass 1 og i Nøisomhedsveien 38b. Det er 
lagt en strategisk plan for tildeling av leiligheter ved 
ledighet, for å kunne opprette døgnbemannet bofel-
lesskap for demente, eldre pleietrengende og sam-
lokalisering av yngre ressurskrevende brukere. Dette 
arbeidet stoppes som følge av rammetrekket, og 
kommunen vil ikke være i stand til å etablere siste 
trinn i omsorgstrappa LEON. Dette får konsekvens 
i form av ytterligere trykk på en allerede presset 
hjemmetjeneste, samt på de institusjonsplassene 
kommunen har til rådighet. En ser her stor fare for at 
tiltak planlagt på  Råkhaugen, som følge av Sam-
handlingsreformen ved etablering av 8 heldøgnsplas-
ser for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset, blir 
belagt av pasienter med behov for langtidsplass. En 
vil da ikke få sirkulering på plasser som planlagt, eller 
hente ut den økonomiske effekten av tiltaket i form 
av redusert betaling til Helseforetaket. 

Kommunens andel av Statsbudsjettet som kom-
pensasjon ved innføring av samhandlingsreformen, 
medfi nansieringsordningen og betaling for ferdigbe-
handlede pasienter ved helseforetakene, er lagt inn i 
rammen og utgjør 34,2 mill. kroner.

Samhandlingsreformen, ved medfi nansieringsord-

ningen og betaling for ferdigbehandlede pasienter 
fra første dag, blir en stor økonomisk utfordring for 
kommunen. Pleie og omsorgstjenesten har mini-
mal sirkulasjon på plasser med heldøgns omsorg i 
institusjon. Dette blant annet som følge av reduksjon 
av 9 plasser i 2011. Hjemmetjenesten opplever stort 
trykk, og hjemmeboende med omfattende hjelpe-
behov må håndteres av en fra før underbemannet 
tjeneste. Dette er utgangspunktet før lovendringen 
trer i kraft. 
 
I dag sier lovverket at kommunen har 10 dager fra 
melding om utskriving kommer, til å tilrettelegge og 
planlegge mottak av pasienten. Fra 1. januar 2012 har 
kommunen 24 timer på seg. Denne utfordringen har 
også våre nabokommuner, og det inviteres derfor til 
interkommunalt samarbeid med oppstart av 24 hel-
døgns plasser i Råkhaugen for å imøtekomme disse 
utfordringene. Det vises i egen omtale av samhand-
lingsreformen i budsjettet.  

I kommunens arbeid med å forberede seg til de 
endringer som vil komme som følge av innføring av 
Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012, planleg-
ges det å etablere Kontor for tjenestetildeling og 
koordinering. En egen arbeidsgruppe jobber med 
oppgaven. Det er et mål at kontoret skal være i drift 
fra 1. mars 2012. All bestilling og saksbehandling av 
søknader på helse og omsorgstjenester, samt klage-
saksbehandling, fakturering og vederlagsberegning 
samles her. Dette er oppgaver som i dag utføres på 
fl ere enheter. Kontoret foreslås lagt under drifts- og 
forvaltningsavdelingen. 

Det er ikke satt av friske midler til etablering av 
kontoret. Bemanning planlegges ved å fl ytte eksis-
terende ressurser fra tjenesteytende enheter som i 
dag utfører saksbehandling. Arbeidsgruppen har i til-
legg fått i mandat å vurdere organisatoriske og/eller 
strukturelle endringer innenfor pleie og omsorgstje-
nesten dersom dette blir en konsekvens ved fl ytting 
av ressurser. 

Nasjonalt Meldingsløft (ELIN-k kommuneprosjekt) 
er et viktig element i samhandlingsreformen. Det 
handler om å samhandle elektronisk og utveksle in-
formasjon mellom legekontor, helse- og omsorgstje-
nestene og helseforetak. I tillegg får en mulighet til å 
utveksle informasjon elektronisk mot Nav, noe som 
blant annet er av stor betydning for arbeidet med 
vederlagsberegning for opphold i institusjon. Molde 
kommune er samarbeidskommune under Trondheim 
og vil i løpet av våren 2012 ha lagt grunnlaget for, og 
startet opp utveksling av slike meldinger. Prosjektet 
er tildelt statlige prosjektmidler, i tillegg til kommu-
nale. Kostnadene til fase 1 og 2 er beregnet til 0,7 
mill. kroner. I tillegg kommer årlig vedlikehold/bruker-
støtte til produktmodulene på omlag 0,1 mill. kroner.
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Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Hjemmebaserte tjenester. Som følge av reduksjon i 
antall heldøgns plasser har hjemmetjenesten fått en 
markant økning i behov for hjemmetjenester. Det er 
et sterkt behov for å øke ressursen, også med tanke 
på de utfordringer tjenesten vil møte ved innføring av 
samhandlingsreformen, og at kommunen må betale 
for ferdigbehandlede pasienter fra første dag. Mange 
av pasientene sykehuset skriver ut vil fortsatt måtte 
ha behov for medisinsk oppfølging, rehabilitering og 
pleie. Med den lave sykehjems dekning kommunen 
har, ser vi for oss at mye av dette vil måtte foregå i 
hjemmet, og belastningen på tjenesten vil øke ytterli-
gere. 

Tjenesten har over fl ere år registrert avvik mellom 
budsjetterte årsverk i direkte brukertid og antall 
vedtak om hjemmesykepleie. Siste oppdaterte ved-
takstimer (per 1. oktober) ordinær hjemmesykepleie 
og hjelp i hjemmet viser at det er tildelt 10.040 timer 
hjelp per måned. Dette er en økning på 469 timer i 
forhold til samme periode i fjor (9.571 timer). Tilgjen-
gelig ressurs, direkte brukertid er 8.039 timer. Avvik 
per 1. oktober 2011 er 2.000 timer per måned. Dette 
tilsvarer 14,78 årsverk. Dette er hovedforklaringen på 
hvorfor presset i hjemmebasert omsorg øker betyde-
lig i 2011. 

Blandt annet som følge av dette, sliter hjemme-
tjenesten med et høyt sykefravær. For å håndtere 
situasjonen er tjenesten nødt til å prioritere mellom 
oppdragene, ofte ved at renholdsoppdrag/hjemme-
hjelp avlyses, eller at tilsyn ikke utføres som planlagt. 
I tillegg blir møtearenaer, dokumentasjon og andre 
administrative oppgaver lagt til siden. Dette er svært 
uheldig og en foreslår en økt bemanning i hjemme-
basert omsorg på 13 årsverk. 

Det har ved fl ere anledninger vært påpekt at kommu-
nen mangler nest siste trinn i omsorgstrappen, nem-
lig heldøgns bemanning av bofelleskap/omsorgsbo-
liger. Ved å fi nansiere nattstillinger ved Gotfred Lies 
plass 1 og i Nøisomhedsveien 38B med 1,9 mill. 
kroner, har en mulighet for å etablere dette tiltaket. 

Ett av områdets etablerte bo-prosjekt i kommunen, 
har ansatte som jobber tredelt turnus. Det er nå tarif-
festet at deres ukentlige arbeidstid skal reduseres 
fra 35,5 timer per uke til 33,6 timer per uke. Mer-
kostnader dette gir er ikke innarbeidet i budsjettet.

Innføring av Nasjonalt meldingsløft i kommunen 
medfører behov for midler til drift og vedlikehold av 
fagsystemene med kr. 87.000,-. 

Etablering av 8 nye heldøgns plasser i Råkhaugen 
til 5,5 mill. kroner. Kommunen har for lav dekning i 
dag for å kunne imøtekomme behovet for heldøgns 
plasser. 

Styrking av korttidsavdelingen ved Kirkebakken 
omsorgssenter med kr. 632.000,-. Nesten uten 
unntak ble det leid inn ekstra personell ved korttids-
avdelingen ved Kirkebakken omsorgssenter i 2010, 
for 2011 ser bildet noenlunde likt ut. Erfaringer viser 
at endring i pasientsammensetning gjør at pasienter 
som får vedtak om opphold her har sammensatte 
diagnoser og at alder varierer. Det er fl ere yngre 
pasienter som krever sjukepleiere med erfaring og 
som er trygg i sjukepleierrollen. Det at pasientgrunn-
laget har endret seg gjør også at det er bruk for fl ere 
sjukepleiere på jobb hver dag for å kunne utføre de 
nødvendige sjukepleieroppgavene som følger med. 

Nøkkeltall for utlån av kommunale hjelpemidler viser 
at det er nødvendig å tilføre hjelpemiddelforvaltnin-
gen ressursøkning tilsvarende ett årsverk for å kunne 
fortsette å drifte på dagens nivå. Det er viktig for å 
få til en god fl yt mellom utlevering og innlevering av 
hjelpemidler fra kommunalt lager. I perioder har det 
vært vanskelig å få til denne fl yten og resultatet blir 
at det mangler hjelpemidler ved kommunalt lager da 
en ikke har mulighet å hente inn hjelpemidler som 
ikke lenger er i bruk. 

Service på hjelpemidler som kommer inn er noe 
som er nødvendig, men bortprioriteres for å kunne 
utføre oppdrag pålagt fra hjelpemiddelsentralen i 
Ålesund. Ved å tilføre et årsverk til 0,46 mill. kroner 

Utfordringer i perioden

Økt bemanning hjemmebasert tjeneste.13 årsverk over to år. 4 225 8 450 8 450 8 450

Heldøgnbemanning i bofelleskap GLP og Nøisomhedsveien.
Etablering av nattbemanning 3,6 årsverk 1 900 1 900 1 900 1 900

Kleive omsorgssenter, fi nansiering av ekstra utgifter som følge av
tariffbestemmelse om redusert ukentlig arbeidstid på spesielt tiltak i hjemmet. 112 112 112 112

Årlige driftsutgifter/vedlikehold fagsystem meldingsløftet. 87 87 87 87

Etablere 8 kortidsplasser i Råkhaugen.   5 500 5 500 5 500 5 500

Styrking av kortidsavdelingen ved Kirkebakken omsorgssenter 632 632 632 632

Styrking av kommunal hjelpemiddelforvaltning, 1 årsverk 460 460 460 460

Bergmo omsorgssenter, ressurskrevende tjeneste i institusjon 600 600 600 600

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015
Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Alderssammensetningen i befolkningen viser at 
Molde kommune ligger 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 
2011.I 2011 fordelte dette seg slik:
• 67 - 79 år: ca. 4,0 pst. over landsgjennomsnittet 
• 80 - 89 år: ca. 10,0 pst. over landsgjennomsnittet 
• Over 90 år: ca. 18,0 pst. over landsgjennomsnit-

tet

De siste to årene har antallet i gruppen over 90 år 
økt med 45 personer fra 2009 til 2011, eller fra 191 
personer til 236 personer som er en økning på 19 
pst. Dette skjer i en periode der antall heldøgns plas-
ser reduseres uten at det er økonomi til å bygge opp 
kompenserende tiltak, som for eksempel bolig/bofel-
leskap med heldøgns omsorg. 

Legetjenestene i sykehjemmene. I 2008 ble det 
meldt inn til Fylkesmannen en kommunal norm for 
legetjenester i institusjon på 0,28 timer per uke per 
pasient. Den gang var normen i kommunen 0,19 
timer per uke per pasient. Denne er ikke endret. 

I brev fra Fylkesmannen oppmodes nå kommunen 
på nytt å vurdere hvilket nivå kommunen ønsker å 
ha på legetjenesten i sykehjemmene, og sørge for 
at den samlede fagkompetansen er i samsvar med 
behovet. Dette må også sees i sammenheng med 
samhandlingsreformen sin konsekvens for oppføl-
gingstilbudet i kommunen. 

vil hjelpemiddelforvaltningen i Molde kommune 
kunne utføre fl ere oppdrag og få til en bedre fl yt av 
de hjelpemidlene vi allerede har. De vil gi en bedre 
hverdag for pleiepersonell, samt for de brukerne 

som har behov for hjelpemidler.
Ved Bergmo omsorgssenter er det i 2011 oppstått 
behov for økte ressurser til en beboer på institusjon 
med spesielle behov beregnet til 0,6 mill. kroner

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 10 591    

Brutto driftsinntekter -32 201    

Inngående -21 610 -18 521 11 624 11 624 11 624

Lønnsoppgjør kap. 4 18 11   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1 165   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  126   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 31 25   

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.  -152 -148  

Opphør trekk omsorgslønn  152 148  

Redusert oppholdsbetaling 9 sykehjemsplasser 1 040    

Netto reduksjon sykehjemsplasser (del av 5,0 mill. kroner) 2 337    

Styrking hjemmetjenesten Glomstua omsorgsenter (del av
3,0 mill. kroner) -337    

Statsbudsjett 2012: Samhandlingsreformen - kommunal
medfi nansiering  31 519   

Statsbudsjett 2012: Samhandlingsreformen - utskrivnings-
klare pasienter  2 755   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -126   

Rammereduksjon - fordeles på omsorgssentrene  -3 000   

Utgående -18 521 11 624 11 624 11 624 11 624

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Fagseksjon pleie og omsorg
Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 78 990    

Brutto driftsinntekter -5 333    

Inngående 73 657 72 483 72 393 72 393 72 393

Lønnsoppgjør kap. 4 909 519   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -20   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  115   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 20 16   

Reduksjon 9 sykehjemsplasser -3 377    

Ny stilling avd.sykepleier hjemmetj. (del av 3,0 mill. kroner) 337    

Opphør tjeneste 37152 -2 230 -605   

Bevilgning BPA i revidert budsjett 2 - videreføres 1 617    

Bevilgning bruker hjemmetjenesten revidert budsjett 2 1 550    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -115   

Utgående 72 483 72 393 72 393 72 393 72 393

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Glomstua omsorgssenter

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Kirkebakken omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 79 380    

Brutto driftsinntekter -5 735    

Inngående 73 645 73 336 72 487 72 487 72 487

Lønnsoppgjør kap. 4 912 523   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -40   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  76   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 20 16   

Opphør leie brakkerigg   -84   

Opphør av fi nansiering ansvar 37251 -1 739 -1 264   

Overført stilling fra tiltak funksjonshemmede 178    

Bevilgning BPA i revidert budsjett 2 - videreføres 320    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -76   

Utgående 73 336 72 487 72 487 72 487 72 487

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Råkhaugen omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 7 039    

Brutto driftsinntekter -588    

Inngående 6 451 6 526 6 551 6 551 6 551

Lønnsoppgjør kap. 4 75 43   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -18   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

I vedtatt økonomiplan for 2009-2012: Revidert driftsplan etter
innfl ytting på Glomstua sykehjem  7 500 4 000  

Etter fl ytting fra Råkhaugen tilbake til Glomstua skal Råkhaugen
stå tom. Det skal over tid bli  9 færre plasser i Glomstua og
midler til dette blir overfl yttet til hjemmebasert virksomhet.
Råkhaugen forutsettes åpnes med 16. plasser i 2014  -7 500 -4 000 16 000 

Forutsetter statlig fi nansiering av nye sykehjemsplasser     -16 000 

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -19   

Utgående 6 526 6 551 6 551 6 551 6 551

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Bergmo omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 65 415    

Brutto driftsinntekter -6 423    

Inngående 58 992 60 975 61 381 61 381 61 381

Lønnsoppgjør kap. 4 700 404   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  86   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 20 16   

Bevilgning BPA i revidert budsjett 2 - videreføres 763    

Budsjettøkning Tollero bofellesskap i revidert budsjett 2 -videreføres 500    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -86   

Utgående 60 975 61 381 61 381 61 381 61 381

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Røbekk omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 24 282    

Brutto driftsinntekter -1 255    

Inngående 23 027 23 322 23 488 23 488 23 488

Lønnsoppgjør kap. 4 279 158   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -3   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  23   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 16 11   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -23   

Utgående 23 322 23 488 23 488 23 488 23 488

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Kleive omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 35 709    

Brutto driftsinntekter -2 382    

Inngående 33 327 34 214 34 435 34 435 34 435

Lønnsoppgjør kap. 4 398 230   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -9   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  51   

Bevigning bruker hjemmetjenesten revidert budsjett 2 -
videreføres  489    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -51   

Utgående 34 214 34 435 34 435 34 435 34 435

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 Skåla omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 20 358    

Brutto driftsinntekter -544    

Inngående 19 814 20 007 20 109 20 109 20 109

Lønnsoppgjør kap. 4 193 111   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -9   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  19   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -19   

Utgående 20 007 20 109 20 109 20 109 20 109

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Botjenesten 
Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn 
og voksne med utviklingshemming. Det gis bistand 
i forhold til aktiviteter, helse og fritidstilbud alt etter 
brukerens individuelle behov. 

Totalt 60 voksne personer mottar tjenester i eget 
hjem (blant annet 6 samlokaliserte boenheter). I 
tillegg ytes tjenester i 3 barneboliger. En av barnebo-
ligene driftes for Barne- og familietjenesten/Bufetat. 

Botjenesten er tiltak funksjonshemmedes største 
tjeneste med 256 ansatte fordelt på 149,37 årsverk. 

Enen dagsenter 
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte ar-
beidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet 
gis til 51 voksne mennesker med utviklingshem-
ming. 

Dagsenteret driver bakeri, kantiner, montasje, 
arbeids- og service avdeling. Dagsenteret har 21 
ansatte fordelt på 15,96 årsverk, inklusive vaktmes-
ter, renholder og merkantilt personell. Etterspørselen 
etter plass ved dagsenteret er stor og dagsenteret 
benytter all sin kapasitet. 

Avlastningstjenesten 
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold 
i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. 
Tilbudet er for utviklingshemmede som bor i for-
eldrehjemmet og skal primært være avlastning for 
pårørende med tyngende omsorgsbyrde. 

Det er 6 døgnplasser fordelt på 17 brukere. Av-
lastningstjenesten har 25 ansatte fordelt på 14,58 
årsverk. 

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlast-
ningsbolig på marka ved Enensenteret. Prosjektet 
er av forskjellige grunner blitt forsinket. Avlastnings-
tjenesten er derfor midlertidig fl yttet til lokaler på 
Råkhaugen, der 2 enheter med 8 plasser hver er stilt 
til disposisjon. 

Andre tiltak 
Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat 
avlastning og BPA. Det ytes tjenester til 42 brukere 
i tillegg til personer med diagnosen utviklingshem-
ming. 

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Brutto driftsutgifter 116 999    

Brutto driftsinntekter -9 800    

Inngående 107 199 110 489 118 644 127 544 127 544

Lønnsoppgjør kap. 4 1 258 725   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -18   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  61   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 22 16   

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.  -332 -223  

Opphør trekk omsorgslønn  332 223  

Opphør toppfi nansiering ansvar 38620 og 38680 -2 424    

Overført 40 pst. stilling til hjemmetjenesten Kirkebakken -178    

Ny bestilling nr.1-11 i revidert budsjett 2 6 188 4 411   

Omdisponering til nr. 1-11 - restbevilgning opphør botjeneste  -1 688 -588   

Etablering i barnebolig fra 15. mars  1 985 515  

Kjøp av internatplass  250 250  

Bortfall refusjon Nesset kommune  560   

Ny samlokalisert bolig Enenvegen 7 start 3. des. -
helårsvirkning 8.790.000  655 8 135  

Spesiell prisvekst Uloba 112 159   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -61   

Utgående 110 489 118 644 127 544 127 544 127 544

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Rammen er vesentlig styrket for å kunne imøte-
komme behovene/søknadene til nye brukere. Også 
enkelte etablerte brukere som grunnet sykdom og 
problematferd har hatt behov for styrking, er ivare-
tatt. 

Det ble i 2009 tatt et privat initiativ fra en gruppe 
pårørende om å bygge en samlokalisert bolig for 6 
unge voksne med utviklingshemming. 2 av brukerne 
mottar allerede botjenester Planene om prosjektet er 
tidligere presentert for plan- og utviklingsstyret. Det 
har vært arbeidet målrettet med prosjektet og det 
ser ut som det nå nærmer seg oppstart for bygging. 

Det har vært usikkerhet mht nøyaktig oppstart av 
drift av boligen, men vi ser nå for oss oppstart fra 3. 
desember 2012. Dette gir en årskostnad i 2012 på kr. 
655.000,-

Det er lagt inn drift av en ny barnebolig fra 15. mars 
2012. I tillegg har enheten sluppet nedtrekk av om-
sorgslønn for å kunne betjene gjeldende vedtak.  

Det er også lagt inn i rammen etablering av BPA-
ordning for en ny bruker, kjøp av en internatplass 
og kompensasjon for opphør refusjon fra Nesset 
kommune. 

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Utenfor rammen ligger det for år 2012 søknad om 
etablering i eget hjem for 1 bruker. Det er usikkert 
om kostnaden på 1,5 mill. kroner kan skyves til år 
2013. 

Forøvrig planlegges det etablering av 4 brukere i 
2013 og 2 brukere i 2014. Planene videre i økonomi-
planperioden er så langt usikre.

Det er ønskelig at enheten kan ta i bruk multidose 
som system for en sikrere medikamenthåndtering. 

Dersom en benytter samme mal som praktisert i 
Pleie- og omsorg skal kommunen betale egenandel 
kr. 3.000,- per. år / per bruker. Kr. 500,- for hver av-
tale refunderes tilbake til kommunen. For TFH vil det 
være behov for en styrking tilsvarende kr.158.000,-.

Botjeneste, etablering av 1 bruker 1 500 1 500 1 500 1 500

Botjeneste, etablering av 4 brukere  4 450 4 450 4 450

Botjeneste, etablering av 2 brukere   5  100 5 100

Innføring av Multidose i TFH 158 158 158 158

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Fremtidige utfordringer
Det er fortsatt mange utviklingshemmede som 
venter på etablering i eget hjem. Dette utfordrer oss 
med tanke på tilgang til boliger og ressurser til drift. 
Enen dagsenter har behov for styrking for å kunne ta 
imot fl ere brukere, og det er nødvendig med etable-
ring av nye arbeidsoppgaver for utviklingshemmede, 
gjerne for helheten i Molde kommune.

Det er også vesentlig for enheten at planene for ny 
avlastningsbolig revitaliseres. 

En stor faglig utvikling er knyttet til tjenester til bru-
kere med spesielt store atferdsmessige utfordringer. 
Det har vist seg vanskelig å rekruttere kompetent 
arbeidskraft og skape stabile rammer i de mest 
krevende tilbudene. Enheten har videre et høyt 
sykefravær som det fortsatt må arbeides målrettet i 
forhold til.

Hele 1.000
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Brann- og redningstjenesten 17 341

Byggesak og geodata 743

Molde bydrift 21 107

Totalt 39 191

Teknisk 2012 

Budsjett 2012 for teknisk

Teknisk sin andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for teknisk

Hele 1.000

3,6 %

Brann- og redningstjenesten

Byggesak og geodata

Molde bydrift

44,2 %

53,9 %

1,9 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak 
defi nert i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, og 
eksplosjon med videre (brann- og eksplosjonsvernlo-
ven) §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 ulyk-
ker 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, trafi kk- og arbeidsulykker 
og uhell på sjø. Brannvesenet er også vertskom-
mune/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 informa-
sjonsarbeid. 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 kommu-
nene i Romsdal og Nordmøre etter inngått avtale 
med forsikringsselskapene

• Oppfølging av samarbeidsavtaler med Eide, Mid-
sund, Aukra, Nesset og Fræna

• Alarmsentral for Molde kommune med følgende 
tjenester: 
- Trygghetsalarmtjeneste
- Overvåking av parkeringshuset
- Mottak og formidling av trygghetsalarmer,   
  brann- og andre tekniske alarmer, samt bolig-
  alarmanlegg
- Sentralbordtjeneste døgnet rundt for enheten
- Lokal operasjonssentral ved brann, ulykker og 
  lignende

• Diverse salgs- og servicetjenester
• Molde kommune ved brannvesenet er vertskom-

mune 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 bygnin-
ger, uteområder (bl.a. eget øvingsanlegg i Årø-
dalen), biler, pumper og annet materiell. Videre 
utfører brannvesenet kontroll og service på en 
del av Sivilforsvarets beredskapsmateriell.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 29 953    

Brutto driftsinntekter -12 615    

Inngående 17 338 17 758 17 341 17 341 17 341

Lønnsoppgjør kap. 4 199 114   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -480   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  112   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 67 49   

K-sak 7/11, internoverføring selvkost feiing 154    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -112   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 17 758 17 341 17 341 17 341 17 341

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
I ROS – analysen ble det avdekket at det ikke blir 
brukt nok ressurser på øvelser, opplæring og kom-
petanseheving innen blant annet håndtering av farlig 
gods. Det samme gjelder også for bruk av diverse 
spesialutstyr, og spesialfelt. Dette gjelder blant annet 
urban tauredning, hurtigfrigjøring og tung redning. 
Spesielt øvelser, kurs og kompetanse rettet mot bruk 
av båt og sjø må styrkes. 

For å kunne løse disse oppgavene må det settes av 
mer tid til øvelser/kurs. I en situasjon hvor mannska-
pet stadig må produsere kommersielle tjenester for 
å at enheten skal kunne holde rammen, vil det ikke 
bare bli direkte utgifter knytt til øvelser/kurs, men det 
vil også medføre tapt inntekt. 

Brannvesenet har ansvaret for egne bygninger 
(hovedstasjonen, bistasjon på Skåla, depot på Sek-
ken og øvingsanlegg i Årødalen). Det har som kjent 

tidligere blitt bevilget penger til Molde eiendom KF 
til styrking av vedlikehold av kommunens eiendom-
mer. Slik bevilgning er ikke gitt for brannvesenets 
bygninger. Hovedstasjonen som nå er 11 år gammel 
begynner å bære preg av at den er mye brukt, og det 
dukker stadig opp utfordringer knyttet til vedlikehold 
som ikke lar seg løse innenfor dagens ramme. 

Dette er for eksempel: 
• Driftsproblemer med elektronisk låssystem
• Slitt utvendig blending av undervisningsrom
• Slitt innredning (blant annet senger på mann-

skapsrommene)
• Stoler på undervisningsrommet og i kantina, og 

så videre 
• Behov for maling og annet ordinært vedlikehold. 

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen 
• Avsatt tid/ressurser til øvelser i henhold til ROS 

analyse
• Dekning av økte drifts- og vedlikeholdskostnader 

på brannvesenets bygninger
• Tiltak som ønskes inn i rammen er basert på at 

rammen ikke reduseres. Det vil si at for å kunne 
løse gitte utfordringer, så må brannvesenet kom-
penseres for lønnsoppgjør 2012. 

• Etter generell rammereduksjon er det ikke res-
surser til å gjennomføre lovpålagt kursing for 

mannskapene på hovedstasjonen, og for del-
tidsmannskapene på Kleive og Skåla. Det koster 
omtrent kr. 70.000,- inklusive frikjøp fra hoved-
arbeidsgiver å gjennomføre grunnkurs for en 
deltidsbrannkonstabel. I tillegg mangler enkelte 
førerkort for tungt kjøretøy, og alle mannskaper 
som skal kjøre utrykning må gjennomføre et 90 
timers kurs. Total kostnad for å utdanne en del-
tidskonstabel er omtrent kr. 140.000,- inklusive 
frikjøp fra hovedarbeidsgiver. 

Avsatt tid/ressurser til øvelser i henhold til ROS analyse 150 150 150 150

Dekning av økte drifts- og vedlikeholdskostnader på brannvesenets bygninger 100 100 100 100

Tiltak som ønskes inn i rammen er basert på at rammen ikke reduseres.
Kompensasjon for lønnsoppgjør. 480 480 480 480

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
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 bygge-

saksbehandling i Romsdalsregionen. 

Byggesak behandler årlig rundt 800 søknader (byg-
gesøknader og delingssøknader) etter delegert 
fullmakt herunder også dispensasjonssøknader, 
korrigerte søknader og klager. Utover dette følges 
ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betyde-
lig 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 matrikkel-

lova
• Behandling av saker etter lov om eierseksjoner

• Behandling av saker om offi siell adressering et-
ter matrikkellova

• Eiendomsarkiv og ajourhold av matrikkelen, G og 
A delen

• Drift og utvikling av kommunens kartverk
• Salg av eiendomsinformasjon (Meglerpakken)

Geodata gjennomfører normalt rundt 200 kart- og 
oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg 
kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og 
adressering. Det selges et betydelig antall megler-
pakker gjennom året. Geodata selger også tjenester 
til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. 
Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

I budsjett og økonomiplan er det bevilget egen 
investeringsramme for større prosjekter innen kart-
området. Dette gjør at enheten er i stand til å holde 
kommunens kartverk oppdatert til en hver tid. 

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

BYGGESAK OG GEODATA

Brutto driftsutgifter 11 149    

Brutto driftsinntekter -10 501    

Inngående 648 1 143 743 743 743

Lønnsoppgjør kap. 4 38 23   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -414   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  11   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 129 91   

Overføring stillingshjemmel fra informasjons- 
og serviceavdelingen 328    

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -11   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 1 143 743 743 743 743

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000



127

Teknisk

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Primo 2012 vil interkommunalt tilsynssamarbeid i 
byggesaker trolig starte. Samarbeidet organiseres 
etter vertskommunemodellen. Molde kommune skal 

etter avtale gjennomføre tilsyn i kommunene Mid-
sund, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes. Samar-
beidet vil i første omgang ikke medføre behov for 
endring av enhetens rammer.

Fremtidige utfordringer
Det ventes ikke nye store endringer i lovverket 
innenfor våre fagområder kommende år. 

Kommunene blir pålagt noen nye oppgaver som ikke 
kompenseres økonomisk, her nevnes spesielt adres-
sering;
• Alle eiendommer i kommunen skal ha gate-/

vegadresse innen 31. desember 2014.
• Før adressering kan vedtas, må alle gater og 

veger ha egne navn. Navnevedtak tar ofte svært 
lang tid – opptil 2,5 år fra oppstart til vedtak er 
fattet. 

• I Molde kommune er det kulturtjenesten som 
behandler navnesakene, mens geodata fatter 
vedtak om adressering. 

• Adressering i hele kommunen må organiseres 
som prosjekt der også andre enheter må bidra

I forbindelse med iverksetting av ny lov om eien-
domsregistrering, matrikkellova, ble det i matrikkel-
forskriften satt frist for sluttføring avgamle kart- og 
oppmålingsforretninger. Fristen er satt til 31. desem-
ber 2012. 

Molde kommune har i svært mange år fakturert 
kart- og oppmålingsgebyr forskuddsvis. For midler-
tidige forretninger som nå skal sluttføres, kan det 
derfor ikke kreves gebyr. Sluttføring av midlertidige 
forretninger må med andre ord skje innenfor enhe-
tens allerede hardt pressede rammer. Geodata har 
utarbeidet plan for nedbygging av disse restansene. 
Det er likevel ikke sannsynlig at restansene er borte 
innen fristen, og det vil derfor bli fremmet sak for 
Kommunestyret høsten 2011 vedr søknad om utset-
telse av fristen.

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Byggesak og geodata opplever en markant svikt i 
markedet hva angår kart- og oppmålingsforretninger. 
Nedgangen startet allerede ultimo 2009/primo 2010 
og har vært markant i 2011. Det er særlig mangel på 
nye, store tomtefelt som slår negativt ut. Dersom 

opparbeidelse av byggefeltet på Kringstad kommer i 
gang i 2012, vil deler av inntektssvikten ved geodata 
dekkes inn. Det foreslås etter dette en økning av 
rammene for enheten på 0,4 mill. kroner i 2012 som 
kompensasjon for svikt i markedet for ansvarsområ-
det geodata.

Kompensasjon for svikt i markedet innenfor 
ansvarsområdet geodata” 400   

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Administrasjon Molde bydrift 
Enhetsleder er ansvarlig for 5 virksomheter, derigjen-
nom 45 fastansatte og omtrent 20 vikarer/ekstrahjel-
per. Enheten er organisert med 5 virksomhetsledere 
som drifter sine fagområder. 

Veg- og trafi kkvirksomheten 
Veg- og trafi kkvirksomheten har ansvar for drift og 
vedlikehold av det kommunale vegnettet. Kom-
munens vegnett øker i 2012 med 2 km og utgjør nå 
totalt omtrent 218 km veg, derav 22 km gang- og 
sykkelveg. Virksomheten utfører tiltak for at trafi k-
ken skal kunne avvikles på en sikker og miljømessig 
måte. 

Drift- og vedlikeholdsarbeidene er snøbrøyting, 
vegmerking, skilting, skjøtsel av diverse grøntarealer, 
sentrumsrenovasjon, slukrens og feiing/spyling av 
vegnettet. 

Når det gjelder forvaltningsoppgaver i tilknytning til 
vegnettet så utføres det generell saksbehandling, 
skiltplaner, oppfølgingsansvar i trafi kksaker, saksbe-
handling i tilknytning til byggesaker, samt gi dispen-
sasjoner til avkjørsler og lignende med hjemmel i 
vegloven. 

Plutovegen 7 er base for operativ drift med kontor-
sted for arbeidsledelse samt oppstillingsplass for 

maskiner, biler og utstyr. Virksomheten forvalter, drif-
ter og vedlikeholder alle kommunens veglysanlegg 
samt 28 km gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger 
etter refusjon fra stat og fylke. 

Virksomheten har avtale med fylkeskommunen om 
å forvalte, drifte og vedlikeholde 24,5 km fylkesveg 
etter refusjon.

Verkstedsvirksomheten 
Verkstedet omfatter reparasjon og vedlikehold av 
kommunens bil, utstyr og maskinpark. Virksomheten 
inngår i beredskapsordning mht. vinterdrift av veg. 
Her leveres også bistand på innkjøpsordninger og 
ellers vedlikeholdsløsninger for bil og maskiner.
 
Parkeringsvirksomheten 
Parkeringsvirksomheten drifter all avgiftsbelagt 
parkering på offentlig vei i kommunen, herunder par-
keringsplasser, gateparkering og i Molde Parkerings-
hus. Parkeringshåndheving blir utført etter parke-
ringsbestemmelsene i vegtrafi kkloven og i gjeldende 
forskrifter. Virksomheten forvalter utleie av diverse 
gategrunn og plassene for torgsalg på Molde Torg. 
Klager behandles og parkeringstillatelser for forfl yt-
ningshemmede tildeles etter gjeldende regelverk i 
samarbeid med Servicetorget. Virksomheten leverer 
fortsatt tjenester til Romsdal Parkering AS.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

MOLDE BYDRIFT

Brutto driftsutgifter 56 460    

Brutto driftsinntekter -35 690    

Inngående 20 770 21 071 21 107 21 107 21 107

Lønnsoppgjør kap. 4 199 115   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -870   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  643   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 100 71   

Økte inntekter Molde International Jazz festival - overført
fra kulturtjenesten -200    

Overføre 1 stillingshjemmel (1. juli) fra informasjons- og
serviceavdelingen (parkering/renhold) 260 259   

Økte inntekter parkering -58 -59   

Spesiell prisvekst kjøp av tjenester  300   

Effektivisering av verksted - delvis reversering ved salg eksternt  125   

Utvidelser gravsted (Røvika, Røbekk og Tøndergård)  200   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -643   

Rammereduksjon  -100   

Fjerning av tilskudd til Aker Stadion  -665   

K-sak 120/11 - tilskudd Aker Stadion  660   

Utgående 21 071 21 107 21 107 21 107 21 107

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Park- og idrettsvirksomheten 
Idrettskonsulenten er ansvarlig for årlig kommunal 
saksbehandling og rådgivning knyttet til kommunens 
egne, og organisasjonenes anleggsprosjekter som 
søkes fi nansiert gjennom spillemiddelordningen. 
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett 
og friluftsliv skal følges opp mht. tiltak sammen med 
organisasjoner, Molde Idrettsråd og Nordmøre og 
Romsdal Friluftsråd. Idrettsområdet omfatter videre 
forvaltning (booking/fakturering), drift og vedlikehold 
av alle kommunale idrettsanlegg på dag og kveldstid. 
Utendørs gjelder dette Lubbens og Reknes kunst-
gressbane og Molde Idrettspark friidrettsstadion, 
gressbane og tennisanlegg. Innendørs forvaltes 
Idrettens Hus og Fuglsethallen. Av friluftsanlegg for-
valtes, driftes og vedlikeholdes 3 badeplasser. (Retiro 
med toalett, Kringstadbukta med toalett og Øver-
landsvannet), Moldeholmene, Julneset med toalett 
og Moldemarka med turløypenett. 

Idrettsavdelingen har siden 2008 blitt betydelig 
omorganisert. Tidligere oppgaver som lå til park- og 
idrettsjefen er nå overført til idrettskonsulent hva an-
går spillemidler og planarbeid, dette påvirker arbeidet 
med booking som tidligere lå til stillingen. Tidligere 
virksomhetsledere innenfor park og idrett ble i 2010 
omorganisert og 1 virksomhetsleder styrer nå hele 
park og idrettsvirksomheten.

Renholdsvirksomheten 
Renholdsvirksomheten omfatter daglig, periodisk og 
hovedrenhold for mange kommunale bygg (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 voksenopplæringssen-
ter. Det jobbes for å overta renholdsansvaret for alle 
barnehager i 2012 samt overtagelse av alle legekon-
tor i samhandling med enhetslederne.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Avtalen mellom Molde Nye stadion Drift DA og 
Molde kommune forplikter iht. avtale (signert av ord-
føreren i Molde 27. februar 1997) at Molde kommune 
skal betale driftstilskudd (indeksregulert) til selskapet 
i 40 år. Prisen kan justeres hvert 10. år etter forhand-
linger og skulle vært justert/forhandlet  i 2008. Dette 

ble ikke gjort. Etter 40 år kan Molde kommune når 
som helst kreve å overta anlegget ved å overta alle 
eiendeler og gjeld tilhørende stiftelsen Molde nye 
stadion.

Utfordringer i perioden

Gjeitnes - ny kommunal veg 2 km 150 150 150 150

Skjøtsel av Moldemarka - drift og vedlikehold 150 150 150 150

Driftsmidler til leasing av kjøretøy - renhold 60 60 60 60

Vektertjeneste for håndtering av kontanter 200 200 200 200

Krav om utbedringer fra EL-tilsynet på gatelys 300 300 300 300

Skjøtsel av Nøisomhetsstranda 11 dekar  200 200 200

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
I 2012 overtar veg og trafi kkvirksomheten 2 km. veg 
på Skåla. I tråd med utbyggingsavtalen skal Molde 
kommune overta ansvaret for denne vegen. Hvis det 
ikke tilføres driftsmidler på rammen for 2012, kan 
ikke Molde kommune overta driftsansvaret.

Moldemarkas turstier og skiløyper er kommunens 
mest besøkte og mest markedsførte folkehelsean-
legg. Anlegget trenger etterlengtet vedlikehold til på-
kjøring av grus, rensking og opprusting av løypenet-
tet fl ere plasser. Det planlegges nytt aktivitetsbygg/

toalett i Jensgurilia. Publikumstoalett skal driftes av 
park og Idrett, og her må det tilføres driftsmidler.

Renholdsvirksomheten leverer tjenester til fl ere og 
fl ere kommunal bygg. Virksomheten har ingen kjøre-
tøy, men ser det som helt nødvendig å anskaffe et 
rimelig kjøretøy for transport av ansatte og utstyr.

Håndtering av kontanter i parkeringsvirksomheten 
behandles i dag av trafi kkbetjentene selv. Ukent-
lig hentes kontantene av Loomis AS som frakter 
pengene til pengesentral. Flere hundre tusen kroner 



130

Te
kn

is
k

Fremtidige utfordringer
Veg og trafi kk
Drift av gatelys
EL-tilsynet gjennomfører kontroller av kommunens 
gatelys. Omfattende krav er stilt for utskifting og 
utbedring av mangler ved dagens lysanlegg. Midlene 
som er avsatt iht. vedlikehold og investering på dette 
området viser seg å være for lave. Molde bydrift har 
en god dialog med EL-tilsynet, men kravet om opp-
graderinger er omfattende og påleggene er absolutt. 

Verkstedet
I 2011 ble økonomi- og logistikksystemet justert og 
delvis endret for å ivareta KOSTRA- reglene, samt 
å se synergier. Fastprissystem ble igangsatt til alle 
kommunale enheter, men prosessen vil også pågå 
inn i 2012 for å skape forutsigbarhet og ryddighet i 
all logistikk til verkstedet. Kommunens økonomisys-
tem har ikke per dato skreddersydde løsninger for 
verkstedsdriften på alle områder hva angår service-
kort og vedlikeholdsjournaler, noe som er viktig i den 
daglige driften av verkstedet.

Park og idrett
Gravplasser
Drifts- og vedlikeholdsområdet for kommunens 10 
gravplasser er stort. Kravene som stilles i driftsavta-
len med Kirkevergen er omfattende og spesielt kre-
vende når vekstsesongen pågår med lav bemanning. 

Idrett- og folkehelseanlegg 
Idrettsvirksomheten har de siste år bistått i pro-
sjektering og utbygging av fl ere nye idretts og 
friluftsanlegg, dette sammen med frivilligheten. Alt 
dette kommer innbyggerne tilgode. Moldemarka er 
kommunens folkehelseanlegg nr. 1. Vedlikeholdet av 
stier og plasser må prioriteres da anlegget er særde-

les positivt bidrag til folkehelsearbeidet i kommunen. 
Fotballanleggene har nå bedre forhold enn på mange 
år, men kravene til forvaltning, drift og vedlikehold 
øker i takt med aktiviteten, så det må jobbes med 
løsninger for å prioritere vedlikeholdet. 

Molde kommune har store anleggsutfordringer i 
årene som kommer. Anleggsmassen trenger fl ere 
plasser renovering og oppgradering. Sentralt i dette 
står rapport ”5537”, og ”Mulighetsstudien” på 
utvikling av Idrettens Hus og Molde idrettspark som 
hjørnestein for organisert og uorganisert aktivitet i 
fremtiden. 

Friluftsområder
Julneset folkepark står ovenfor store vedlikeholdsut-
fordringer i årene som kommer. Store sikkerhetstil-
tak må iverksettes hvis området skal være åpent for 
alminnelig ferdsel. Molde bydrift drifter og vedlike-
holder området delvis, men det jobbes nå frem en 
plan sammen med Møre og Romsdal Fylke. Målset-
ningen er å videreutvikle området til en folkepark i 
samråd med eieren. Området skal i 2011 befares av 
direktoratet for naturforvaltning (som eier) og det 
skal lages en plan for utvikling, sikring samt midler til 
forvaltning, drift og vedlikehold av området.

Renhold
Prosessen med sentralisering av renhold pågår og 
alle barnehager og legekontor blir tilsluttet Molde 
bydrift – renhold hvis prosessen bærer frem i 2012. 
14 ansatte i Molde kommune har i 2011 gjennomført 
teoretisk fagbrevseksamen, noe som bevitner et 
fagområde i vekst. Allerede i 2011 ser virksomheten 
betydelige kvalitets- og metodegevinster i dette og 
en kulturendring av faget betydning.

går gjennom Molde bydrifts kontorer og det ansees 
derfor som fornuftig å opprette en avtale med vek-
tere som kan håndtere dette på god sikkerhetsmes-
sig måte.

Krav om utbedringer fra EL-tilsynet på gatelys har 
i 2011 vært omfattende og vi er gjort kjent med at 
mange krav kommer også i 2012. Dette arbeidet 
omfatter mange gamle armaturer, koblinger og luft-
spenn som må utbedres.

Nøisomhedsstranda ferdigstilles i 2012 - 2013 og det 
viktig at det avsettes midler til drift og vedlikehold av 
anleggets 11 mål. Gjødsling, slått, renovasjon, slod-
ding av grusveger, påfylling av sand til badestrand 
samt drift av 2 toaletter i badesesongen skal utføres 
av Molde bydrift. 

Kommunestyret vedtok i sak 120/11 i møte 15. desember 2011 Tilskudd til Aker stadion på kr. 660.000,- 
med inndeking i økte skatteinntekter. 
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Kulturtjenesten 24 646

Kulturskolen 9 229

Totalt 33 875

Kultur 2012 

Budsjett 2012 for kultur

Kulturområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for kulturområdet

Hele 1.000

3,1 %

Kulturtjenesten

Kulturskolen

72,8 %

27,2 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Enhetens viktigste oppgave er å bidra og tilrette-
legge 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, forebyg-
gende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og 
demokratiutvikling, frivillig arbeid, kulturminnevern, 
musikk, litteratur, kunst og utsmykking. 

Kulturkontoret
Skal fordele tilskudd til frivillige lag/foreninger, til 
kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner og til 

trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Enheten 
har overordnet driftsansvar for følgende virksom-
heter: Molde Frivilligsentral, Huset Ungdomsklubb, 
Tomrommet og Eldres kultursenter. 

Molde bibliotek
Molde bibliotek har utlån på ca. 115.000 bøker/media 
i året. Nytt bibliotek vil stå ferdig på Gørvellplassen 
juli 2012.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

KULTURTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 21 925    

Brutto driftsinntekter -1 501    

Inngående 20 424 20 813 24 646 26 854 26 854

Lønnsoppgjør kap. 4 59 35   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres med 
økning i egne inntekter  -13   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  87   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 105 75   

Reduserte inntekter Molde International Jazz festival - 
overført til Molde bydrift 200    

Revidert K-sak 49/11: Ungdomsrådet 25 25   

Merutgifter til nytt biblioteklokale  1 925 1 375  

Kapitalutgifter byggeklar tomt “Plassen”  1 167 833  

Økning i tilskudd til Teateret Vårt med defl ator 3,25 pst.  124   

Økning i tilskudd til Moldejazz med defl ator 3,25 pst.  58   

Økning i tilskudd til Romsdalsmuseet (indeksreguleres med 
3,25 pst. jfr. samarbeidsavtale)  33   

Økt tilskudd grunnet økning i antall medlemmer trossamfunnene  64   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -87   

Rammereduksjon  -100   

Uttrekk av tilskudd Hjelset Servicesenter  -200   

K-sak 120/11 - tilskudd Hjelset Servicesenter  200   

K-sak 120/11 - Økning i tilskudd til Teateret Vårt utover defl ator 
på 3,25 pst. til kommunens andel av tilskuddet fra staten  279   

K-sak 120/11 - Økning i tilskudd til Moldejazz utover defl ator på 
3,25 pst. til kommunens andel av tilskuddet fra staten  161   

Utgående 20 813 24 646 26 854 26 854 26 854

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Forklaring og konsekvens av endring
Enheten har fått et generelt rammetrekk på 0,1 mill. 
kroner. Dette vil få en konsekvens for frivillige lag og 
foreninger som tilsvarende får mindre i 2012. 

Tilskuddet til Hjelset servicesenter på 0,2 mill. 
kroner er forespeilt kuttet for 2012. Dette medfø-
rer at en ansatt må sies opp og driften av senteret 
avvikles. Husleie i Syltebygget er knyttet opp mot 
lokalene som huser dagens bibliotek i Kirkebakken. 
Det påregnes utgifter til husleie i henhold til leieavta-
len med Sylte Eiendom AS som løper til og med 31. 
desember 2013.

Ungdomsrådet fi kk kr. 25.000,- til drift i K-sak 49/11 
og ytterligere kr. 25.000,- foreslås i 2012. Rådet har i 
3 år blitt drevet med bruk av fondsmidler, men disse 
vil være brukt opp i løpet av 2011. Ungdomsrådets 
møter vil med økningen kunne videreføres omtrent 
på dagens nivå i 2012. Det vil ikke være tilstrekkelig 

med midler til å gjennomføre årlig valg og konfe-
ranse.

Merutgifter til nytt bibliotek knyttes til innfl ytting i nye 
lokaler på Gørvelplassen. Overtakelsesdato er 1. juni 
2012. Husleie løper fra denne dato.

Økning i tilskudd til Teatret Vårt kr. 404.000,-, jfr. 
Statsbudsjettet 2012. Bundet av samarbeidsavtale 
om tilskudd mellom staten (70 pst.), fylke (15 pst.) 
og kommune (15 pst.).

Økning i tilskudd til Moldejazz kr. 219.000,-, jfr. 
Statsbudsjettet 2012. Bundet av samarbeidsavtale 
om tilskudd mellom staten (60 pst.), fylke (20 pst.) 
og kommune (20 pst.). 

Økning i tilskudd til Romsdalsmuseet kr. 33.000,-. 
Indeksregulering (3,25 pst.) i henhold til samarbeids-
avtale inngått i 2010.

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Molde Ungdomsråd
Kulturtjenesten følger opp rådet med en koordina-
tor og det er satt av kr. 50.000,- til driften, jfr. K-sak 
49/11 og budsjettforslaget for 2012. Det vil ikke være 
tilstrekkelig med midler til å gjennomføre årlig valg 
og konferanse, til dette er det behov for kr. 25.000,-. 

Det er videre ønskelig at rådet tilgodeses med kr. 
50.000,- i stimuleringsmidler til å utvikle egne pro-
sjekter og tiltak. Skal ungdomsrådet fungere over tid 
vil ressurser være avgjørende.

Utvikle tjenestetilbudet ved Molde bibliotek
Et nytt bibliotek på Gørvellplassen i 2012 skaper 
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 økt etterspørsel av tjenester. 

Det skjer i tida store tekniske endringer innenfor 
biblioteksektoren og nye medier gjør sitt inntog. Slik 
situasjonen er i dag sees en negativ tendens i utlåns-
tallene når det gjelder nye media. Dette sees i sam-
menheng med at tilbudet er svært begrenset. For å 
møte utviklingen bør det skje en gradvis styrking av 
mediebudsjettet ved Molde bibliotek. Nye formid-
lingsformer i samarbeid med de andre kulturinstitu-
sjonene kommer også til som et nytt element. 

Det bør være en ambisjon for Molde bibliotek å 
være aktiv på formidling. For å kunne tilby en mer 
tilgjengelig og åpen bibliotektjeneste, må det settes 
av mer ressurser til formidling og publikumsarrange-
menter.

Utfordringer i perioden

Molde Ungdomsråd - gjennomføring av årlig valg 25 25 25 25

Molde Ungdomsråd - stimuleringsmidler 50 50 50 50

Styrke mediebudsjett ved Molde bibliotek 100 100 100 100

Styrke formidlingsarbeidet ved Molde bibliotek 50 50 50 50

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Molde kommune ønsker å stimulere til økt frivillig-
het. Driftstilskudd til frivillige lag- og foreninger har 
ikke blitt styrket i forrige kommunestyreperiode 
(2008 - 2011) og trenger et løft i inneværende pe-
riode.

Et ”Ungdommens hus” i sentrum har lenge vært et 
ønske blant kommunens unge. Det er en utfordring 
å skulle besvare dette ønsket. Bygningsmassen ved 
Huset ungdomsklubb forfaller og det er usikkerhet 
rundt framtidig drift i disse lokalene.

Nytt bibliotek på Gørvellplassen i 2012 skaper 

forventninger om et bredt mediatilbud. For å møte 
utviklingen, spesielt innenfor nye media, kreves en 
styrking av mediebudsjettet. Nye formidlingsfor-
mer i samarbeid med de andre kulturinstitusjonene 
krever mer ressurser til formidling og publikumsar-
rangementer. Det forventes også at biblioteket vil bli 
utfordret på åpningstidene. 

Det foreligger ingen konkrete planer for alternativ 
bruk av dagens biblioteklokaler i Syltebygget. Det 
påregnes utgifter til husleie i henhold til leieavtalen 
med Sylte Eiendom AS som løper til og med 31. 
desember 2013.

Kommunestyret vedtok i sak 120/11 i møte 15. desember 2011 tilskudd til Hjelset Servicesenter på 
kr. 200.000,-, økning i tilskudd til Teaterert Vårt på kr. 279.000,- og økning i tilskudd til Moldejazz på kr. 
161.000,- med inndeking i økte skatteinntekter. 
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Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

KULTURSKOLEN

Brutto driftsutgifter 21 767    

Brutto driftsinntekter -12 458    

Inngående 9 309 9 409 9 229 9 229 9 229

Lønnsoppgjør kap. 4 90 51   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2012 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -139   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  60   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 10 8   

Generelt kutt - tilsvarende prisvekst på 2,0 pst.  -60   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 9 409 9 229 9 229 9 229 9 229

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompe-
tansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, 
gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen 
fagområdene: musikk-, skapende skriving, teater- og 
kunstfag.
• Undervisning av ca. 1.000 elever innen musikk, 

skapende skriving, teater og bildefag
• All utøvende undervisning i musikk, dans og 

drama ved Molde videregående skole
• Instruksjon og opplæring for kor og korps

• Salg av tjenester til andre virksomheter 
• Salg av utøvende musikertjenester
• Koordinering og produksjon for den lokale kultur-

sekken, i samarbeid med grunnskolene i Molde
• Utvikle videre samarbeid med grunnskoler og 

barnehager i Molde
• Konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunst-

utstillinger og annet
• Lørdagsskole for musikktalenter i Romsdal

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015
Egenfi nansiering av lønnsoppgjøret og tidligere ram-
metrekk som økning i egne inntekter medfører økte 
elevavgifter. Vesentlige nedtrekk på ramme de fi re 
siste år (totalt 1,4 mill. kroner) og egenfi nansiering 
av lønnsoppgjør de tre siste åre (totalt kr. 37. 000,-) 
har elevavgiftene ved kulturskolen økt fra kr. 2.400,- 
til kr. 3.280,- på fi re år. 

Kostnaden for brukerne her er i dag høyest i fylket. 
Enhetsleder har en kvalifi sert antagelse om at årets 
noe reduserte søknadsmengde har sin årsak i denne 
prisutviklingen. Dette kan på sikt medføre lavere 
inntekter for kulturskolen.

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn i rammen
Musikkterapeut
Eldrerådet i Molde har etterspurt musikkterapitilbud 
til demente ved omsorgssentrene i kommunen. 
Kulturskolen og omsorgssentrene er omforent på at 
dette ville gi denne pasientgruppen et stort løft for 
opplevelsen av en kvalitativt god hverdag.

Lærerstilling sang/band/barnekor
En stor del av våre søkere gjelder sangundervis-
ning. Det er ikke mer kapasitet i de stillingene vi har 
i dag. Dette er i tillegg en kompetanse som er svært 
relevant i forhold til grunnskole/kulturskolesamarbeid.

Musikkterapeut 500 500 500 500

Kulturskolelærer rytmisk sang/band/ barnekor 500 500 500 500

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015

Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Nytt kulturskolebygg
Dette er vår fremste og mest prekære utfordring. 
Arealet kulturskolen leier i dag dekker ikke beho-
vet for funksjonalitet og tilstrekkelig gode fysiske 
arbeidsforhold for 40 ansatte. 

Samarbeid med grunnskoler
Kulturskoleløftet fra regjeringen forventer en større 
innsats i samarbeid mellom kulturskolene og grunn-
skoler. Det er på ny satt av 40,0 mill. kroner i søkbare 

utviklingsmidler. Kulturskolen vil i perioden søke å 
gjøre oss nytte av disse, men det er kun prosjekt-
midler og aktiviteten må inntrettes etter det. Skal ny 
aktivitet etableres for kontinuerlig drift, må kultursko-
lens og/eller grunnskolenes rammer økes for å dekke 
dette.
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Totale investeringer og fi nansiering av i disse i Molde kommune og Molde Eiendom KF

Utgifter      
Totale investeringer   133 350 196 400 236 600 149 700

Avsatt til ubundet investeringsfond   10 246 21 244 34 320 11 840

Sum utgifter   143 596 217 644 270 920 161 540
Finansiering      

Bruk av lån   -87 850 -140 900 -176 100 -54 200

Bruk av lån Husbanken startlån   -35 000 -45 000 -50 000 -75 000

Momskompensasjon   -10 746 -21 744 -34 820 -12 340

Egenfi nansiering   -10 000 -10 000 -10 000 -20 000

Sum fi nansiering   -143 596 -217 644 -270 920 -161 540
Balansering   0 0 0 0

  2012 2013 2014 2015
Hele 1.000
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INVESTERINGER FOR AVDELINGER OG RESULTATENHETER 2012 - 2015

Oversikten viser først de samlede investeringer for 
Molde kommune som selskap 1. Detaljene i prosjek-
tene 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 fi nansiering 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 formålsbyg-
gene 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 2012 og økonomiplan 
2012 - 2015 er investeringer som er overtatt av Mol-
de 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 investerin-
ger 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 drifts-
utgifter som følge av nye investeringer. Driftskonse-
kvenser 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 utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra 
rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.

Totale investeringer   87 900 109 600 114 800 131 900

Ikke mva-berettiget (anslag)   -43 800 -60 500 -62 500 -88 000

Grunnlag for momskompensasjon   44 100 49 100 52 300 43 900

Momskompensasjon   8 820 9 820 10 460 8 780

Momskompensasjon totalt   8 820 9 820 10 460 8 780

  2012 2013 2014 2015

Momskompensasjon
Hele 1.000

Utgifter      
Totale investeringer   87 900 109 600 114 800 131 900

Avsatt til ubundet investeringsfond   4 792 7 356 9 960 8 280

Sum utgifter   92 692 116 956 124 760 140 180
Finansiering      

Bruk av lån   -42 400 -54 100 -54 300 -36 400

Bruk av lån Husbanken startlån   -35 000 -45 000 -50 000 -75 000

Momskompensasjon   -5 292 -7 856 -10 460 -8 780

Egenfi nansiering   -10 000 -10 000 -10 000 -20 000

Sum fi nansiering   -92 692 -116 956 -124 760 -140 180
Balansering   0 0 0 0

  2012 2013 2014 2015

Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde kommune
Hele 1.000
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Investeringer

DRIFTS- OG FORVALTINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN

IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023 26 100 9 300 4 200 4 200 4 200 4 200

Ny internettportal - (molde.kommune.no) 1013 6 350 5 850 500   

Fornying av kontorstøttesystem 1028 12 800 6 400 1 600 1 600 1 600 1 600

Infrastruktur - IKT  9 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000

IKT - til undervisning 2002 11 000 9 400 400 400 400 400

IKT - til lærere 2011 6 500 4 900 400 400 400 400

BMS - nytt verktøy  1 500  1 500   

Inventar/utstyr  250  250   

Sum investeringer     10 850 8 600 8 600 8 600

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Vedtatt IKT - strategiplan 2011 - 2014 er lagt til grunn 
ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for kom-
mende periode. 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 hvor de 
fl este er i nettverk. Den største økningen har kom-
met innenfor skoleområdet med maskiner både til 
lærere og elever. 

En av de store utfordringene i Molde kommune knyt-
ter seg til utviklingen innen IKT. Det er nødvendig å 
fornye store deler av maskinparken for at de ansatte 
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 samtidig å ivareta de 
interkommunale behov og løsninger som er under 
utvikling. 

Det er ført opp 4,2 mill. kroner hvert år i økonomi-
planperioden noe som er et minimum av det som er 
nødvendig for å fornye og oppdatere dagens maskin-
park og systemer. 

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. Dokumen-
tet 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 fl ere av de 
ledende og store aktørene i Norge innen utvikling 
av dataprogram for offentlig sektor. Kommunen er 
derfor langt fremme hva gjelder hjemmeside, digitalt 

servicetorg og bruk av dialogbaserte skjema på inter-
nett. Med sikte på å kunne nå de oppsatte målset-
tinger, er prosjektet foreslått videreført med 0,5 mill. 
kroner i 2012. 

Fornying av kontorstøttesystem
Kommunen bruker i dag eldre versjoner av Microsoft 
Offi ce som standard kontorstøttesystem på det ad-
ministrative nettet. Blant annet ny versjon av saksbe-
handlingssystemet 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 
omtrent 1,6 mill. kroner per år i perioden. Forøvrig er 
utgifter til løpende lisenser ivaretatt i driftsbudsjettet.

IKT – til undervisning, og IKT – til lærere
For å kunne løse utfordringene på IKT-området i sko-
len på best mulig måte, ser rådmannen det som vik-
tig å innarbeide dette i det samlede IKT-arbeidet, og 
velger derfor å legge disse postene til IKT-seksjonen. 
Seksjonen må imidlertid utføre nødvendige utbedrin-
ger og nyanskaffelser i samråd med fagsjef skole og 
den enkelte skole.

Balansert målstyring – nytt verktøy
Da dagens verktøy i BMS-systemet ikke vil bli vide-
reført (av leverandøren), er det påkrevet å anskaffe 
nytt verktøy. Det er nå i gang en anbudsprosess, og 
det vil i nær fremtid tas beslutning om valg av nytt 
verktøy. Ut i fra foreliggende anbudspriser vil det 
være behov for 1,5 mill. kroner i 2012.

Inventar og utstyr – rådhusene
I forbindelse med omfl ytting av funksjoner og an-
satte i rådhusene, vil det være behov for midler til 
noe inventar og utstyr. Det foreslås bevilget 0,3 mill. 
kroner i 2012.

Hele 1.000



144

In
ve

st
er

in
ge

r

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Diverse erverv og tiltak 4004 6 400 4 000 600 600 600 600

Sentrumstiltak 4005 26 000 18 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kjøp av friområdet Opdølhaugen fra
Møre og Romsdal fylke  800  800   

Opparbeiding av strandområder 4014 6 700 4 700 0 2 000  

Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001 125 000 75 000 10 000 10 000 10 000 20 000

Diverse tiltak boligfelt 4002 1 200 800 100 100 100 100

Opparbeiding av tomtefelt til næring 4003 12 000 12 000    

Høgskoleområdet - veg og parkering  8 000  6 000 2 000  

“Sjøfronten” - trinn 1
(prosjekteringsmidler i 2012)  33 500  1 000 12 500 20 000 

Sum investeringer     20 500 29 200 32 700 22 700

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

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 planpe-
rioden.

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 Nøi-
somhed, rundt renseanlegget, ble oppstartet i 2005. 
Det trengs fortsatt midler til videre arbeid, samt 
midler til mindre arbeid på andre kommunale strand-
områder. 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.

Sjøfronten – trinn 1
I samsvar med vedtatt reguleringsplan er det utarbei-
det prosjektgrunnlag for Molde sjøfront, trinn 1. Det-
te gjelder i denne omgang området for ny sjøfront 
avgrenset til den sentrale delen av Molde sentrum. 
Det foreslås avsatt 1,0 mill. kroner til prosjektering i 
2012. Totalkostnad for trinn 1 vil beløpe seg til 33,5 
mill. kroner og foreslås bevilget i 2013 og 2014.

Kjøp av friområdet Opdølhaugen m.m fra Møre og Roms-
dal fylke
I forbindelse med arbeidet med gangvegen på 
Skjevikåsen, har kommunen fått tilbud fra Møre og 

Romsdal fylkeskommune om å kjøpe hele området 
Opdølhaugen og noen andre mindre områder. Gang-
vegen går også over deler av dette området. Områ-
det er regulert som friområde. Tilbudet på 0,8 mill. 
kroner ansees som svært gunstig, og kommunen ser 
det som viktig at området blir ervervet til gode for 
befolkningen i hele Hjelset/Skjevikområdet.

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 utbyggingsområde i Årølia er ferdig opparbei-
det, 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 10,0 mill. kroner de tre før-
ste årene i planperioden økende til 20,0 mill. kroner i 
2015 når størstedelen av Årølia øst vil komme.
Diverse tiltak boligfelt

Det settes av 0,1 mill. kroner hvert år til mindre tiltak 
som sluttarbeid og miljøskapende tiltak i kommunale 
boligfelt.

Høgskoleområdet - veg og parkering 
Reguleringsplanen for høgskoleområdet er nå god-
kjent. Det er lagt til rette for omtrent 150 student-
boliger og 10 dekar næringsareal. Det må etableres 
veg og annen infrastruktur for å kunne bygge på 
området. Mange av tiltakene kan fi nansieres ved 
tomtesalg.

Hele 1.000
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Investeringer

SKOLE

Bolsøya skole tilpasning økt elevtall  100  100   

Sum investeringer     100   

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

IKT – undervisning og IKT- lærere er for kommende 
periode fl yttet til IKT-seksjonen for å være en del av 
vedtatt IKT- Stragegi Plan.

PLEIE OG OMSORG

Suplering/utskifting senger,
teknisk utsutyr 3043 1 950 750 600 200 200 200

Oppgradering maskinpark vaskeri/skyllerom  1 000  1 000   

Sum investeringer     1 600 200 200 200

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Supplering av senger og teknisk utstyr
Behov for årlig utskifting av diverse utstyr ved både 
omsorgssenter og hjemmetjenester krever avset-
ning av nødvendige investeringsmidler i perioden. 
Særlig gjelder dette senger, nattbord og madrasser 
som må fornyes. Det foreslås 0,6 mill. kroner i 2012, 
og deretter 0,2 mill. kroner per år i perioden.

Oppgradering av maskinpark vaskeri og skyllerom
Deler av utstyret ved kommunens tre vaskerier er 
nedslitt og trenger fornyelse. Særlig gjelder dette ved 
vaskeriet på Røbekk sjukeheim. Det samme gjelder 
for skylleromsmaskiner. Det foreslås bevilget 1,0 
mill. kroner i 2012 til formålet.

Tildelingskontor
Det arbeides for tiden med opprettelse av et tilde-
lingskontor som skal ha ansvaret for all tildeling av 
helse- og omsorgstjenester i kommunen. Rådman-
nen ser for seg at dette etableres uten at det utløser 
behov for investeringsmidler.

Samhandlingsreformen
I forbindelse med innføring av samhandlingsrefor-
men fra januar 2012, arbeides det med etablering 
av nye tilbud innen helse- og omsorgstjenestene. 
Dette gjelder etablering av eventuelle nye tiltak ved 
Råkhaugen sykehjem, og mulig fl ytting av rehabilite-
ringstjenesten dit. Slik rådmannen ser det kan disse 
tiltakene gjennomføres uten behov for investerings-
midler utover eventuelle midler som frigis til formålet  
forbindelse med reformen.

Hele 1.000

Hele 1.000
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BARNEHAGE

Fagseksjon barnehage.
Det foregår nå en kontinuerlig tilpasning og opprus-
ting ved de eldste barnehagene i kommunen, og 
det er tidligere bevilget midler til dette formålet. Det 
gjenstår imidlertid en god del før alle barnehagene 
har en oppdatert og tilnærmet lik standard.

Barnas Hus
Som kjent ble tidligere planlagt utvidelse og opprus-
ting av Barnas Hus satt på vent for et par år siden. 
Det har imidlertid blitt arbeidet videre med oppgrade-
ring og tilpasning av barnehagebygget, uten å tenke 
utvidelse av arealet i særlig grad. Det foreligger nå et 
forprosjekt med beskrivelse som er byggemeldt, og 
som vil bli iverksatt så snart som mulig. Det regnes 
med at tidligere bevilget sum vil dekke kostnadene. 
Det vil bli fremlagt egen sak om oppstart av tiltaket.

Langmyra barnehage
Som kjent overtok kommunen denne barnehagen fra 
Molde Menighetspleie for 3 år siden. Barnehagen 
var allerede da nedslitt og hadde behov for opprus-
ting og tilpasning til dagens standard for barnehager. 
Dette arbeidet er godt i gang, og er fi nansiert gjen-
nom tidligere bevilgede midler i prosjekt 2762 - full 
barnehagedekning.

Hatlelia barnehage
Ved denne barnehagen er det behov for bygnings-
messig oppgradering og tilpasning av uteområdene 
gjennom blant annet opparbeiding av nytt parke-
ringsareal og av- og påstigningssone. Kommunen er 
i samtaler med Hatlelia borettslag om avståelse av 
areal fra dem til utbedring av adkomst og parkering. 
Spørsmålet vil bli behandlet i borettslagets neste 
generalforsamling. De kan her bli snakk om et make-
bytte av areal, slik at borettslaget kan utvide sitt eget 
parkeringsareal på østsiden av borettslaget.Kostna-
dene ved disse tiltakene er ikke beregnet og det vil 
komme en egen sak til politisk behandling dersom 
kostnadene overstiger allerede bevilget beløp på 1,8 
mill. kroner.

Lillekollen barnehage
Kommunen overtok denne barnehagen fra helsefor-
etaket for 3 år siden. Etter dette har kommunen fore-
tatt en betydelig opprusting og tilpasning av Bjørsito-
bygget, særlig i forhold til personalfasilitetene. Det er 
også etablert 40 nye plasser i midlertidig brakkerigg. 
Det gjenstår imidlertid oppgradering og tilpasning av 
øvrig bygningsmasse og uteområder. Det vil derfor 
bli lagt frem en egen sak om dette i 2012.

Hjelset barnehage
I forbindelse med en vannlekkasje ved Skogstua 
barnehage sist vinter, ble barnehagedriften der av-
viklet grunnet inneklimaproblemer. Midlertidig drift 
ble etablert i det eldste bygget ved Hjelset skole. For 
å få til en god og varig løsning, arbeides det nå med 
etablering av ny barehagedrift i den nyeste delen av 
Hjelset skole. 

Et forprosjekt med beskrivelse og kalkyler vil være 
ferdig ca. 15. november i år. Løsningen det arbeides 
med vil gi plass til ca. 60 barn. Opprinnelig bygning 
ved Hjelset barnehage er opprustet og i god stand, 
og vil fortsatt være en del av barnehagetilbudet på 
Hjelset, også etter at ny barnehagevirksomhet blir 
etablert i Hjelset skole. 

Kostnadsbildet ved ombygging og opprusting av Hjel-
set skole til ny barnehagedrift anslås til ca. 16,0 mill. 
kroner. Det vil bli lagt frem en egen sak til politisk 
behandling så snart forprosjektet med beskrivelse og 
kalkyler er ferdig utarbeidet.

Årølia barnehage
Det er nå avklart at Espira Gruppen AS bygger og blir 
drifter av ny barnehage med 90 plasser, friluftsbar-
nehage og åpen barnehage i Årølia. Det forventes 
oppstart 15. august 2012.

I denne forbindelse blir Kviltorp og Berg barnehager 
avviklet. Dette i tråd med kommunestyrets tidligere 
vedtak i saken.

Det vil også være behov for mindre utbedringer og 
tilpasninger ved de øvrige kommunale barnehagene.

Finansiering av tiltakene i barnehageområdet
Alle ovenfor nevnte tiltak vil kunne fi nansieres gjen-
nom allerede bevilgede midler i prosjektnr. 2762 - 
Full barnehagedekning. Det blir fremlagt egne saker 
før oppstart av det enkelte tiltak.
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Investeringer

ØKONOMIAVDELINGEN

Nytt innfordringssystem  400  400   

Sum investeringer     400   

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Nytt innfordringssystem.
Da eksisterende innfordringssystem ikke vil bli vide-
reført av leverandøren, er det nødvendig å anskaffe 
nytt innfordringssystem. Det arbeides med saken, og 
kostnaden vil beløpe seg til om lag 0,4 mill. kroner.

KIRKELIG FELLESRÅD

Diverse prosjekt 5009 5 000 4 200 200 200 200 200

Veg og parkeringsplass til nytt
menighetshus på Røbekk  3 000   3 000  

Kirkegårdsutvidelse 5609 15 000 7 000    8 000

Sum investeringer     200 3 200 200 8 200

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

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 funksjons-
hemmede.

Menighetshus Røbekk, vei og parkeringsplass
Menighetshus på Røbekk er nå ferdig prosjektert 
på skissenivå og arbeidet med innsamling av mid-
ler 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 tilkomstvei 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 
fl ere enn kirken. Prosjektet er oppført med 3,0 mill. 
kroner i 2013.

Kirkegårdsutvidelser
Som nevnt ved fl ere tidligere budsjettbehandlinger 
er det behov for utvidelse av kapasiteten ved fl ere 
av kirkegårdene i kommunen. Det er i 2011 avsatt 7,0 
mill. kroner som første trinn i dette arbeidet. 

Det må imidlertid ses fremover i forbindelse med 
etablering av en ny hovedgravplass. Dette må skje 
senest i 2017 når Tøndergård gravlund er forventet 
full. Det må derfor tas høyde for kostnader til regule-
ring, ervervelse og opparbeidelse av en ny gravplass 
med nødvendig infrastruktur. Totalkostnad for en ny 
hovedgravplass vil bli minst 30,0 mill. kroner. Det må 
derfor allerede i denne planperioden avsettes midler 
til planlegging og grunnerverv. Det foreslås derfor 
en bevilgning på 8,0 mill. kroner i 2015. Dette med 
tanke på areal i Årølia, nordøst for Røbekk kirkegård.

Hele 1.000

Hele 1.000
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Diverse brannutstyr 4117 2 300 1 500 200 200 200 200

Ny stigebil  5 000    5 000 

Sum investeringer     200 200 5 200 200

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

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.

Ny brann- og redningsbåt
Eksisterende båt er ikke egnet til transport av perso-
nell og utstyr i den utstrekning dagens forhold krever 
det. Det er derfor behov for en ny båt, med kapasitet 
og fasiliteter som vil kunne tilfredsstille brann- og 
redningsoppdrag, og som vil kunne takle krav til 
utrykningstid blant annet til Sekken. Det fi nnes knapt 
standard båttyper i denne kategorien, så en ny båt 
må sannsynligvis bygges etter egne spesifi kasjoner. 
Det er anslått en kostnad på 4,4 mill. kroner for en 
slik båt.

Før rådmannen vil fremme forslag om bevilgning av 
midler til en ny brann- og redningsbåt, så forventes 

det et samarbeid mellom de ulike aktørene i kom-
munen med behov for bruk av en slik båt. Dette for å 
skape synergieffekter i årlig drift ved fl ere virksomhe-
ters bruk av båten. 

Aktuelle samarbeidspartnere vil etter rådmannens 
oppfatning være kommunens brann- og redningstje-
neste, havnevesenet, politiet og sivilforsvaret. Det 
kan kanskje også være andre mulige samarbeidspart-
nere. Rådmannen vil ta initiativ til opprettelsen av et 
slikt samarbeid med tanke på bredest mulig sambruk 
av en framtidig brann- og redningsbåt.

Ny stigebil
Dagens stigebil er moden for utskifting, da videre 
vedlikehold og oppgradering ikke lenger vil være 
lønnsomt. Det planlegges derfor innkjøp av ny sti-
gebil tilpasset dagens behov. Det foreslås avsatt 5,0 
mill. kroner i 2014.

Kartverk og grunnlagsmål 4015 4 240 2 840 350 350 350 350

Sum investeringer     350 350 350 350

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

BYGGESAK OG GEODATA

Kartverk og grunnlagsmål
Dette gjelder nyfotografering av deler eller hele 
kommunen for produksjon av ulike kart, ortofoto 
og 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 0,4 
mill. kroner årlig i hele planperioden.

Hele 1.000

Hele 1.000
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Gang- og sykkelvei Åsan
Arbeidet med planlegging av gangvei på Åsan er 
godt i gang, og det avsettes 3,0 mill. kroner til gjen-
nomføring av prosjektet i 2013.

Utskifting av maskiner
Det har i mange år vært et fast program for utskifting 
av biler og maskiner. Dette har bidratt til en tilfreds-
stillende kvalitet på maskinparken. Investeringsram-
men settes til 1,0 mill. kroner hvert år i planperioden. 
Renter og avdrag på lånene dekkes over enhetens 
driftsramme.

Kommunale veier
Molde kommune har fortsatt store utfordringer 
innenfor kommuneveier. Til videre utbygging av 
fortau/gangveier og utbedring av trafi kkfarlige punkt 
i samsvar med prioriteringer i ”Handlingsplan for 
trafi kksikkerhet” og andre veiplaner foreslås 1,5 mill. 
kroner årlig i planperioden. Til asfaltering av grus-
veier i samsvar med vedtatte strategier for perioden 
2007 – 2010 foreslås 1,5 mill. kroner. Til reasfalte-
ring på kommuneveinettet avsettes 2,0 mill. kroner. 
Egenandel til trafi kksikkerhetstiltak og til fellestiltak 
med Statens vegvesen foreslås med 2,0 mill. kroner 
årlig. Trafi kksikkerhetstiltakene utføres i henhold til 
gjeldende planer.

Det foreslås samlet 7,0 mill. kroner årlig for hele 
perioden.

Gangvei Hjelset/Skjevik
Ved prosjektering har det kommet frem at bevilgede 
midler på 7,5 mill. kroner ikke er tilstrekkelig for å 
gjennomføre prosjektet. Det trengs ytterligere 0,5 
mill. kroner som foreslås bevilget i 2012, slik at pro-
sjektet kan gjennomføres snarest mulig.

Vei- og gatelys
Det er foreslått 0,6 mill. kroner hvert år til bygging av 
nyanlegg og utskifting av armaturer. Dette har både 
en trafi kksikkerhets- og vedlikeholdsmessig effekt. 

Trafi kksikring
Det oppførte beløpet på 0,6 mill. kroner hvert av 
årene i planperioden, vil bli benyttet til tiltak i sam-
svar med ”Handlingsplan for trafi kksikkerhet” og 
eventuelt andre supplerende tiltak. 
 
Oppgradering Hatlelitunnelen
Tunnelen er preget av vannlekkasjer som fører til 
issvuller og store istapper og trenger snarlig utbe-
dring. Tiltaket er så stort at det ikke kan gjennom-
føres innenfor de begrensede investeringsmidlene 
til kommunale veier. Det er tidligere avsatt 2,8 mill. 
kroner til prosjektet og foreslått ytterligere 0,2 mill. 
kroner i 2012. Når endelig kostnadsoverslag på dette 
prosjektet foreligger, vil det legges frem en egen sak 
for politisk behandling.

Molde Parkeringshus 
Tetting av tak 
Tetting av takene i Molde Parkeringshus viser seg å 
bli vesentlig dyrere enn tidligere antatt. Finanskost-
nader dekkes innenfor enhetens rammer.

PLS og UPS, styringssystem og batteribackup
Styringssystemene i Molde parkeringshus er ”utgått 
på dato”, og det er problemer med å skaffe reserve-
deler. Nytt system for styring av lys, nødlys, vifter, 
pumpe, brannporter og spjeld for røykgardiner må 
anskaffes. Likeså må det skaffes batteribackup som 
forsyner nødlysene med strøm til aggregatet startes. 
Finanskostnader dekkes innenfor enhetens rammer.

Gang- og sykkelveg Åsan   3 000   3 000  

Utskifting av maskiner 4016 9 500 5 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Kommunale veger 4011 73 600 45 600 7 000 7 000 7 000 7 000

Gangveg Skjevikåsen 4901 8 000 7 500 500   

Veg- og gatelys 4013 6 000 3 600 600 600 600 600

Trafi kksikring 4012 5 500 3 300 550 550 550 550

Oppgradering Hatlelitunellen 4477 3 000 2 800 200   

Tetting av tak i Molde Parkeringshus
(selvfi nansierende)   4463 12 000 6 000 3 000 3 000  

PLS og UPS, styringssystem og
batteri bacup  700  700   

Sum investeringer     13 550 15 150 9 150 9 150

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Trafi kk og sikkerhet

MOLDE BYDRIFT

Hele 1.000
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Idretts-/nærmiljøanlegg 5528 11 800 7 800 1 000 1 000 1 000 1 000

Maskinelt utstyr 5522 5 100 3 100 500 500 500 500

RosePlanen 5530 2 000 2 000    

Parker og grøntanlegg 5524 1 400 1 200 100 100  

Servicebygg Jensgurulia  300  300   

Bolsøya skole kunstgressløkke  1 250  1 250   

Lysløype - Skjevikåsen (kommuneandel)  400  400   

Utvikling/opprusting Hjertøya  2 300  500 600 1 200 

Sum investeringer     4 050 2 200 2 700 1 500

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Kultur og idrett

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
I forbindelse med bygging av mindre anlegg i nær-
miljøene, er det behov både for kommunale investe-
ringer og en delvis økonomisk deltakelse fra kom-
munens side. 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 organisasjoner og nye er 
planlagt. I tillegg genererer kommunens bevilgning 
statlige spillemidler til prosjektene. 

Det er utarbeidet en tiltaksplan som viser utbeta-
ling 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 medfi nansiering.

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 0,5 mill. kroner 
per år for hele perioden.

Parker, grøntanlegg
Kommunens lekeplasser må oppgraderes etter 
gjeldende forskrifter i form av støtdempingsunder-
lag 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 Sand-
vegen/Julsundvegen er det opparbeidet 1,5 mål med 
park og lekeplass. Videre er fl ere parker oppgradert 
gjennom tidligere bevilgninger og dette gjelder blant 
annet Alexandraparken, Gotfred Lies parken og 
Reknesparken. Oppgradering av grøntanlegg foreslås 
med årlig 0,1 mill. kroner frem til 2013.

Servicebygg Jensgurilia
Det har lenge vært arbeidet med å realisere et 
servicebygg med toalettfasiliteter i Jensgurilia. Det 

avsettes 0,3 mill. kroner i 2012 som kommunal andel 
til prosjektet.

Bolsøya skole – kunstgressløkke
Bolsøya Idrettslag har i fl ere år vært pådriver for 
en kunstgressløkke ved skolen. I forbindelse med 
utvidelsen av skolen ble deler av grusbanen tatt, og 
det kan derfor ikke spilles kamper i aldersbestemte 
klasser lenger. Det er allerede foretatt nødvendige 
arkeologiske utgravinger, og anbud er innhentet for 
ferdigstillelse av prosjektet. Det foreslås bevilget 1,3 
mill. kroner i 2012 som kommunal andel til prosjek-
tet. Det må ellers nevnes at Bolsøya IL er en vesent-
lig bidragsyter både med midler og dugnadsinnsats.

Lysløype Skjevikåsen
I forbindelse med arbeidet med gangvei på Skje-
vikåsen, er det planlagt opprusting og utvidelse av 
lysløypa i området. Det er naturlig at dette arbeidet 
utføres samtidig med opparbeidelsen av gangveien. 
Det foreslås bevilget 0,4 mill. kroner i 2012 som 
kommunes andel i prosjektet (1/3). 

Utvikling/opprusting – Hjertøya
Molde bydrift har i samarbeid med AXTech AS, 
Romsdalsmuseet og Hjertøyas venner sett på mu-
ligheten av å videreutvikle Hjertøya. Det er i denne 
forbindelse planlagt en trinnvis prosess som omfat-
ter nytt stupetårn, opprusting av låven, utbedring av 
toalettfasilitetene, ny fl ytebrygge og installering av 
vann og eventuelt strøm. Vann og eventuelt strøm 
blir den tyngste delen av investeringen. Det foreslås 
avsatt 0,5 mill. kroner i 2012, 0,6 mill. kroner i 2013 
og 1,2 mill. kroner i 2013. Strøm som foreløpig er 
anslått å ha en kostnad på 3,0 mill. kroner er forelø-
pig holdt utenfor. 

Slik situasjonen er for brukerne av Hjertøya, ser råd-
mannen det som svært viktig at en får lagt fram vann 
for å kunne ha tilfredsstillende toalettfasiliteter. Når 
det gjelder strømforsyningen som den tyngste del av 
investeringen, kan en kanskje leve videre en stund 
med fortsatt bruk av aggregat i nødvendig utstrek-
ning.

Hele 1.000



151

Investeringer

Molde Bibliotek-utvikling IKT 5303 2 400 2 000 400   

Romsdalsmuseet, kommunal andel
magasinbygg  15 500   5 000 5 000 5 500

Sum investeringer     400 5 000 5 000 5 500

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

KULTURTJENESTEN

Molde Bibliotek, utvikling IKT
Utvikling av bibliotekets IKT-løsninger videreføres. 
Dette for at biblioteket skal kunne framstå som et 
moderne bibliotek med oppdaterte og brukertilpas-
sede 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 datasyste-
mer 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. 
Når det gjelder øvrige behov for inventar og utstyr 
ansees det dekket innenfor allerede gjeldende be-
vilgning.

Romsdalsmuseet – nytt magasinbygg – kommunal andel.
I tråd med budsjettvedtak for 2011 og økonomiplan 
for 2011 - 2014, vedtatt 16. desember 2010, avsettes 
kommunalt bidrag til nytt magasinbygg ved Roms-
dalsmuseet, med samlet 15,5 mill. kroner. Magasin-
bygget fi kk ikke bevilgning over statsbudsjettet for 
2012 og kommunal bevilgning skyves derfor ett år 
ut i tid i forhold til tidligere vedtak og fordeles over 
årene 2013 - 2015.

Supplering/oppdatering og
vedlikehold av utstyr/instrumenter 5350 800 400 200  200 

Sum investeringer     200  200 

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

KULTURSKOLEN

Vedlikehold og supplering av utstyr
Vedlikehold og supplering av utstyr er en absolutt 
nødvendighet for å drive en tilfredsstillende un-
dervisning. Utstyret det her er snakk om benyttes 
også av det frivillige musikkliv. Det avsettes 0,2 mill. 
kroner i 2012 og 2014.

Hele 1.000

Hele 1.000
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FELLESOMRÅDET

Startlån for videreutlån
Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken for 
videreutlån til egne innbyggere til fi nansiering av 
boliger. 

Fra 2011 og hvert år i kommende planperiode, er det 
tenkt vesentlig større opptak av lån til formålet enn 
tidligere. Dette for å gjøre fl est mulig i stand til å bo 
i egen eiet bolig. Startlån ansees som et av Husban-
kens beste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. 
Kommunen er anmodet av Husbanken om å øke 
bruken av dette virkemiddelet i vesentlig grad. 
Store deler av bevilgningen bør her nyttes til å 
etablere beboere i kommunale boliger i egne eide 
boliger. Dette i tråd med vedtatt boligsosial hand-
lingsplan.

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 detalj-
budsjettet for 2012.

Egenkapitaltilskudd KLP
Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjons-
ordning i KLP. Det er etter hvert blitt en årviss sak 
at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. 
Dette tilskuddet kan ikke lånefi nansieres og foreslås 
oppført med 0,5 mill. kroner og dekkes ved bruk av 
kommunens ubundne investeringsfond. 

Startlån 1900 230 000 25 000 35 000 45 000 50 000 75 000

Egenkapitaltilskudd KLP  2 000  500 500 500 500

Sum investeringer     35 500 45 500 50 500 75 500

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Molde Eiendom KF 49 348

Molde Vann og Avløp KF -3 252

Molde Utleieboliger KF -4 436

Moldebadet KF 4 643

Molde Havnevesen KF - ingen samhandling 

Kirkelig fellesråd 9 142

Sum samhandling 55 445

Kommunale foretak og andre 2012 

Samhandling med kommunale foretak og andre 2012
Hele 1.000
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18.  Molde Eiendom KF
DRIFT

Rådmannens skisse til samhandling

* Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselkspet i 2011 beløp seg til kr. 240.000,-. Det er lagt inn en prisøkning på kr. 5.000,- for 2012 
utgjør dette kr. 245.000,-.

Molde Eiendom KF er inne i sitt fjerde driftsår og 
har siden etableringen gradvis overtatt ansvaret for 
alle kommunens formålsbygg innenfor administra-
sjon, barnehage, skole, omsorgssenter, kultur og 
idrett med fl ere. Målet med ansvarssamlingen er 
en helhetlig forvaltning av kommunens eiendoms-

masse, der en kan ivareta både byggenes funksjon 
og realverdi over tiltenkt levetid. Foretaket har utover 
dette ansvaret for kommunens byggeprosjekt, og er 
Molde kommunes byggherrerepresentant i prosjek-
tene.

Fra 2011 har foretaket overtatt vedlikeholdsansvaret 
for kommunens omsorgssenter. Overtakelsen ble 
utført uten at det ble tilført ekstra midler for å dekke 
utgiftene til dette. Vedtatt opptrappingsplan for ved-
likehold vil for 2012 og fremover tas ut av driftsram-
men, og foretaket blir gitt en investeringsramme på 
5 mill. kroner årlig for å ivareta nødvendige tiltak. 

Bakgrunnen for dette er at i henhold til nye bygge-
forskrifter, TEK10, vil svært mange av tiltakene som 
utføres måtte gjennomføres som større oppgraderin-
ger av byggene. Inneværende år har det i tillegg vist 
seg at det er behov for raske avklaringer å igangsette 
tiltak for å unngå følgeskader eller alvorlige drifts-
messige konsekvenser for brukerne av ulike bygg. 

Foretaket oppfatter at ordningen med investerings-
fond vil gjøre prosessen rundt disse sakene ryddige-
re samt gi foretaket mulighet til både god prioritering 
og langsiktig planlegging av kommende tiltak. 

Spesiell prisvekst
Foretaket har fl ere områder som har gitt og vil gi 
økte utgifter fremover. Prisene for elektrisk strøm 
har vært vedvarende høye, samtidig som at kulde-
periodene har bidratt til økt volum. Molde Eiendom 
KF har økte utgifter lovpålagte oppgaver som energi-
merking, radonmåling, kontroll av elektriske anlegg. 
Utover dette er det økte driftsutgifter knyttet til bil- 
og maskiner.

Kommentar til samhandlingen

Hele 1.000

Inngående 46 827 47 009 49 348 49 448 49 448

Lønnsoppgjør 2011, kap 4 sentralt oppgjør  117 68   

Lønnsoppgjør kap. 3 og 5  65 46   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsarter  944   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 4,0 pst.   -36   

Økning i vedlikeholdskostnader  2 500 4 500  

Reduksjon i vedlikeholdssatsingen  -1 500   

Vedlikeholdskostnader erstattes av investeringsmidle
 (5,0 mill kr. per år i perioden)  -1 000 -4 500  

Spesiell prisvekst med mere  1 000   

Redusert rammeøkning   -250   

Kompensasjon AFP-kostnader  562   

Utleie av deler av Råkhaugen til avlastningstjenesten hos
tiltak funskjonshemmede for 2011 - 2012   100  

Økte overheadkostander til morselskapet *  5   

Momskompensasjon fra investeringsprosjekt  9 090   

Overføring momskompensasjon investering til morselskap  -9 090   

Utgående 47 009 49 348 49 448 49 448 49 448

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Ved saldering av budsjettet er det lagt inn en ramme-
reduksjon på 0,25 mill. kroner som vil gi utfordringer 
for Molde Eiendom KF. Opprinnelig rammestyrking 
er gitt for å ivareta lovpålagte og ikke reviserbare 
utgifter som foretaket vil ha i 2012. En reduksjon av 
dette vil medføre at foretaket må redusere utgifter 
knyttet til områder og tjenester som faktisk kan 
reduseres. Molde Eiendom KF vil da måtte redu-
sere omfanget av fl agging samt ytterligere redusere 
løpende vedlikehold. Reduksjon av løpende vedli-
kehold vil konkret føre til at kommunen pådrar seg 
økte utgifter som følge av at byggenes funksjon og 
levetid reduseres med påfølgende investeringsbehov 
tidligere enn planlagt.

Molde Eiendom KF sin rolle som byggeier, byggherrere-
presentant og ansvarlig innleier
Etableringen av Molde Kommunale Pensjonskasse 
og nye foretak, samt bruk av aksjeselskap til å bidra 
til realisering av ulike bygg, har forsterket behovet 
for retningslinjer og beskrivelser av både kvalitet, 
standarder og valg av tekniske løsninger i de ulike 
byggene. Valgene som tas har stor betydning for 
utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold over byg-
genes livsløp. 

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens 
rolle som både byggeier og byggherre opp mot de 
eiendommer som kommen har gjennom ulike eier-
andeler slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og 
kostnadseffektive bygg. 

Totale investeringer   45 450 86 800 121 800 17 800

Ikke mva-berettiget (anslag)   

Grunnlag for momskompensasjon   45 450 86 800 121 800 17 800
Momskompensasjon   9 090 17 360 24 360 3 560

Momskompensasjon totalt   9 090 17 360 24 360 3 560

  2012 2013 2014 2015

Momskompensasjon

Totale investeringer og fi nansiering av disse

INVESTERING

Hele 1.000

Hele 1.000

Utgifter      
Totale investeringer   45 450 86 800 121 800 17 800

Sum utgifter   50 904 100 688 146 160 21 360
Finansiering      
Bruk av lån   -45 450 -86 800 -121 800 -17 800

Sum fi nansiering   -50 904 -100 688 -146 160 -21 360
Balansering   0 0 0 0

  2012 2013 2014 2015
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Kviltorp gamleskolen - riving   650  650   

Sellanrå skole (fase 1 + fase 2) 2052 50 000 29 500   8 000 12 500

Vågsetra barne- og ungdomsskole 2065 80 000 23 750 26 250 30 000  

Ny skole Årølia  1 000  500 500  

Sum investeringer     27 400 30 500 8 000 12 500

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Oppvekst - skole og barnehager

Her beskrives investeringsprosjektene som kommu-
nen enten har startet på eller som planlegges startet 
i løpet av økonomiplanperioden på området oppvekst 
som først og fremst omfatter skolene og barneha-
gene. 

Kviltorp gamleskolen – riving 
Gamleskolebygget på Kviltorp står i dag tomt og 
ubrukt. Det har vært sett på bygningen med tanke på 
bruk både til barnehage og skoleformål, men konklu-
sjonen har vært 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 0,7 mill. kroner, og 
midlene er avsatt i 2012 med tanke på riving i som-
merferien.

Ny skole Årølia 
I den kommunale delen av Årølia tomtefelt er nå alle 
tomtene solgt. I tillegg er det bygget et større antall 
boliger av private utbyggere, og en regner med at 
det totalt vil være etablert 400 boenheter i løpet av 
2013. 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 det må startes planlegging av en ny 
barne- og ungdomsskole i Årølia. Det er avsatt areal 
til formålet, og det blir nå foreslått avsatt planleg-
gingsmidler fra 2012. Kostnader og framdriftsplaner 
vil bli avklart i løpet av 2013.

Uteområde barnehager
Uteområdene ved de fl este av de kommunale bar-
nehagene har blitt opprustet de siste årene. Det står 
imidlertid igjen noe arbeid ved Hatlelia-, Barnas Hus-, 
Langmyra barnehager og Kleive oppvekstsenter, og 
det foreslås derfor en avsetting av 0,5 mill. kroner i 
2012.

Nye barnehageplasser og opprusting av eksisterende 
bygg
I forbindelse med tidligere saker om full barnehage-
dekning i kommunen, har også behovet for opprus-
ting av eksisterende barnehagebygg vært beskrevet. 
Disse er beskrevet under Barnehageområdet, og vil 
kunne fi nansieres ved bruk av bevilgede midler på 
prosjekt 2762 – Full barnhagedekning. Det vil bli lagt 

frem egne saker til politisk behandling før oppstart 
av disse prosjektene.

Sellanrå skole - fase 2
Fase 1 har gitt skolen nytt ventilasjonsanlegg og 
tilbygg med arbeidsplasser for lærere, SFO-kontor, 
møterom og grupperom. 

Fase 2 omfattet rehabilitering av sørfl øyen med de 
tidligere tannklinikklokalene. Arbeidet med rehabilite-
ring av disse lokalene ble sluttført i september 2010 
med allerede bevilgede midler.

Resterende arbeid (fase 3) omfatter renovering og 
ombygging av klasseromsfl øyene vestfl øyen og 
østfl øyen, og påbygging av nye lokaler til blant annet 
SFO i østfl øyen. Det foreligger nå et skisseprosjekt 
for dette arbeidet med tilhørende kostnadsoverslag. 
Dette er utarbeidet av arkitektfi rmaet BBW. Forelig-
gende kostnadsoverslag viser et behov for om lag 
50,0 mill. kroner for fase 3. Det foreslås avsatt midler 
i 2014 og 2015.

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 og pe-
dagogisk miljø. Vedtatte retningslinjer for skolebygg 
i Molde kommune vil være retningsgivende for det 
videre arbeid med prosjektet. 

Vågsetra barne- og ungdomsskole
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 eiendoms-
sjefen i Molde kommune i februar 2008. 

En arbeidsgruppe bestående av brukerrepresen-
tanter 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 skole-
bygg i Molde vil være retningsgivende for det videre 

Hele 1.000
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arbeidet med prosjektet. Rådmannen ser at dersom 
rehabilitering av skolen skal gjennomføres med stan-
dard og utstyr som er gjort ved kommunens øvrige 
skolebygg, vil dette kreve en bevilgning på om lag 
80,0 mill. kroner, og dette foreslås bevilget i 2012 og 
2013. 

Så snart det totale kostnadsbehovet er avklart, vil 
det bli framlagt egen sak til politisk behandling om 
oppstart og endelig økonomisk ramme for prosjek-
tet. 

Idrettens hus - rehabilitering og
diverse tiltak 5537 35 325 5 325  10 000 20 000 

Ny kulturskole   105 000 500 500 30 000 74 000 

Byggene (Idrettens hus, Fugelsethallen,
Kulturhuset) 5515 4 300 3 100 300 300 300 300

Fugelsethallen - ventilasjon og
varmesystem  1 250  1 250   

Sum investeringer     2 050 40 300 94 300 300

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Kultur og idrett

Idrettens Hus – rehabilitering og diverse tiltak 
Etter at Moldebadet ble tatt i bruk i april 2010, har lo-
kalene til svømmehallen i Idrettens Hus stått tomme 
og ikke vært i bruk. En arbeidsgruppe med represen-
tanter fra idrettslivet og administrasjonen har etter 
stengingen arbeidet med hva lokalene kan brukes til 
i fremtiden. 

Svært mange behov har kommet frem i dette arbei-
det, noe som krever en mer omfattende prosess enn 
bare det å ta stilling til hva svømmehall-lokalene skal 
brukes til. Dette har resultert i et ”Mulighetsstudie” 
som ble presentert i juni 2011. Det vil bli arbeidet 

videre med dette i en egen arbeidsgruppe. Hele byg-
ningsmassen på Idrettens Hus har også store behov 
for renovering. Det er allerede avsatt 5,3 mill. kroner, 
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 ønsket bruk av bygningen og området rundt er 
klargjort, og nødvendig investeringsbehov er avklart.

Ny kulturskole 
Leieavtalen for dagens lokaler går ut i 2014. I denne 
forbindelse er det nedsatt en arbeidsgruppe for å se 

Enensenteret - rehabilitering  3881 12 000  6 000 6 000  

Sum investeringer     6 000 6 000  

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Helse og omsorg

Her beskrives investeringsprosjektene som kommu-
nen enten har startet på eller som planlegges startet 
i løpet av økonomiplanperioden på området helse og 
omsorg. 

Enensenteret – rehabilitering
Ved Enesenteret har det de siste par årene vært 
foretatt oppgradering av ventilasjonsanlegget, og det 
har vært skiftet noen vinduer og noe gulvbelegg. For 
å få en helhetlig oppfatning av behovene, har Molde 
Eiendom KF foretatt en gjennomgang av byggene, 
og det er avdekket et betydelig behov for opprusting. 
Det er utarbeidet en rapport i 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 9,2 mill. kroner inklusiv 
moms. Dette utgjør kr. 6.133,- per m2 BTA. 

Kostnadsbildet er her ikke endelig avklart, og det leg-
ges opp til en grundigere gjennomgang og planleg-
ging av nødvendige tiltak. Tidligere er det bevilget 
2,0 mill. kroner til prosjektet. Det foreslås derfor en 
bevilgning på 12,0 mill. kroner fordelt på årene 2012 
og 2013. 

Hele 1.000
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på kulturskolens framtidige behov for lokaliteter, og 
plassering av disse. Til planlegging er det avsatt 0,5 
mill. kroner i 2011 og foreslått 0,5 mill i 2012. 

En egen arbeidsgruppe bestående av ledelse og 
ansatte ved kulturskolen med bistand fra plan- og ut-
viklingsavdelingen, har utarbeidet romprogram med 
alle nødvendige fasiliteter. Videre er det innledet 
samarbeid med Molde Videregående Skole om mulig 
sambruk av arealer. Det tenkes da plasseringen av 
en ny kulturskole på Fengselstomta. Fylkeskommu-
nen har ved innleid arkitekt vist mulige sambruksom-
råder og nødvendig areal. På denne bakgrunn synlig-
gjøres et investeringsbehov på om lag 105,0 mill. 
kroner for bygging av en ny kulturskole. Foreslåtte 
midler i 2013 og 2014 er lagt inn for å synliggjøre det 
store investeringsbehov etter at dagens leieavtale 
opphører i 2014. Endelige kostnader vil bli avklart 
senest i løpet av 2012.

Byggene (Idrettens Hus, Fuglsethallen, Kulturhuset)
Ved idrettsbygg og idrettsanlegg er det behov for 
oppgraderinger for å gjøre fasilitetene mer funksjo-
nelle etter dagens standard og krav. Beløpet under 
”byggene” dekker primært utvendig rehabilitering, 
samt opprustning av garderober med mer og det 
foreslås 0,3 mill. kroner per år i planperioden.

Fuglsethallen – nytt ventilasjons og varmesystem
Ventilasjon og oppvarming av hallen skjer i dag via ett 
kombinert ventilasjon og varmeanlegg med innebyg-
get luft-luft varmepumpe. Ventilasjon av garderobene 
skjer via et tilluftsagregat som henter luft fra hall og 
blåser inn i garderober. 

Ventilasjonsanleggene har etter mange års drift et 
stort behov for service og utskifting. Hovedanlegget 
for hallen er i svært dårlig forfatning med defekt av-
trekksvifte, varmepumpedelen har defekt kompres-
sor og tette batterier og styringer som ikke virker. 
Tilstanden er så dårlig at det snarlig må forventes full 
stans og dermed ingen ventilering av bygget. Ven-
tilasjonssystem for garderober virker, men trenger 
oppgradering av lager og styringer.

Konklusjon: Hovedanlegget er i så dårlig forfatning 
at en utskifting er nødvendig. En løsning med et 
standard ventilasjonsanlegg og luft/luft varmepumper 
i hallen er mest kostnadseffektivt. Anlegg for garde-
rober må ha ny styring. Nye styringer tilkobles Molde 
kommunes SD-anlegg. Nødvendige midler avsettes 
i 2012.
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Nytt krisesenter    25 000 500 5 000 5 000 14 500 

Investeringsmidler akutte behov  20 000  5 000 5 000 5 000 5 000

Sum investeringer    10 000 10 000 19 500 5 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Andre bygg

Nytt krisesenter
Molde og omegn Krisesenter IKS har i mange år hatt 
sine lokaler i to boliger i Øvre veg i sentrum. Disse 
lokalene har etter hvert blitt for små og uhensikts-
messige i forhold til dagens krav til drift, samtidig 
som bygningene har forfalt. Denne situasjonen ble 
ytterligere forsterket fra sist nyttår, da krisesentrene 
ble pålagt 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 forhånds-
godkjenning av nytt krisesenter i Molde. Slik god-
kjenning er gitt, men det følger ingen økonomiske 
midler med denne godkjenningen.

Etter at ny fi nansieringsordning for drift at krisesen-
ter trådte i kraft 1. januar 2011, foreligger det ingen 
ordninger som kan medvirke til at krisesenteret kan 
takle kapitalkostnader for et nytt bygg i egen regi. 
Tidligere var det staten som dekket mesteparten 
av slike kostnader. I erkjennelsen av at Molde og 
omegn Krisesenter IKS ikke vil være i stand til å reali-
sere et nytt bygg i egen regi, ses 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 i 
2012 - 2014 med til sammen 25,0 mill. kroner. En 
egen arbeidsgruppe vil arbeide videre med planleg-
ging og valg av lokalisering. Det vil bli lagt frem egen 
sak til politisk behandling når nærmere konkretise-
ring foreligger.

Moldeliveien 23 
Foretakets utestyrke har i dag lite tilfredsstillende 
lokaliteter i Lager Berg. Mulighetene for fremtidig 
bruk av eiendommen, både til utestyrken og eventu-
elt hele foretakets virksomhet, vil derfor bli utredet. 
Det vil bli fremlagt egen sak til politisk behandling 
når det er utarbeidet en skisse og kostnadsoverslag 
på prosjektet. 

Årlige investeringsmidler til bruk ved akutte behov.
Erfaringen viser at det hvert år oppstår akutte behov 
for utbedring av kommunens bygningsmasse, og at 
dette må løses ved hjelp av tilleggsbevilgning eller 
omdisponering fra andre bevilgede midler. For å 
kunne løse de akutte utfordringene som oppstår, er 
det derfor nødvendig med en årlig sum som foreta-
kets styre kan disponere til de aktuelle formålene. 
Saken har vært drøftet i eiermøtet, og det er enighet 
om dette. Det foreslås derfor å avsette en årlig sum 
på 5,0 mill. kroner til formålet.

Hele 1.000
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19.  Molde Vann og Avløp KF
DRIFT

Rådmannens skisse til samhandling

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -4 443 -4 402 -4 402 -4 402 -4 402

Plan- og utviklingsavdelingen kjøper tjenester til miljøtiltak 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150

Sum samhandling -3 293 -3 252 -3 252 -3 252 -3 252

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

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. Foretaket forvalter, drifter 
og utvikler 249 km hovedvannsledning og 317 km 
med hovedledninger for avløpsvann/overvann. Fore-

taket har FDV-ansvar for 2 større vannrenseanlegg 
og 14 større avløpsrenseanlegg. Foretaket har også 
fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av 
renovasjon. Foretaket utfører tjenester på miljøom-
rådet for basisorganisasjonen, dette blir refundert til 
foretaket til selvkost.

Aktivitetsnivået innenfor vann- og avløpsområdet 
for kommende år fremgår av gebyrvedtaket som 
fastsetter av kommunestyret.

Kommentar til samhandlingen

INVESTERING

Vannforsyning  86 241  26 241 20 000 20 000 20 000

Avløp  96 268  36 268 20 000 20 000 20 000

Sum investeringer     62 509 40 000 40 000 40 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

* Selvkost, men lånefi nansieres

Kommentar til investeringer
Investeringene følger hovedsakelig av tidligere ved-
tatte hovedplaner for vann og avløp. Flere at tilta-
kene er samarbeidsprosjekt med veganlegg, samt 
tiltak initiert gjennom utbyggingsavtaler med private 
feltutbygginger. I tillegg til de planlagte tiltakene viser 
erfaringene at det gjennom året må påregnes foreta-
ket å delta i ulike tiltak initiert av vegvesenet, private 
utbyggere, samt tiltak initiert av basisorganisasjonen. 

De største tiltakene i 2012 er:
• Fullfi nansiering rehabiliteringen av RA2 - Nøy-

somhed
• Oppgradering Fjellbrudammen
• Fornying vannledning/separering avløp Sollivegen

• Fornying vannledning/separering avløp Bjørset
• Fornying vannledning/separering avløp Lingeda-

len - H. Ibsens veg
• Fornying vannledn./separering avløp Boråsvegen 

Terrasse X Skogvegen.

Styret vedtar de enkelte investeringsprosjekt innen-
for den lånerammen kommunestyret vedtar. I tillegg 
fremmes større investeringssaker for kommunesty-
ret som egne saker. 

Gebyrsaken for vann- og avløpsgebyrene for 2012 
viser en mer detaljert oversikt over planlagte investe-
ringstiltak for 2012.

Hele 1.000
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20.  Molde Utleieboliger KF
DRIFT

Rådmannens skisse til samhandling

Kapital avkastning morselskap -1 519 -1 519 -1 519 -1 519 -1 519

Økt avkastning fra Molde Utleieboliger KF -1 000    

Tilskudd til Molde Utleieboliger KF knyttet til Glomstua
bofellesskap og Tollero omsorgsboliger 688 654 659 631 614

Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester -1 831 -865 -860 -888 -905
Overføring av momskompensasjon til morselskapet  -2 720 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -363 -371 -371 -371 -371

Sum samhandling -4 914 -4 436 -4 431 -4 459 -4 476

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

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 be-
hov for å styrke administrasjonen, og bemanningen 
utvides fra 1. halvår 2012 med en medarbeider med 
delt oppgaver på fagarbeidernivå. Molde Utleieboli-
ger KF har ca. 515 boenheter ved utgangen av 2011 
og planlegger i 2012 å øke dette tallet med ca. 27 
boenheter. I tillegg kommer ferdigstillelse av tidligere 

påbegynte prosjekt med 11 leiligheter.

Det er for 2012 avtalt kjøp av administrative tjenester 
fra Molde kommune for 0,4 mill. kroner. Renter på 
ansvarlig lån fra morselskap er for år 2012 fastsatt 
til 1,5 mill. kroner. Drift og vedlikehold av foretakets 
eiendomsmasse gjøres gjennom kjøp av tjenester 
enten fra kommunens enheter eller fra private entre-
prenører. 

Finanskostnadene for 2012 er budsjettert på en 
modell der foretakets opprinnelige lån i Kommunal-
banken på 209,0 mill. kroner er overtatt av morsel-
skapet, og foretaket betaler faktisk påløpne renter 
og avdrag etter satsene Kommunalbanken har for 
fl ytende rente. I budsjett 2012 brukes en anslått 
rentesats på ca. 3,1 pst. 

Økonomiplanen er satt opp med estimerte inntekter 
på de nye prosjektene som kommer inn i perioden. 
Byggelånsrenter er forutsatt tatt inn i prosjektkostna-
dene som fi nansieres ved låneopptak i Husbanken 
og framkommer derfor ikke som en kostnad i byg-
geperioden.

Store deler av boligmassen er over 25 år, og vedlike-
holdet har ligget på et minimalt nivå over fl ere år. Det 
er derfor helt påkrevd at en i 2012 prioriterer blant 
annet ytre vedlikehold av en del nyere boligmasse 
som ble anskaffet på 90-tallet. Det er også nødven-
dig med utbedring og oppgradering av blant annet 
tak, drenering, kjøkken og bad i kommende år. Fore-
taket 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 2012 utgjøre en kostnad på 
1,519 mill. kroner som tilsvarer en prosentavkastning 
på 5,3 pst.

Kommentar til samhandlingen

Hele 1.000
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INVESTERING

Påbygg Enen bofellesskap 1 boenhet 4005 4 500 2 000 2 500   

Gjennomgangsboliger, kjøp, 10 stk i 2012,
10 stk i 2013, 4 stk i 2014/015 2019 101 700 49 200 16 000 16 500 10 000 10 000

Boliger øremerket fl yktninger, kjøp, 10 stk
i 2012, 12 stk i 2013, 10 stk 2014,
10 stk i 2015 2023 115 000 45 000 16 000 20 000 17 000 17 000

Totalrenovering Fannestrandvegen 57 som
ombygges til 3 leiligheter. Det blir her
en ny bolig. 2022 5 600 3 800 1 800   

Årtunvegen 6: Renovert eldre bolig til
fl yktninger og 9 nye 2-roms småhus 2025 20 000  17 000 3 000  

Jordbærvegen 1-21, Årølia. 20 boliger
til fl yktninger og 10 gjennomgangs-
boliger/TFU. Ferdig våren 2014. 2015 45 000 17 000   28 000 

Glomstuvegen 33, Innskudd egekapital
eiendomsverdi.(lånefi nansieres ikke) 5005 24 600 1 600   23 000 

Boråsvegen 42-44 – Sanering/Nybygg
12 leil.  26 000    1 000 25 000

Årølia omsogsboliger 5006 38 000 1 000   2 000 35 000

Øvre veg 5 – 9. Saneringssalg i 2014  -5 000    -5 000 

Sandvegen 24. Saneringssalg 2013  -3 000   -3 000  

Sum investeringer    53 300 36 500 53 000 87 000
Momskomepensasjon av investeringer
som skal overføres til investeringsregn-
skapet og gå til fradrag for låneopptak    -300 -300 -2 000 -2 000

Statstilskudd 20 pst. til fradrag for låneopptak    -10 600 -6 600 -35 800 -17 000

Låneopptak    42 400 29 600 41 000 68 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Molde Utleieboliger KF

Investeringer i boliger for foretaket er knyttet opp 
mot Boligsosial handlingsplan og økonomiplan for 
Molde kommune. Videre gjør foretakets styre vedtak 
om enkeltprosjekt som kommer inn under bestem-
melsene i vedtektene § 4 om formål og oppgaver. 

For budsjettåret 2012 er det ført opp samlede 
investeringer på 53,3 mill. kroner, men det gjøres 
oppmerksom på at det i 2009, 2010 og 2011 ble gjort 
vedtak om fl ere store investeringer i foretaket som 
vil komme til ferdigstillelse først i 2012. Noen av 
disse er omtalt under prosjektbeskrivelsene. 

Påbygg Enen bofellesskap
Den delen av dette prosjektet som skulle bli av-
lastningsboliger er skrinlagt av fl ere årsaker, men i 
hovedsak på grunn av at økonomien i prosjektet ble 
meget dårlig og behovet endret seg.

En integrert del av dette prosjektet var et nybygg 
med en boenhet på kommunens eiendom i Enenve-

gen der det er et bofellesskap for 4 personer i TFH. 
Denne delen av prosjektet videreføres og søkes fer-
digstilt i løpet av 2012. Restprosjektet har en ramme 
på 2,5 mill. kroner og fi nansieres gjennom lån og 
tilskudd i Husbanken. 

Gjennomgangsboliger
Det avsettes 16,0 mill. kroner til kjøp av omtrent 10 
boenheter i det åpne marked. Boligene blir i utgangs-
punktet gjennomgangsboliger og ikke øremerket 
noen spesiell gruppe, men det er påregnelig at de 
kan inngå i boliger for personer med spesielle behov 
og krav til oppfølging.

Flyktningeboliger
Med et antatt mottak tilsvarende 2011 med 40 fl ykt-
ninger, er det ført opp 10 boliger i 2012. Boligene må 
fremskaffes raskt slik at dette ikke går ut over andre 
grupper av boligtrengende. Resten av framskaffelse 
boliger til denne gruppen gjøres gjennom sirkulering 
av frigitte gjennomgangsboliger. 

Kommentar til investeringer

Hele 1.000



165

Kom
m

unale foretak og andre

Det gjøres oppmerksom på at en del øremerkede 
boliger til fl yktning som var budsjettert i 2011 kom-
mer til utførelse og ferdigstillelse våren 2012.
For 2012 er det ført opp 16,0 mill. kroner som vil gi 
omtrent 10 boenheter i 2-roms størrelse.

Fannestrandvegen 57
Foretakets 2-mannsbolig i Fannestrandvegen total-
renoveres og utvider antall boenheter til 3 ved å ta 
i bruk underetasjen. Det er avsatt 3,8 mill. kroner i 
2011 som videreføres og for 2012 er det avsatt 1,8 
mill. kroner til prosjektet. Dette prosjektet er øremer-
ket en gruppe med spesielle behov for oppfølgings-
tjenester og er et samarbeid med Kriminalomsorgen 
i frihet og Husbanken.

Årtunvegen 6
Prosjekt med bofellesskap for 3 mindreårige fl ykt-
ninger i eksisterende bolighus som er renovert i 
2011. På eiendommen, som er på rundt 9.800 m2 er 
det planer om å sette opp 9 stk. 2-roms boenheter 
som enkeltboliger eller i rekke med hver et BTA på 
omtrent 48 m2. Disse skal leies ut til fl yktninger og 
andre bostedløse. Deler av området ligger innenfor 
byggelinje til riksvegen og får derfor status ved opp-
føringen som midlertidig plassert bolig. I praksis blir 
plasseringen å se på permanent. Prosjektet er opp-
ført med 3,0 mill. kroner av budsjettmidler for 2013 
og med 17,0 mill. kroner for 2012. Deler av prosjektet 
må lånefi nansieres utenfor Husbanken grunnet sta-
tus som midlertidig plassert.

Jordbærvegen 1-21 i Årølia
Molde Utleieboliger KF har ervervet kommunal bolig-
tomt i Årølia med plass for rundt 30 boliger. Prosjek-
tet startet opp i 2011 med bruk av årets budsjett til 
boliger på 17,0 mill. kroner. Prosjektet skal fremskaffe 
20 boliger øremerket fl yktninger og 10 gjennom-
gangsboliger eventuelt noen til TFH. Boligen skal 
være ferdig til innfl ytting våren 2014, men prosjektet 
vil starte opp for fullt i 2012. Prosjektet har en forelø-
pig totalramme på 45,0 mill. kroner.

Boråsvegen 42-44 sanering/nybygg leiligheter
Bygget er fra 50-60 tallet og har dårlige løsninger 
med forholdsvis lav standard. Det er stort etterslep 
på vedlikehold av bygget. Det planlegges at bygget 
rives og at det oppføres nye utleieboliger på eien-
dommen. Dagens løsning har 8 boenheter og nytt 
prosjekt bør gi 10 enheter. Det er i budsjettperioden 
avsatt 1,0 mill. kroner i 2014 og 25,0 mill. kroner i 
2015.

Årølia omsorgsboliger
Det vil trolig være behov for å øke kapasiteten på 
omsorgsboliger, og det er derfor avsatt midler i 
budsjettperioden med 2,0 mill. kroner i 2014 og 35,0 
mill. kroner i 2015.

Øvre veg 5-9 
Dette er en eiendom fra ca. 1950 med 4 boenheter. 
Det er sterkt behov for total renovering av tak, fasa-
der og vinduer, men foretaket ønsker ikke å bruke 
midler på eiendommen, men heller avhende denne 
i 2014. Krisesenteret er leietaker av eiendommen, 
og dersom de fi nner nye lokaliteter innen 2014, kan 
gjennomføring av salget skje raskere.

Sandvegen 24 - sanering og nybygg
Eiendommen eies av foretaket og har i dag 4 bo-
enheter med dårlig standard. Eiendommen ansees 
av foretaket som vanskelig å utvikle til foretakets 
formål, og huset legges derfor ut for salg i det åpne 
marked i 2013, og inntektene på 3,0 mill. kroner, 
brukes til fi nansiering av nye boliger.

Glomstuvegen 33, ”Globus 33”
Dette er den gamle sykepleieskolen som det etter 
utleieperioden i forbindelse med ombygging av Bek-
kevoll ungdomsskole og Langmyra skole, vurderes 
å gjøre om til omsorgsboliger og selveier eldre-
boliger. Det vurderers 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 2012. Eiendommen 
forsøkes utleid foreløpig uten å lykkes. Det vil i løpet 
av 2012 bli klarlagt om det er grunnlag for å starte 
prosjektet. Det er ikke avsatt midler i 2012, men der-
som prosjektet blir oppstartet, vil det bli i form av at 
foretaket skyter inn eiendommens verdi i prosjektet 
som er anslått til 23,0 mill. kroner.   

Rådmannen vil påpeke at det er svært viktig at fore-
takets aktivitet baseres på vedtatt Boligsosial hand-
lingsplan, og at tiltakene der som berører foretaket 
blir gjennomført.

Det er ellers viktig at boliger til etablering av fl ykt-
ninger fremskaffes. Det burde her kanskje satses 
ressurser på mer innleie i det private leiemarkedet, i 
stedet for bare kjøp og nybygging.

Utover dette ligger en bekymring om at kommunens 
boligmasse kan blir svært stor, og at det i denne 
sammenheng må arbeides godt med å få gjennom-
strømming i kommunens gjennomgangsboliger. 
Statistisk sett, sett ut fra antall vanskeligstilte på 
landsbasis som trenger å bo i kommunal bolig, så 
bør ikke Molde kommunes boligportefølje overstige 
500 boliger.

Når det gjelder øvrige prosjekt så er det viktig at 
disse er i tråd med kommunens behov og basisor-
ganisasjonens bestillinger. Denne rollefordelingen 
bør kanskje rendyrkes mer, der basisorganisasjonen 
behovskartlegger, planlegger og bestiller, og foreta-
ket utøver anskaffelse, forvaltning og drift av kommu-
nens boligmasse.
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21.  Moldebadet KF
DRIFT

Rådmannens skisse til samhandling

Dekking av kapitalutgifter  6 290 7 070 6 956 6 851 6 746

Rammetrekk -100 -100 -100 -100 -100

Renter forskutterte spillemidler 531 531 531 531 531

Sum 6 721 7 501 7 387 7 282 7 177

Tilskudd til morselskap -  dekning av underskudd 2010, forutsatt
ikke inndekt i 2011 av Moldebadet KF  -1 575   

Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 6 721 5 926 7 387 7 282 7 177
Momskompensasjon drift  -1 050 -1 050 -1 050 -1 050

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -227 -233 -233 -233 -233

Sum samhandling 6 494 4 643 6 104 5 999 5 894

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og ble 
åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til ved-
tektene, på kommunens vegne, eie og besørge god 
forvaltning og drift av Moldebadet.

Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsa. 
Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en 
mer attraktiv by å bo i og besøke. Disse målene kan 
nås gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften.

Sameiet Gidionvegen 1
Sameiet består av eierne Molde kommune og 
Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til 
god samhandling i huset og sørge for at bygget og 
uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent 
og ryddig.  Styret fordeler felles kostnader, utarbeide 
avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift. 

Sameierne eier i fellesskap eiendommen gnr 24, 

bnr 564 i Molde. Eiendommen er delt i følgende tre 
eierseksjoner:
• Seksjon 1: Molde kommune v/MoldebadetKF 

eier 49,8 pst.
• Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS eier 35,2 

pst.
• Seksjon 3: Parkgården AS eier 15 pst.
• Seksjon 2 og 3 eies av Angvik eiendom

Moldebadet KF
Moldebadet har et marked bestående av ulike bru-
kere. Disse kan deles inn i følgende områder: 
• Vanlig publikum
• Skole
• Idrett
• Helse
• Lag og organisasjoner
• Bedrifter
• Turister

Moldebadets mandat for bygget
Moldebadet er et praktbygg både arkitektonisk, tek-
nologisk og i forhold til universell utforming. Styret 
har signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, 
og at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres 
i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i 
grunnprosjektet. 

Fortsatt gjenstår fl ere nødvendige investeringer for å 
sikre optimal drift. Styrevedtatte investeringer er satt 
på vent i påvente av sluttoppgjør av byggeregnskap 
og fi nansering. Foreløpig byggeregnskap viser at det 
er gjenstående investeringsmidler i kommunestyrets 
vedtatte ramme for å fullføre disse investeringene.

Moldebadets mandat for driften
Kommunestyret har vedtatt 7 hovedmål for Molde-
badet:
• Hovedmål 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig 

grad være tilgjengelig for besøkende i den ordi-
nære åpningstiden.

• Hovedmål 2: Moldebadet skal være et synlig 
og profi lert anlegg for: barnefamilier, ungdom, 
seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert 
idrett har sin defi nerte plass i anlegget, og det til-
rettelegges for treninger og aktiviteter for denne 
gruppen.

• Hovedmål 3: Moldebadets besøkende skal ha 
en positiv opplevelse av både anlegg og service. 
Hovedmål 4: Moldebadet skal utvikle ulike kurs 

Kommentar til samhandlingen

Hele 1.000
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INVESTERING

Renholdsrom  550  550   

Kalddusj og badedusj  80  80   

Enøk vannbehandlingsutstyr  325  325   

Møterom kjeller  380  380   

Enøk gråvannsgjenvinner  290  290   

Sum investeringer *    1 625   
Bruk av ubrukte lånemidler    - 1 625   

Låneopptak    0   

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2012 2013 2014 2015
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

med egne instruktører.
• Hovedmål 5: Moldebadets ansatte skal ha god 

kompetanse om produktet og være lojale mot 
bedriftens verdier.

• Hovedmål 6: Moldebadet skal kontinuerlig ved-
likeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig 
rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være 
rent og innbydende for de besøkende.

• Hovedmål 7: Moldebadet skal i samarbeid med 
Bris trening og Cosmopol SPA arbeide for å 
bedre folkehelsa. Moldebadet skal bidra til å 
tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpas-
sende tilbud gjennom godt samarbeid og nye 
felles prosjekter. 

Styret har vedtatt at Moldebadet skal være åpent 
og til for alle. Badet skal yte god service og ha stort 
fokus på driftshygiene og sikkerhet. Samtidig som 
grunnprinsippene holdes høyt skal Moldebadet 
drives på en slik måte at badet drives i driftsmessig 
balanse. Driftsorganisasjonen har nå begynt å sette 
seg, og bemanningen er i dag godt tilpasset besøks-
mønsteret.

Badets inntektsgrunnlag
Billettpriser anses å ligge i øvre nivå i forhold til sam-
menlignbare anlegg. Potensiale for inntektsøkning 
ligger derfor først og fremst i et høyere besøkstall 
av gjester, og det blir derfor viktig å ha større vekt på 
aktivt salg, mer satsning på markedsføring, bygge 

opp tilbud med inntektsgivende kurs og tilby pakke-
tjenester for skole og institusjoner.

Noen av nevnte tiltak krever tilgjengelige ressurser 
for å bli realisert, og inntektene vil ikke komme før 
etter en tid.
Badets kostnader og driftsbalanse
Største kostnadsdriver ligger i personalkostnadene. 
Turnus er nå bygget opp med tanke på at denne skal 
dekke minimums behov for bemanning i normal drift. 
Ekstrahjelp kommer inn for å dekke opp sykefravær, 
samt eventuelle ekstra bemanningsbehov som følge 
av høyt publikumsbesøk, stevner eller prosjektarbeid 
som på sikt er ment skal bli inntektsgivende. 

Rammevilkår for 2012 gir store økonomiske utfor-
dringer i forhold til nok bemanning til vedlikehold og 
midler til drift av teknisk anlegg. Driftsbalansen til 
Moldebadet er avhengig av at salgstallene blir som 
forventet. Her er det selvsagt stor usikkerhet, blant 
annet er publikumsbesøket i stor grad er væravhen-
gig.

Moldebadet har mange viktige mål og roller, jfr. de 
7 hovedmål som kommunestyret har vedtatt. Disse 
ulike målene er utfordrende på noen punkter og 
vanskelig å forene innbyrdes. Samtidig er måloppnå-
elsen krevende å kombinere med kommunestyrets 
krav til inntjening. 

Renholdsrom
Under byggeperioden ble det bestemt at det måtte 
lages fl ere kontor (kun ett kontor var planlagt i for-
prosjekt). Som løsning ble renholdsrom og hvilerom 
for badeverter ofret til fordel for kontor. Renholds-
rommet ble midlertidig lagt til lager midt i anlegget. 
Rommet er i dag ikke sprinklet og mangler gulvslu-
ker. Rommet har store begrensninger til bruken.

Kalddusj og barnedusj
Dette er utstyr som de fl este aktive brukere i dag 
ser på som standard utstyr i et moderne badean-
legg. Dusj etter badstu, samt mulighet for dusjing av 
barn uten å måtte løfte disse opp mot automatdusj. 
Moldebadet har i løpet av oppstartsåret fått mange 
forespørsler på behovet.
Enøk vannbehandling

Kommentar til investeringer

Hele 1.000
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Vannbehandlingsutstyr er levert med mulighet for 
ytterligere energiøkonomisering. Prinsippet går ut på 
at bassengvannet blir varmet opp av frigitt energi fra 
avfukting av avtrekksluften fra badet. Leverandør av 
utstyret har levert oppsett på sannsynlig inntjening 
av investering i løpet av 3 år.

Møte og kursrom
I dag brukes spiserom til nødvendige møter og teo-
rikurs. Dette er ikke en akseptabel løsning over tid. 
Ansatte som skal ta pause eller spise blir ved opptatt 
spiserom henvist til gang / resepsjon. Entreprenør 
har sett på saken og anbefalt alternativ på ledig areal 
i kjeller.

Dagens alternativ er leie av kursrom på Rica Seilet. 
Dette er fordyrende og upraktisk, og en ekstra post 
på foretakets driftsbudsjett. 

Det vises også til styrevedtak der styret anbefaler 
at Moldebadet skal starte med utvidet kursaktivitet. 
God inntjening på egne kurs forutsetter at aktiviteten 
kan foregå i egne lokaler.

Enøk gråvannsgjenvinner
I dag er eksisterende gråvannsgjenvinner koblet som 
leverandør av energi til sameiet – Moldebadet, Rica 
Seilet, Bris og Cosmopol. Dette betyr at energi fore-

taket produserer ikke kommer Moldbadet til gode i 
sin helhet. Her anbefales omlegging av røranlegg og 
at det energimåles for å kunne fakturere for levert 
energi. 

Byggeregnskapet for Moldebadet bør med det første 
legges frem for kommunestyret til behandling. 
Rådmannen forutsetter i dette budsjettdokumentet 
at det gjenstår midler av den totale vedtatte bevilg-
ningen og at investeringene nevnt over kan tas av 
denne rammen. Det vil bety at kapitalkostnadene 
av 1,6 mill. kroner dekkes av morselskapet gjennom 
tidligere vedtak. Videre vil det bety at innsparinger 
i driftsutgifter over en 3-års periode som skyldes 
investering i ENØK-tiltak, blir tilbake i foretaket og 
bedrer foretakets driftsbalanse. 

Dersom bevilget ramme til oppførelsen av Moldeba-
det ikke er tilstrekkelig til å dekke disse investerin-
gene, skal det i byggeregnskapssaken legges frem 
forslag til fi nansiering av investeringene over, hvor 
det også tas stilling til hvem som skal betale renter 
og avdrag av disse (morselskapet eller foretaket). 
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22.  Molde Havnevesen KF
All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen 
KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt 
havnevesen som fi kk navnet Molde og Romsdal 
Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde 
Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn 
IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle hav-
neinnretninger i Molde havn, og er således Molde 

kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havne-
vesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt 
av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og 
Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investe-
ringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Driftsbudsjett 2012

Driftsinntekter    3 630   3 500 

Driftsutgifter    -2 655   -2 640 

Brutto driftsresultat     975   860 

Finansresultat     -3 239   -2 910 

Motpost avskrivninger    2 544   2 599 

Netto driftsresultat    280   549 

Interne fi nanstransaksjoner    -150   -240 

Regnskapsmessig mindreforbruk    130   309 

   2011 2012
     Budsjett

Investeringsbudsjett 2012

Investeringer    -     800 

Avsetning ubundet investeringsfond    120   200 

Sum fi nansieringsbehov    120   1 000 
Salg aksjer     

Interne fi nansieringstransaksjoner     -120   -1 000 

Sum fi nansiering    -120   -1 000 

   2011 2012
    Budsjett

Molde Havnevesen KF har ingen driftsmessig 
samhandling med Molde kommune og heller ikke 

investeringsbudsjett som krever kommunestyrebe-
handling.

Hele 1.000

Hele 1.000
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23.  Kirkelig fellesråd

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012 - 2015
Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to 
samarbeidsområder. De er organisert med to staber 
hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets 
administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 
4. 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 hoved-
sak kommer som overføringer fra Molde kommune. 

Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for følgende:
• 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 virksomhetsan-
svar 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 sok-
nene. 

Det gjennomføres mye aktivitet som kommer barn, 
unge og voksne til gode og kirkens ansatte er til 
stede i folks sorg og glede. 

Kirkelig fellesråd har også ansvaret for kirkegårdsdrif-
ten som i hovedsak utføres av kommunens parkve-
sen som kommunal tjenesteyting.

Ramme for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Brutto driftsutgifter 8 735    

Brutto driftsinntekter 0    

Inngående 8 735 8 857 9 142 9 142 9 142

Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 122    

Lønnsoppgjør sentralt kap. 4 virkning 2012  135   

Økt pensjonspremie  250   

Rammereduksjon  -100   

Utgående 8 857 9 142 9 142 9 142 9 142

  2011 2012 2013 2014 2015
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Utfordringer i perioden

Kort beskrivelse av tiltak som ønskes inn rammen
Rammen slik den er foreslått medfører en reell ned-
skjæring selv om utgifter til lønns- og pensjonsøk-
ning kompenseres. Kirkelig fellesråd opplever derfor 
at rammene, og med de betingelsene for driften, er 
betydelig strammere enn tidligere. 

Med de skisserte overføringene i årene framover, 
innebærer dette at det vil være store utfordringer i 
å opprettholde samme drifts- og tjenestenivå som i 

dag.Fellesrådets økonomi er i hovedsak bundet opp 
i lønnsmidler knyttet til den tjenesteproduserende 
virksomheten i forhold til kommunens innbyggere, 
og uten nødvendig inndekning av de økte utgiftene 
vil konsekvensen være reduksjon i dette arbeidet. 

Både arbeid knyttet til gudstjenester, kirkelige 
handlinger (begravelser, vielser) og viktig arbeid blant 
barn, unge og eldre kan bli rammet.

Kompensasjon økte driftsutgifter 400 400 400 400

Stilling - administrasjon og informasjon 270 270 270 270

Vedlikehold av kirkebygg 500 500 500 500

Tiltak som ønskes inn i rammen 2012 2013 2014 2015
Hele 1.000

Hele 1.000
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Utfordringer i perioden
De senere årene har generelle driftsutgifter økt mer 
enn årlig rammeøkning. Dette har over år medført en 
reell underfi nansiering av fellesrådets virksomhet. 
Konkret dreier det seg om økte strømutgifter, vedli-
keholds- og alarmavtaler, edb-utgifter, snøbrøyting og 
redusert kompensasjon av moms på investering. 

Det er videre skissert et behov for oppgradering av 
stillingsressursene først og fremst innen administra-
tive tjenester, inklusive informasjon. Vi ser et stadig 
økende behov for at støttetjenestene for de som 
skal utføre utadrettet virksomhet for byens innbyg-
gere fungerer godt og effektivt. Ikke minst gjelder 
dette informasjonsfl yten både inn til kirken og ut mot 

brukerne. Det legges opp til at en slik oppgradering 
delvis kan fi nansieres av innsamlede midler, kombi-
nert med inntil en halv stillingsressurs fra kommu-
nale midler. Dette fi nansieringsbehovet beløper seg 
til i underkant av 0,3 mill. kroner. 

Til vedlikehold av alle 8 kirkebyggene er det nå kun 
i underkant av 0,1 mill. kroner i frie midler årlig. Det 
er en betydelig utfordring å ta vare på kirkebyggene 
med så begrensede midler og konsekvensen vil 
erfaringsmessig være økte kostnader på sikt. Bevilg-
ning til generelt vedlikehold av kirkebyggene ønskes 
oppjusteres til 0,5 mill. kroner per år.
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24.  Fond
I samsvar med de kommunale regnskapsforskrifte-
ne, er Molde kommunes fondsavsetninger delt opp 
i fi re kategorier; bundne driftsfond, bundne inves-
teringsfond, ubundne investeringsfond og disposi-
sjonsfond.

Avsetninger til bundet driftsfond og bundet inves-
teringsfond gjøres i de tilfeller hvor kommunen 

ikke fritt kan bestemme bruken av midlene, mens 
avsetninger på ubundet investeringsfond og disposi-
sjonsfond gjelder kommunens egne frie midler hvor 
den selv bestemmer bruken.

Spesifi sert oppgave over avsatte fondsmidler går 
fram av sist avlagte regnskap for året 2010 og viser 
følgende utvikling de senere år:

Endring i fondskapital i perioden 2007 - 2011

Økningen i fondskapital (investering) skjedde i første 
rekke i 2007 og skyldtes salg av aksjer i Istad AS til 
Moldekraft AS.

Endring i fondskapital i budsjett og økonomiplan 2012 - 2015

Det er en målsetting å gjenopprette et disposisjons-
fond som bufferfond. Dette skal sikre kommunen i 
forhold til uforutsette endringer i fi nansforvaltningen. 
Hensikten med dette er å skjerme tjenesteproduk-
sjonen for disse svingningene. Eventuelle felles me-
rinntekter/sparte driftsutgifter bør overføres til dette 

bufferfondet. Regnskapsresultatet for 2011 vil være 
avgjørende for saldo på disposisjonsfondet som blir 
overført til  2012.

Kommunens fond representerer den handlefrihet 
kommunen har blant annet til å ta fi nansiell risiko. 

Disposisjonsfond    43 666 933   23 343 284   -     -     22 000 000 

Bundet driftsfond    19 692 300   17 081 917   15 142 000   12 800 000   17 200 000 

Ubundne investeringsfond    72 891 113   89 634 745   96 114 389   96 000 000   95 000 000 

Bundne investeringsfond    2 274 291   916 434   4 735 107   4 700 000   2 000 000 

Sum fondskapital    138 524 637   130 976 380   115 991 496   113 500 000   136 200 000 

Fondsmidler   2007 2008 2009 1010 2011
    Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 

Disposisjonsfond   22 000 000      22 000 000 

Bundne driftsfond   17 200 000      17 200 000 

Ubundne investeringsfond   95 000 000      95 000 000 

Bundne investeringsfond   2 000 000      2 000 000 

Sum   136 200 000  -  - -    136 200 000 

Fondsmidler  2011 2012 2013 2014  2015
  Saldo ved utgangen av Bruk/avsetn. Saldo ved ugangen av
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25.  Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue 581 822 700 561 998 000 589 695 000
Ordinært rammetilskudd 254 664 683 453 057 000 507 328 000

Skatt på eiendom 52 050 005 52 682 000 62 513 000

Andre direkte eller indirekte skatter 26 548 20 000 20 000

Andre generelle statstilskudd 114 452 376 37 606 000 45 314 000

Sum frie disponible inntekter 1 003 016 312 1 105 363 000 1 204 870 000
Renteinntekter og utbytte 16 174 580 23 710 260 19 711 000

Gevinst fi nansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 826 148 2 580 000 3 000 000

Renteutg.,provisjoner og andre fi n.utg. 38 558 807 45 064 760 47 108 000

Tap fi nansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 47 426 722 59 951 000 61 742 000

Netto fi nansinnt./utg. -59 984 801 -78 725 500 -86 139 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 9 746 707 0 0

Til ubundne avsetninger 12 267 000 8 023 000 38 047 000

Til bundne avsetninger 10 735 168 20 000 20 000

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 650 000 10 406 000 3 150 000

Bruk av bundne avsetninger 7 236 904 2 315 000 729 000

Netto avsetninger -24 861 971 4 678 000 -34 188 000
Overført til investeringsbudsjettet 2 005 200 2 596 000 10 746 000

Til fordeling drift 916 164 339 1 028 719 500 1 073 797 000

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 904 093 000 1 028 719 500 1 073 797 000

Mer/mindreforbruk 12 071 339 0 0

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012
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26.  Hovedoversikt driftsbudsjett

Driftsinntekter   
Brukerbetalinger 65 717 017 67 630 000 68 510 000

Andre salgs- og leieinntekter 66 936 802 66 489 000 65 631 400

Overføringer med krav til motytelse 277 328 752 181 687 100 203 118 100

Rammetilskudd 254 664 683 453 057 000 507 328 000

Andre statlige overføringer 114 452 376 37 606 000 45 314 000

Andre overføringer 34 418 634 11 034 000 13 715 000

Skatt på inntekt og formue 581 822 700 561 998 000 589 695 000

Eiendomsskatt 52 050 005 52 682 000 62 513 000

Andre direkte og indirekte skatter 26 548 20 000 20 000

Sum driftsinntekter 1 447 417 516 1 432 203 100 1 555 844 500
Driftsutgifter   
Lønnsutgifter 776 215 885 782 166 800 814 309 200

Sosiale utgifter 181 898 152 221 440 000 211 502 000

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 167 067 844 138 867 805 143 882 300

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 63 620 068 114 132 995 154 795 000

Overføringer 177 257 466 117 421 000 127 704 000

Avskrivninger 22 340 313 0 0

Fordelte utgifter -17 993 698 -18 419 000 -27 371 000

Sum driftsutgifter 1 370 406 030 1 355 609 600 1 424 821 500
Brutto driftsresultat 77 011 486 76 593 500 131 023 000
Finansinntekter   
Renteinntekter og utbytte 16 174 580 23 710 260 19 711 000

Gevinst på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 826 148 2 580 000 3 000 000

Mottatte avdrag på utlån 172 494 450 000 450 000

Sum eksterne fi nansinntekter 26 173 222 26 740 260 23 161 000
Finansutgifter   

Renteutgifter og låneomkostninger 38 558 807 45 064 760 47 108 000

Tap på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 47 426 722 59 951 000 61 742 000

Utlån 600 486 400 000 400 000

Sum eksterne fi nansutgifter 86 586 014 105 415 760 109 250 000
Resultat eksterne fi nanstransaksjoner -60 412 792 -78 675 500 -86 089 000
Motpost avskrivninger 22 340 313 0 0

Netto driftsresultat 38 939 006 -2 082 000 44 934 000
Interne fi nanstransaksjoner   
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 650 000 10 406 000 3 150 000

Bruk av bundne fond 7 236 904 2 315 000 729 000

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 7 886 904 12 721 000 3 879 000
Overført til investeringsregnskapet 2 005 200 2 596 000 10 746 000

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 9 746 707 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 12 267 000 8 023 000 38 047 000

Avsatt til bundne fond 10 735 168 20 000 20 000

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0

Sum avsetninger 34 754 076 10 639 000 48 813 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 12 071 835 0 0

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012
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27.  Budsjettskjema 2A

Investeringer i anleggsmidler 78 278 999 43 450 000 52 400 000

Utlån og forskutteringer 9 911 378 25 000 000 35 500 000

Avdrag på lån 8 806 335 0 0

Avsetninger 31 673 609 0 10 746 000

Årets fi nansieringsbehov 128 670 321 68 450 000 98 646 000
Finansiert slik:   
Bruk av lånemidler 69 925 330 55 754 000 77 400 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 33 387 154 10 100 000 10 000 000

Tilskudd til investeringer 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 16 241 720 0 0

Andre inntekter 675 400 0 0

Sum ekstern fi nansiering 120 229 604 65 854 000 87 400 000
Overført fra driftsbudsjettet 2 005 200 2 596 000 10 746 000

Bruk av avsetninger 3 661 014 0 500 000

Sum fi nansiering 125 895 818 68 450 000 98 646 000
Udekket/udisponert -2 774 503 0 0

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012
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28.  Hovedoversikt investeringsbudsjett

Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom 33 387 154 10 100 000 10 000 000

Andre salgsinntekter 675 400 0 0

Overføringer med krav til motytelse 7 435 385 0 0

Statlige overføringer 0 0 0

Andre overføringer 0 0 0

Renteinntekter og utbytte 0 0 0

Sum inntekter 41 497 939 10 100 000 10 000 000
Utgifter   
Lønnsutgifter 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 66 379 151 42 250 000 50 000 000

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0

Overføringer 11 578 684 1 200 000 2 400 000

Renteutgifter og omkostninger 321 164 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum utgifter 78 278 999 43 450 000 52 400 000
Finanstransaksjoner   

Avdrag på lån 8 806 335 0 0

Utlån 9 276 000 25 000 000 35 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 635 378 0 500 000

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 31 625 609 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 10 746 000

Avsatt til bundne fond 48 000 0 0

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0

Sum fi nansieringstransaksjoner 50 391 322 25 000 000 46 246 000
Finansieringsbehov 87 172 383 58 350 000 88 646 000
Dekket slik:   
Bruk av lån 69 925 330 55 754 000 77 400 000

Mottatte avdrag på utlån 8 806 335 0 0

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 2 408 840 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet 2 005 200 2 596 000 10 746 000

Bruk av disposisjonsfond 48 000 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 635 378 0 500 000

Bruk av bundne fond 568 795 0 0

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

Sum fi nansiering 84 397 880 58 350 000 88 646 000
Udekket/udisponert -2 774 503 0 0

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012
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29.  Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 447 417 516 1 432 203 100 1 555 844 500

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 41 497 939 10 100 000 10 000 000

Innbetalinger ved eksterne fi nanstransaksjoner 104 904 887 82 494 260 100 561 000

Sum anskaffelse av midler 1 593 820 342 1 524 797 360 1 666 405 500
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 348 065 717 1 355 609 600 1 424 821 500

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 77 957 835 43 450 000 52 400 000

Utbetaling ved eksterne fi nanstransaksjoner 105 624 892 130 415 760 144 750 000

Sum anvendelse av midler 1 531 648 444 1 529 475 360 1 621 971 500
Anskaffelse - anvendelse av midler 62 171 898 -4 678 000 44 434 000

Endring i ubrukte lånemidler 15 349 461 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 77 521 359 -4 678 000 44 434 000
Avsetninger og bruk av avsetninger   
Avsetninger 76 575 851 8 043 000 48 813 000

Bruk av avsetninger 11 547 918 12 721 000 4 379 000

Til avsetning senere år 2 856 035 0 0

Netto avsetninger 62 171 898 -4 678 000 44 434 000
Int. overføringer og fordelinger   
Interne inntekter mv 48 777 051 26 821 000 45 036 000

Interne utgifter mv 48 777 051 26 821 000 45 036 000

Netto interne overføringer 0 0 0

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012
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30.  Kommunens garantiansvar

Molde Barnehager A/L  11 912 

Indremisjonens Barnehage  42 2013

Skålahallen BA  1 005 2021

Studentsamskipnaden - Anestua barnehage  2 856 2026

Molde og Omegns pensjonistboliger  891 

Husbanken  16 706 
Sportsklubben Rival  2 100 2021

Sportsklubben Træff  2 750 2017

Sparebank 1 SMN  4 850 
Skålahallen BA  780 2023

Sparebanken Møre  780 
Molde Hestesportklubb  895 2028

Handelsbanken  895 
Tøndergård skole  1 415 2026

Molde Kino AS  18 000 2036

Træffhallen AS  35 400 2046

Akerhallen AS  12 000 2046

KLP Kommunekreditt  66 815 
RIR  24 992 2024

Molde Kulturbygg AS  25 200 2050

Kommunalbanken AS  50 192 
Totalsum   140 238 

   31. des. 2010 Utløper år
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31.  Politisk behandling med vedlegg
31.1  SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE 15.12. 2011 - SAK 120/11
Vedtak 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 
perioden 2012 – 2015 med de endringer som frem-
kommer av kommunestyrets behandling og vedtak. 

Eventuelle endringer av tilbudene på Bergmo bofel-
lesskap eller Tollero bofellesskap skal ikke gjennom-
føres før det er gjennomført en total ekstern gjen-
nomgang av hele pleie- og omsorgsområdet med 
sikte på organisatoriske og driftsmessige forbedrin-
ger, ref nytt punkt 12 i forslaget til vedtak. 

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

3. Eiendomsskatten for 2012 skrives ut med 3,6 pro-
mille av takst. Bunnfradrag for boliger fjernes. 

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjet-
tendringer 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 for-
mannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor 
fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved 
utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetime-
tall mellom de ulike skolene som følge av naturlige 
endringer innenfor en politisk defi nert totalramme og 
fl ytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kom-
mune til en annen. 

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting 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 18-22. 

7. Molde kommune tar opp lån på 192,8 mill. kroner 
til fi nansiering av budsjetterte investeringer i henhold 
til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet fordeler seg slik: - 
Morselskapet: 42,4 mill. kroner - Molde Eiendom KF: 
45,5 mill. kroner - Molde Vann og Avløp KF: 62,5 mill. 
kroner - Molde Utleieboliger KF: 42,4 mill. kroner Lå-
net forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneoppta-
ket, herunder akseptere lånevilkårene. 

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune 
opp startlån i Husbanken på 35,0 mill. kroner for 
videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for 
slike lån. 

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalingssat-
ser, og gebyrer for 2012 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst. 

10. Ordførerens godtgjørelse for 2012 settes til 11 
G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av 
ordførerens godtgjørelse. 

11. Tilskuddsvolumet til eksterne mottakere innen 
næring, idrett og kultur tilpasses slik det fremgår av 
budsjettet, men med følgende prioriteringer: 

• Molde kommune forholder seg til samarbeidsav-
talene med staten og fylkeskommunen i forhold 
til tilskuddsfordeling for institusjonene Teatert 
Vårt og Moldejazz (kulturtjenesten) merkostnad 
440.000 

• Hjelset Servicesenter merkostnad 200.000 
• Tilskudd Aker Stadion (Molde bydrift) merkost-

nad 660.000 
• Støtte til KIA merkostnad 250.000 

Sum merkostnader kr 1.550.000 

Inndekking sum merkostnader: Økte skatteinntekter 

I tillegg forventes en egen sak våren 2012 med en 
samlet gjennomgang av kommunens samlede ek-
sterne tilskudd. 

12. Rådmannen henter inn ekstern ekspertise for 
å få gjennomført en organisasjonsgjennomgang av 
hele helse- og pleie- og omsorgsområdet med sikte 
på å oppnå organisatoriske og driftsmessige forbe-
dringer og effektiviseringer. 

13. Molde kommunes frie inntekter forventes ikke å 
dekke summen av fremtidig lønns- og prisvekst, nye 
reformer og økte demografi kostnader. Kommunen 
må derfor fortsatt vise omstillingsevne og kontinuer-
lig effektivisering. Kommunestyret legger til grunn 
en årlig produktivitetsvekst på 1,5 % fra 2012 og ut 
økonomiplanperioden. Dette vil gi en resultatforbe-
dring på 8 mill for 2013, 17 mill for 2014 og 26 mill for 
2015. 
Dette gir kommunen mulighet for blant annet satsing 
innenfor skole. 
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14. Fortegnsfeilen som er oppdaget i sluttbalanse-
ringen av budsjettet for 2012, men som ikke påvirker 
rammene til avdelinger, enheter og foretak, kor-
rigeres. Den økonomiske konsekvensen av denne 
korreksjonen blir en negativ ubalanse i budsjettet for 
2012 på kr 3.150.000,- som dekkes ved å bruke av 
kommunens disposisjonsfond. 
Rådmannen skal fram mot første budsjettrevisjon i 
2012 arbeide for å fi nne annen fi nansiering av dette 
slik at disposisjonsfondets størrelse kan gjenoppret-
tes. 

Verbalforslag: 
Molde kommune legger til rette for at kommunens 
enheter og foretak tar imot fl ere lærlinger og ung-
dommer på praksisplass. 

Det legges snarest fram et forslag til driftsbudsjett 
for 2012 for sykehjemsavdelinger på Råkhaugen som 
ledd i en trinnvis oppstart av institusjonen. 

Behandling 
Følgende dokumenter ble utdelt til representantene: 
• Melding om vedtak i Eldrerådets møte 

12.12.2011, sak 33/11 
• Saksprotokoll fra møte 12.12.2011 i Rådet for 

funksjonshemmede 
• e-mail av 12.12.2011 fra rådmann Arne Sverre 

Dahl vedrørende feil i budsjettsammendraget 

Rådmannen orienterte om bakgrunnen for ubalansen 
i budsjettet. 

Ordfører Torgeir Dahl (H) fremmet rådmannens for-
slag til nytt pkt 14: 

Fortegnsfeilen som er oppdaget i sluttbalanseringen 
av budsjettet for 2012, men som ikke påvirker ram-
mene til avdelinger, enheter og foretak, korrigeres. 
Den økonomiske konsekvensen av denne korreksjo-
nen blir en negativ ubalanse i budsjettet for 2012 på 
kr 3.150.000,- som dekkes ved å bruke av kommu-
nens disposisjonsfond. 
Rådmannen skal fram mot første budsjettrevisjon i 
2012 arbeide for å fi nne annen fi nansiering av dette 
slik at disposisjonsfondets størrelse kan gjenoppret-
tes. 

Gerd Marit Langøy (H) fremmet følgende endrings-
forslag til pkt 11 på vegne av H/V/FrP/KrF: 

Inndekking sum merkostnader: Økte skatteinntekter 

og nytt pkt 13: 

Molde kommunes frie inntekter forventes ikke å 
dekke summen av fremtidig lønns- og prisvekst, nye 
reformer og økte demografi kostnader. Kommunen 
må derfor fortsatt vise omstillingsevne og kontinuer-
lig effektivisering. Kommunestyret legger til grunn 

en årlig produktivitetsvekst på 1,5 % fra 2012 og ut 
økonomiplanperioden. Dette vil gi en resultatforbe-
dring på 8 mill for 2013, 17 mill for 2014 og 26 mill for 
2015. 

Dette gir kommunen mulighet for blant annet satsing 
innenfor skole. 

Frank Ove Sæther (Ap) fremmet følgende endrings-
forslag til pkt 1 på vegne av Ap/SP: 
• Skoleområdet økes med 4 millioner 
• Pleie- og omsorg økes med 2 millioner 

og pkt 3: 
• Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes 
ikke – 7,4 millioner 

Inndekning: 
Økning av eiendomsskattepromillen med tilsvarende 
beløp (13,4 millioner) 4,375 o/oo. 

Verbalforslag: 
Det legges snarest fram et forslag til driftsbudsjett 
for 2012 for sykehjemsavdelinger på Råkhaugen som 
ledd i en trinnvis oppstart av institusjonen. 

Margareth Hoff Berg (FrP) fremmet følgende en-
dringsforslag til pkt 3: 

Eiendomsskatten for 2012 skrives med 3,6 o/oo. 
Bunnfradrag for boliger settes til kr 200.000,-. 

Inndekning: 
Bunnfradrag.  7,5 mill 
Økt avkasting Istad: 2,2 mill 
Konkurranseutsette renholdstjenesten: 5,2 mill 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til 
pkt 11 på vegne av SP/KrF: 

Kirkens SOS gis tilskudd på kr 75.000,-. 
Tilskuddene fi nansieres ved en tilsvarende reduksjon 
i kommunens disposisjonsfond. 

Inger Mette Hogstad (SV) fremmet følgende en-
dringsforslag til pkt 1: 

• Skoleområdet styrkes med 6 mill kr. Dette skal 
primært gå til styrking av basisressursen i form 
av økt rammetimetall, styrking av spesialunder-
visning og videreføre innføringsklassen for frem-
medspråklige elever ved Sellanrå skole (tilsvarer 
0,35 o/oo økning i eiendomsskatten) 

• Barnehageområdet styrkes med kr 600.000,-. 
Midlene benyttes til tiltak for barn med særskilte 
behov (tilsvarer 0,035 o/oo økning i eiendoms-
skatten) 

• Starte arbeidet med en kommunal ungdomsplan 
for barn og ungdom, kr 25.000,- (tilsvarer 0,015 
o/oo i eiendomsskatten) 
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og pkt 3: 

Eiendomsskatt utskrives med 4,5 o/oo. Bunnfradra-
get på kr 200.000,- for boliger opprettholdes. 

Sindre Pedersen (FrP) fremmet følgende tilleggsfor-
slag til pkt 12: 

Rådmannen bes utarbeide sak om konkurranseutset-
ting av kommunen sine renholdstjenester. 

I saken skal følgende momenter fremkomme: 
• Plan for orientering og dialog med de ansatte 
• Oppgavebeskrivelse basert på kommunen sin 

bygningsmasse og dagens renholdsnivå 
• Vurdering av totalanbud på hele tjenesten eller 

inndeling i fl ere kontrakter 
• Fremlegg på kvalitetsnivå for renhold basert på 

NS-INSTA800 
• Fremlegg på tilsynsmodell for utarbeidelse og 

oppfølging av anbud, kontrakt og avtaleforhold 
basert på NS-INSTA800 

• Fremlegg på overordnede anbudskriterier 

Votering
FrP’ fremsatte endringsforslag til pkt 3 falt med 42 
mot 5 stemmer. 
SV’ fremsatte endringsforslag til pkt 3 falt med 44 
mot 3 stemmer. 

Det ble deretter votert alternativt mellom innstil-
lingens pkt 3 og Ap/SV fremsatte forslag, der først-
nevnte ble vedtatt med 32 mot 15 stemmer. 

Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingens pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 ble enstem-
mig vedtatt. 

Innstillingens pkt 11 med endringsforslag fremsatt av 
H/ V/FrP/KrF ble vedtatt med 45 mot 2 stemmer. 
Tilleggsforslag fra SP/KrF til pkt 11 falt med 35 mot 
12 stemmer. 

Innstillingens pkt 12 ble vedtatt med 32 mot 15 
stemmer. 
FrP’ tilleggsforslag til pkt 12 falt med 26 mot 21 
stemmer. 

Det ble votert alternativt mellom innstillingens pkt 
13 og fellesforslag fra H/V/FrP/KrF, der sistnevnte ble 
vedtatt med 32 mot 15 stemmer. 

Det ble votert over ordførerens fremsatte forslag til 
nytt pkt 14 som ble enstemmig vedtatt. 

Verbalforslag:
Det ble votert over Ap’ fremsatte verbalforslag som 
ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert over formannskapets verbalforslag 
som ble enstemmig vedtatt. 

Det ble til slutt votert over formannskapets innstilling 
med ovennevnte endringer som ble vedtatt med 32 
mot 15 stemmer.
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31.2  VEDLEGG TIL SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE

Saksprotokoll fra møte i Eldrerådet  12.12.2011 - Sak 33/11
Uttalelse
1. Eldrerådet har merket seg at den demografi ske 
utviklingen i Norge viser at Molde kommune har et 
klart større antall eldre over 80 år enn gjennomsnit-
tet for kommunene i landet for øvrig. Dette vil over 
relativt kort tid skape et ytterligere press på tilbudet 
innenfor pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.
I denne sammenheng vil Eldrerådet på nytt under-
streke betydningen av gjenåpning av Råkhaugen 
omsorgssenter med 16 plasser.
Eldrerådet vil likevel peke på at 16 plasser gir en 
uheldig og kostbar organisering og vil tilrå at det eta-
bleres 24 plasser ved Råkhaugen omsorgssenter.
Dette bør skje uten forutsetning om statlig støtte til 
drift.

2. Eldrerådet vil også peke på behovet for å styrke 
den hjemmebaserte omsorgstjenesten.

3. Eldrerådet ser positivt på økte inntekter gjennom 
eiendomsskatt, og mener at dette prinsipalt må skje 
gjennom justering av promillesatsen. Av hensyn til 
den sosiale profi len, bør bunnfradraget beholdes, 
eller helst økes. Dette må sees i sammenheng med 
størrelsen på promillesatsen.

4. Eldrerådet forutsetter at en total ekstern gjennom-
gang av hele pleie- og omsorgsområdet med tanke 
på organisatoriske og driftsmessige forbedringer og 
effektiviseringer, ikke må føre til at nødvendige tiltak 
for å dekke dagens behov blir redusert eller utsatt på 
ubestemt tid.

Behandling
Leder Arild G. Vikhagen fremmet følgende forslag:

1. Som rådets uttalelse i sak 32/11.

2. Som rådets uttalelse i sak 32/11.

3. Eldrerådet ser positivt på økte inntekter gjennom 
eiendomsskatt, og mener at dette prinsipalt må skje 
gjennom justering av promillesatsen. Av hensyn til 
den sosiale profi len, bør bunnfradraget beholdes, 
eller helst økes. Dette må sees i sammenheng med 
størrelsen på promillesatsen.

Ståle Eidskrem fremmet følgende forslag til nytt pkt 
4:
Eldrerådet forutsetter at en total ekstern gjennom-
gang av hele pleie- og omsorgsområdet med tanke 
på organisatoriske og driftsmessige forbedringer og 
effektiviseringer, ikke må føre til at nødvendige tiltak 
for å dekke dagens behov blir redusert eller utsatt på 
ubestemt tid.

Det ble først votert over leders fremsatte pkt 1 og 2 
som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom rådets utta-
lelse pkt 3 i sak 32/11 og leders fremsatte alternativ, 
der sistnevnte ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over forslag fremsatt av Ståle 
Eidskrem som ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 12.12.2011 - Sak 23/11
Innstilling
Rådet for funksjonshemmede viser til uttalelse fra 
21.11.2011 og i tillegg til denne forutsetter rådet å bli 
tidlig konsultert i sammenheng med organisasjons-
gjennomgangen, jf. formannskapets innstilling punkt 
1 andre avsnitt og punkt 12.

Behandling
Bente Hegdal orienterte kort om Tiltak for funksjons-
hemmede, og redegjorde og svarte på spørsmål 
vedrørende situasjonen for enheten i forbindelse 
med budsjett 2012. Kurt Magne Thrana redegjorde 
og svarte på spørsmål vedrørende budsjett 2012 

generelt, med spesiell vekt på de områder som ved-
rører rådet mest.

Leder fremmet følgende forslag til innstilling:

Rådet for funksjonshemmede viser til uttalelse fra 
21.11.2011 og i tillegg til denne forutsetter rådet å bli 
tidlig konsultert i sammenheng med organisasjons-
gjennomgangen, jf. formannskapets innstilling punkt 
1 andre avsnitt og punkt 12.

Det fremsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.
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E-post datert 12.12.2011 fra rådmann Arne Sverre Dahl  vedrørende feil i budsjettsammendraget

Fra: Dahl Arne Sverre  
Sendt: 12. desember 2011 13:12 
Til: Dahl Torgeir; Austigard Frøydis; 'Gerd Marit Langøy'; Sæther Frank Ove; 'Olbjørn Kvernberg'; 
'margarethberg@live.no'; 'torgunn.nerland@gmail.com'; Tolaas Gerda; 'Inger Mette Hogstad' 
Emne: Ubalanse i budsjettet  

Orientering til ordfører, varaordfører og gruppelederne i Molde kommune 

I etterkant av formannskapets behandling av budsjettet for 2012, har rådmannen oppdaget en svært 
beklagelig feil i budsjettsammendraget. En utgift på nær 1,6 mill. kroner er lagt inn med feil fortegn 
og "bedrer" dermed budsjettsalderingen med dobbelt beløp. I realiteten mangler det derfor nær 3,2 
mill. kroner for å få balanse i driftsbudsjettet. Heldigvis er feilen oppdaget før 
kommunestyrebehandlingen slik at den kan rettes opp. Rådmannen vil foreslå at kommunestyret 
korrigerer dette ved å tilføye følgende punkt i budsjettvedtaket: 

“14. Fortegnsfeilen som er oppdaget i sluttbalanseringen av budsjettet for 2012, men som ikke
påvirker rammene til avdelinger, enheter og foretak, korrigeres. Den økonomiske konsekvensen av
denne korreksjonen blir en negativ ubalanse i budsjettet for 2012 på kr. 3.150.000, som dekkes ved
å bruke av kommunens disposisjonsfond. Rådmannen skal frem mot første budsjettrevisjon i 2012
arbeide for å finne annen finansiering av dette slik at disposisjonsfondets størrelse kan
gjenopprettes.”

Rådmannen vil gjennom dette søke å redusere driftsutgifter eller øke driftsinntekter slik at 3,2 mill. 
kroner kan tilbakeføres til disposisjonsfondet etter at det har gjennomgått en politisk behandling. 
Rådmannen forutsetter at dette skjer ved første budsjettrevisjon i 2012. For å unngå lignende feil i 
fremtiden, vil behandlingen av fortegn i budsjettdokumentet endres. 

Med vennlig hilsen 

Arne Sverre Dahl 
rådmann 
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31.3  SAKSPROTOKOLL I MOLDE FORMANNSKAP 22.11. 2011 - SAK 147/11
Formannskapets innstilling 
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 
perioden 2012 – 2015 med de endringer som frem-
kommer av kommunestyrets behandling og vedtak. 

Eventuelle endringer av tilbudene på Bergmo bofel-
lesskap eller Tollero bofellesskap skal ikke gjennom-
føres før det er gjennomført en total ekstern gjen-
nomgang av hele pleie- og omsorgsområdet med 
sikte på organisatoriske og driftsmessige forbedrin-
ger, ref nytt punkt 12 i forslaget til vedtak. 

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

3. Eiendomsskatten for 2012 skrives ut med 3,6 pro-
mille av takst. Bunnfradrag for boliger fjernes. 

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjet-
tendringer 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 for-
mannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor 
fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved 
utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetime-
tall mellom de ulike skolene som følge av naturlige 
endringer innenfor en politisk defi nert totalramme og 
fl ytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kom-
mune til en annen. 

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting 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 18-22. 

7. Molde kommune tar opp lån på 192,8 mill. kroner 
til fi nansiering av budsjetterte investeringer i henhold 
til vedlagte spesifi kasjoner.
 Lånet fordeler seg slik: 
• Morselskapet: 42,4 mill. kroner 
• Molde Eiendom KF: 45,5 mill. kroner 
• Molde Vann og Avløp KF: 62,5 mill. kroner 
• Molde Utleieboliger KF: 42,4 mill. kroner Lånet 

forutsettes avdratt over investeringenes levetid. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låne-
opptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune 
opp startlån i Husbanken på 35,0 mill. kroner for 
videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for 

slike lån. 

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalingssat-
ser, og gebyrer for 2012 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst. 

10. Ordførerens godtgjørelse for 2012 settes til 11 
G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av 
ordførerens godtgjørelse. 

11. Tilskuddsvolumet til eksterne mottakere innen 
næring, idrett og kultur tilpasses slik det fremgår av 
budsjettet, men med følgende prioriteringer: 

• Molde kommune forholder seg til samarbeidsav-
talene med staten og fylkeskommunen i forhold 
til tilskuddsfordeling for institusjonene Teatert 
Vårt og Moldejazz (kulturtjenesten) merkostnad 
440.000 

• Hjelset Servicesenter merkostnad 200.000 
• Tilskudd Aker Stadion (Molde bydrift) merkost-

nad 660.000 
• Støtte til KIA merkostnad 250.000 

Sum merkostnader kr 1.550.000 

Foreløpig inndekking: økte skatteinntekter og ram-
metilskudd 

I tillegg forventes en egen sak våren 2012 med en 
samlet gjennomgang av kommunens samlede ek-
sterne tilskudd. 

12. Rådmannen henter inn ekstern ekspertise for 
å få gjennomført en organisasjonsgjennomgang av 
hele helse- og pleie- og omsorgsområdet med sikte 
på å oppnå organisatoriske og driftsmessige forbe-
dringer og effektiviseringer. 

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

Verbalforslag: 
Molde kommune legger til rette for at kommunens 
enheter og foretak tar imot fl ere lærlinger og ung-
dommer på praksisplass. 

Behandling 
Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: 
• Brev fra Moldejazz og Teatret Vårt datert 16.11 

2011 
• Uttalelse fra Eldrerådet datert 21.11.2011 
• Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede da-

tert 21.11.2011 
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Gerd Marit Langøy (H) fremmet følgende fellesfor-
slag fra H, V, FRP og KRF: 

Tilleggsforslag til punkt 1: 

Eventuelle endringer av tilbudene på Bergmo bofel-
lesskap eller Tollero bofellesskap skal ikke gjennom-
føres før det er gjennomført en total ekstern gjen-
nomgang av hele pleie- og omsorgsområdet med 
sikte på organisatoriske og driftsmessige forbedrin-
ger, ref nytt punkt 12 i forslaget til vedtak. 

Endringsforslag til punkt 11, tillegg til 1. setning: 

Tilskuddsvolumet til eksterne mottakere innen 
næring, idrett og kultur tilpasses slik det fremgår av 
budsjettet, men med følgende prioriteringer: 
• Molde kommune forholder seg til samarbeidsav-

talene med staten og fylkeskommunen i forhold 
til tilskuddsfordeling for institusjonene Teatert 
Vårt og Moldejazz (kulturtjenesten) merkostnad 
440.000 

• Hjelset Servicesenter merkostnad 200.000 
• Tilskudd Aker Stadion (Molde bydrift) merkost-

nad 660.000 
• Støtte til KIA merkostnad 250.000 

Sum merkostnader kr 1.550.000 

Foreløpig inndekking: økte skatteinntekter og ram-
metilskudd 

Nytt punkt 12 

Rådmannen henter inn ekstern ekspertise for å få 
gjennomført en organisasjonsgjennomgang av hele 
helse- og pleie- og omsorgsområdet med sikte på å 
oppnå organisatoriske og driftsmessige forbedringer 
og effektiviseringer. 

Frank Ove Sæther (AP) fremmet følgende forslag: 

Endringsforslag til punkt 1: 
• Skoleområdet økes med 4 mill. 
• Pleie- og omsorg økes med 2 mill. 

Endringsforslag til punkt 3: 

Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes ikke  7,4 
mill 

Inndekking: Økning av eiendomsskattepromillen 
med tilsvarende beløp (13,4 mill) 4,375 ‰ 

Nytt punkt til innstillingen: 

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

Inger Mette Hogstad (SV) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens forslag, men med følgende endringer: 

Punkt 3: 
Eiendomsskatten utskrives med 4,5 promille. Bunn-
fradraget på kr 200.000,- for boliger opprettholdes. 

Øvrige endringer: 
• Tilskudd til KIA opprettholdes på dagens nivå, kr 

250.000. 
• Skoleområdet styrkes med 4 mill kroner. Dette 

skal primært gå til styrking av basisressursen 
i form av økt rammetimetall, samt styrking av 
spesialundervisning. 

• Pleie- og omsorg styrkes med 2 mill kroner for å 
sikre Tollero og Bergmo bofellesskap. 

• Barnehageområdet styrkes med 600.000,-. 
Midlene benyttes til tiltak for barn med særskilte 
behov. 

• Tilskudd til Moldejazz og Teatret Vårt økes med 
kr 455.000,- i samsvar med økte statlige bevilg-
ninger og fordelingsnøkkel stat/fylke/kommune. 

• Oppstart av ungdomsplan for barn og ungdom 
med modell fra Ålesund og Kristiansund, kr 
250.000,-. 

• Satsing på ungdom i risikosonen for skolefrafall, 
kr 400.000,- (miljøarbeider med oppfølging). 

• Reduserte bevilgninger til vedlikehold av veg, kr 
400.000,-. 

Verbalforslag
Molde kommune legger til rette for at kommunens 
enheter og foretak tar imot fl ere lærlinger og ung-
dommer på praksisplass. 

Votering 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 
3 og SV’ s fremsatte forslag der førstnevnte ble ved-
tatt med 12 mot 1 (SV) stemmer. 

AP’s fremsatte endringsforslag til punkt 3 falt med 
10 mot 3 (2 AP, SV) stemmer. 

Votering over AP’s og SV’s fremsatte endringsfor-
slag til punkt 1 bortfalt derved grunnet manglende 
inndekking. 

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
H, V, FRP og KRF’s fremsatte tilleggs forslag til punkt 
1 ble vedtatt med 9 mot 4 (2 AP, SP, SV) stemmer. 

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingens punkt 3 ble vedtatt med 10 mot 3 (2 
AP, SV) stemmer. 
Innstillingens punkt 4 – 10 ble enstemmig vedtatt. 

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 
11, første setning, og H, V, FRP, KRF’s fremsatte fel-
lesforslag der sistnevnte ble enstemmig vedtatt. 
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Innstillingens punkt 11, andre setning, ble enstem-
mig vedtatt. 

H’ V’ FRP,KRF’s fremsatte fellesforslag til nytt punkt 
12 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s fremsatte forslag til nytt punkt i innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

SV’s fremsatte verbalforslag ble vedtatt med 8 mot 5 
(1 V, 4 H) stemmer.

Formannskapets innstilling (rådmannens skisse)
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 
perioden 2012 – 2015 med de endringer som frem-
kommer av kommunestyrets behandling og vedtak

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

3. Eiendomsskatten for 2012 skrives ut med 3,6 pro-
mille av takst. Bunnfradrag for boliger fjernes.

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjet-
tendringer 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 for-
mannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor 
fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved 
utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetime-
tall mellom de ulike skolene som følge av naturlige 
endringer innenfor en politisk defi nert totalramme og 
fl ytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kom-
mune til en annen.

5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvi-
delser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje 
før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, 
og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangset-
ting 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 18-22.

7. Molde kommune tar opp lån på 192,8 mill. kroner 
til fi nansiering av budsjetterte investeringer i henhold 
til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet fordeler seg slik: 
• Morselskapet: 42,4 mill. kroner 
• Molde Eiendom KF: 45,5 mill. kroner 
• Molde Vann og Avløp KF: 62,5 mill. kroner 
• Molde Utleieboliger KF: 42,4 mill. kroner 

Lånet forutsettes avdratt over investeringenes leve-
tid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre
låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune 
opp startlån i Husbanken på 35,0 mill. kroner for 
videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for 
slike lån.

9. Med mindre annet følger av statlige direktiver 
med videre, skal kommunens avgifter, betalingssat-
ser, og gebyrer for 2012 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst.

10. Ordførerens godtgjørelse for 2012 settes til 11 
G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av 
ordførerens godtgjørelse.

11. Tilskuddsvolumet til eksterne mottakere innen 
næring, idrett og kultur tilpasses slik det fremgår 
av budsjettet. I tillegg forventes en egen sak våren 
2012 med en samlet gjennomgang av kommunens 
samlede eksterne tilskudd.

Saksopplysninger
I følge kommuneloven skal kommunen hvert år ut-
arbeide et årsbudsjett for det kommende året og en 
økonomiplan for kommende fi reårsperiode, som er i 
balanse. De inntekter og utgifter kommunen gene-
rerer i løpet av perioden skal synliggjøres, og ut i fra 
dette vise at kommunen har økonomiske muligheter 
til å gjennomføre planlagte oppgaver. Ansvaret for å 
utarbeide en innstilling til kommunestyrets behand-
ling av årsbudsjett og økonomiplan ligger hos for-
mannskapet. Rådmannen har utarbeidet grunnlaget, 
eller en skisse til budsjett for 2012 og økonomiplan 
2012-2015. Denne skissen har etter kommuneloven 
ikke karakter av formell innstilling til formannskapet. I 
Molde kommune er praksisen at rådmannen utarbei-
der en spesifi sert, balansert skisse til årsbudsjett og 
økonomiplan.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for 
økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 
driftsresultat bør utgjøre minst 3 pst. av totale drifts-
inntekter dersom formuen skal bevares. Det vil si at 
Molde kommune bør ha et positivt netto driftsresul-
tat på ca. 40 mill. kroner i 2012. I hele den kommen-
de planperioden er det, etter rådmannens vurdering, 
umulig å oppnå dette nivået uten gjennomføring av 
svært dramatiske tiltak og som er bærekraftige på 
lang sikt. Molde kommune har et kostnadsnivå som 
ikke kan betjenes av de løpende inntektene. Dette 
har vært situasjonen over fl ere år og er kjent for poli-
tikere og administrasjonen.

Kommunestyret behandlet rammesaken for 2012 
i kommunestyremøte 1. september 2011. Ramme-
saken bygde i store trekk på resultatene fra årets 
dialogmøter og de innmeldte endringene i ressursbe-
hov i avdelinger, enheter og foretak med til sammen 
ca. 83 mill. kroner. Rådmannen varslet allerede i ram-
mesaken at det ikke ville bli rom for å innarbeide de 
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meldte behovene for rammeøkning i driftsrammene. 
Rådmannen startet sitt arbeid for å komme i økono-
misk balanse ved å innarbeide i driftsrammene kun 
de økte ressursbehovene som ikke kunne velges 
vekk på grunn av klare politiske føringer, at tiltakene 
allerede var iverksatt eller lignende vektige grunner 
og dette alene utgjorde 37,8 mill. kroner. Etter dette 
gjenstod allikevel en ubalanse i kommunens budsjett 
for 2012 på 28,4 mill. kroner.

Kutt i ramme og økte fi nansinntekter
Den framlagte skissen til budsjett er gjennomgående 
meget stram på alle driftsområder. Som hovedregel 
blir aktivitetsnivået som er etablert i budsjettet for 
2011 videreført, men i budsjettprosessen har det 
vært nødvendig å foreslå nedbygging av enkelte tje-
nestetilbud og foreta til dels svært uheldige ramme-
kutt for å oppnå økonomisk balanse for 2012. Hele 
16,0 mill. kroner av ubalansen dekkes av enhetene 
gjennom reduksjon i rammer som må dekkes
gjennom effektiviseringstiltak og redusert omfang og 
kvalitet på enkelte tjenester. Dette kommer i tillegg 
til de ubalanser som er rapportert for 2011 og som 
enhetene eventuelt drar med seg inn i budsjettåret 
2012. Videre er avvikling og kutt i tilskudd til eksterne 
tilskudds-mottakere samlet budsjettert til å dekke 
2,3 mill. kroner av ubalansen. Skatteanslaget er økt 
med ytterligere 2,0 mill. kroner og bunnfradraget på 
eiendomsskatten er fjernet med en virkning på 7,4 
mill. kroner.

Hovedårsaken til den betydelige utfordringen kom-
munestyret står overfor ved inngangen til 2012, er 
de reduserte momskompensasjonsinntektene som 
følge av betydelig reduksjon i investeringene og en 
gradvis omlegging av ordningen. Momskompensa-
sjonsinntektene fra investeringer som er budsjet-
terte brukt i driftsbudsjettene for årene 2009-2011 er 
redusert fra 57,2 mill. kroner i 2009, 17,8 mill. kroner 
i 2010 til 9,6 mill. kroner i 2011. Rådmannen legger 
nå frem en skisse til investeringsprosjekter som gir 
en netto momskompensasjon for 2012 på 7,2 mill. 
kroner. I budsjettet for 2012 blir all moms på investe-
ringer, med unntak av det som inngår i omleggingen 
av ordningen og overført til investeringsbudsjettet, 
forutsatt brukt til driftsformål.

Samhandlingsreformen er uten tvil en av de store 
utfordringene i budsjettet for 2012. Reformen er 
en såkalt retningsreform med særskilt vekt på det 
helseforebyggende arbeidet. Den trer i kraft 1. januar 
2012 og skal gradvis innføres over en fi reårsperiode. 
Innen 1. februar 2012 skal Molde kommune ha 
inngått og vedtatt en forpliktende samarbeidsavtale 
med helseforetaket. Samhandlingsreformen har 
mange sider, men i budsjettsammenheng vil det 
først og fremst være fokus på økonomien i reformen. 
Den nye ordningen gir betalingsplikt for utskriv-

ningsklare pasienter fra og med varslingsdag, mot 
nå 10 dager etter varsling. Den største endringen er 
imidlertid medfi nansieringsordningen som innebærer 
at kommunene må betale en andel for alle som blir 
innlagt på sykehus, eller på annen måte behandlet av 
spesialisthelsetjenesten, med en medisinsk diagno-
se (noen unntak). Det er et faktum at svært mange 
vertskommuner for sykehus har et større faktisk 
forbruk av sykehustjenester enn andre kommuner. 
Det er også situasjonen for Molde som dermed står i 
fare for å bli underfi nansiert til tross for at det legges 
opp til en treårig overgangsordning. Rådmannen vil 
tidlig på nyåret 2012 legge fram egen sak for kom-
munestyret om samhandlingsreformen.

Investering
Molde kommune har de senere årene gjennomført 
en rekke større investeringsprosjekt. En av kom-
munens store utfordringer i tiden framover er den 
stadig voksende lånegjelden. Den er ved inngangen 
til planperioden for konsernet på ca. 2,3 milliarder 
kroner. Molde kommune er derfor svært utsatt for 
økning i lånerenten. Rådmannen forventer imidlertid 
at et høyere rentenivå også vil bli hensyntatt i senere 
statsbudsjett. Molde kommune ser det allikevel som 
nødvendig å gjennomføre en del større investeringer 
de kommende årene. I planperioden er den sam-
lede netto investeringsrammen for morselskapet, 
inkludert Molde Eiendom KF, som i sin helhet skal 
lånefi nansieres på ca. 459 mill. kroner. Utbedring/
renovering ved Vågsetra skole, renovering av Idret-
tens Hus, ny kulturskole, nytt krisesenter, utbedring 
Sellanrå skole, ”Sjøfronten” og lager-/magasinbygg 
ved Romsdalsmuseet er noen av de større inves-
teringsprosjektene i perioden som er innarbeidet i 
rådmannens skisse til budsjett. Dette innebærer at 
lånegjelden øker noe i forhold til dagens nivå.

Oppsummering
Molde kommune har et kostnadsnivå som ikke kan 
betjenes av de løpende inntektene. Dette har vært 
situasjonen over fl ere år og er kjent for politikere og 
administrasjonen. Balanseringen av driftsbudsjet-
tet for 2012 skjer i hovedsak gjennom reduksjoner i 
enhetenes rammer og eksterne tilskudd. I tillegg til 
dette bidrar bruk av momskompensasjon fra investe-
ringer, belastning av minimumsavdrag, videreføring 
av et lavt rentenivå, økning av skatt på formue og 
inntekt ut over statsbudsjettets anslag samt økning 
i eiendomsskatten gjennom fjerning av bunnfradra-
get til en skjør økonomisk balanse. Etter rådman-
nens vurdering er det en betydelig risiko knyttet til 
vurderingen av kommunens inntektsforutsetninger. 
Rådmannen kan ikke utelukke at ytterligere kutt i den 
kommunale tjenesteproduksjonen kan bli nødvendig 
ved senere budsjettbehandlinger.
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31.4  VEDLEGG TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING (RÅDMANNENS SKISSE) 
Brev fra Moldejazz og Teateret Vårt datert 16. november 2011 
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Uttalelse fra Eldrerådet datert 21. november 2011 - Sak 32/11
Uttalelse 
1. Eldrerådet har merket seg at den demografi ske 
utviklingen i Norge viser at Molde kommune har et 
klart større antall eldre over 80 år enn gjennomsnit-
tet for kommunene i landet for øvrig. Dette vil over 
relativt kort tid skape et ytterligere press på tilbudet 
innenfor pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 
I denne sammenheng vil Eldrerådet på nytt under-
streke betydningen av gjenåpning av Råkhaugen 
omsorgssenter med 16 plasser. 
Eldrerådet vil likevel peke på at 16 plasser gir en 
uheldig og kostbar organisering og vil tilrå at det eta-
bleres 24 plasser ved Råkhaugen omsorgssenter. 
Dette bør skje uten forutsetning om statlig støtte til 
drift. 

2. Eldrerådet vil også peke på behovet for å styrke 
den hjemmebaserte omsorgstjenesten. 

3. Eldrerådet ser positivt på økte inntekter gjennom 
eiendomsskatt, ved bortfall av bunnfradraget eventu-
elt gjennom økning av promillesatsen. 

Behandling 
Leder Arild G. Vikhagen refererte rådets uttalelse 
i sak 23/11 – Budsjett 2012 – Rammer for drift og 
investeringer -, behandlet i møte 22.08.2011. 

Etter innspill og debatt i eldrerådet ble det fremmet 
følgende forslag: 

1. Eldrerådet har merket seg at den demografi ske 
utviklingen i Norge viser at Molde kommune har et 
klart større antall eldre over 80 år enn gjennomsnit-
tet for kommunene i landet for øvrig. Dette vil over 
relativt kort tid skape et ytterligere press på tilbudet 
innenfor pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 
I denne sammenheng vil Eldrerådet på nytt under-
streke betydningen av gjenåpning av Råkhaugen 
omsorgssenter med 16 plasser. 
Eldrerådet vil likevel peke på at 16 plasser gir en 
uheldig og kostbar organisering og vil tilrå at det eta-
bleres 24 plasser ved Råkhaugen omsorgssenter. 
Dette bør skje uten forutsetning om statlig støtte til 
drift. 

2. Eldrerådet vil også peke på behovet for å styrke 
den hjemmebaserte omsorgstjenesten. 

3. Eldrerådet ser positivt på økte inntekter gjennom 
eiendomsskatt, ved bortfall av bunnfradraget eventu-
elt gjennom økning av promillesatsen. 

Forslagets pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Forslagets pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Forslagets pkt 3 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
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Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede datert 21 november 2011 - Sak 29/11
Innstilling 
Rådet for funksjonshemmede vil bemerke at vi har 
fått liten tid til å sette oss inn i budsjettet for 2012 og 
økonomiplan 2012-2015 og kan bare beklage at det 
ikke var mulig å få en orientering i møtet. Vi løfter 
med stor bekymring frem følgende områder: 

Rådet for funksjonshemmede tilrår på det sterkeste 
at Molde kommune støtter opp om frivillig arbeid 
gjennom at tilskuddene til Jobben, Hjelset Servi-
cesenter og KIA opprettholdes som i dag. Avviket 
mellom ressurser og behov, ca 8,5 millioner kroner, 
i tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne vil føre 
til en svært vanskelig situasjon. Vi fi nner det ikke 
forsvarlig å rammetjenestetilbudet for kommunens 
innbyggere med psykiske vansker som Bergmo og 
Tollero bofellesskap og tilrår at disse botilbudene 
ikke reduseres. I tillegg vil vi påpeke at det å foreslå 
nedleggelse av viktige tjenestetilbud uten at det 
foreligger faglig og økonomisk konsekvensutredning 
og analyse, kvalitetsmessig ikke tilfredsstiller de 
forventningene vi har til kommunens budsjettdoku-
ment. 
Det er fortsatt mange utviklingshemmede som ven-
ter på etablering i egen bolig og det er viktig å priori-
tere bygging av boliger og sette av ressurser til drift. 
Ved å prioritere faglig utvikling og kompetanseheving 
kan en bedre rekruttering og redusere sykefravær i 
Tiltak funksjonshemmede. 
Vi tilrår videre at Molde kommune styrker rehabilite-
ringen av hørselshemmede ved å opprette fl ere kom-
munale hørselskontakter. 

Behandling 
Rådet fremmet følgende forslag til innstilling: 

Rådet for funksjonshemmede vil bemerke at vi har 
fått liten tid til å sette oss inn i budsjettet for 2012 og 
økonomiplan 2012-2015 og kan bare beklage at det 
ikke var mulig å få en orientering i møtet. Vi løfter 
med stor bekymring frem følgende områder: 
Rådet for funksjonshemmede tilrår på det sterkeste 
at Molde kommune støtter opp om frivillig arbeid 
gjennom at tilskuddene til Jobben, Hjelset Servi-
cesenter og KIA opprettholdes som i dag. Avviket 
mellom ressurser og behov, ca 8,5 millioner kroner, 
i tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne vil føre 
til en svært vanskelig situasjon. Vi fi nner det ikke 
forsvarlig å ramme tjenestetilbudet for kommunens 
innbyggere med psykiske vansker som Bergmo og 
Tollero bofellesskap og tilrår at disse botilbudene 
ikke reduseres. I tillegg vil vi påpeke at det å foreslå 
nedleggelse av viktige tjenestetilbud uten at det 
foreligger faglig og økonomisk konsekvensutredning 
og analyse, kvalitetsmessig ikke tilfredsstiller de 
forventningene vi har til kommunens budsjettdoku-
ment. 
Det er fortsatt mange utviklingshemmede som ven-
ter på etablering i egen bolig og det er viktig å priori-
tere bygging av boliger og sette av ressurser til drift. 
Ved å prioritere faglig utvikling og kompetanseheving 
kan en bedre rekruttering og redusere sykefravær i 
Tiltak funksjonshemmede. 
Vi tilrår videre at Molde kommune styrker rehabilite-
ringen av hørselshemmede ved å opprette fl ere kom-
munale hørselskontakter. 

Det fremsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Uttalelse fra Hovedarbeidsmiljøutvalget datert 25. november 2011 - Sak 16/11
Uttalelse 
Budsjettet for 2012 er meget stramt. Nedskjæringer 
er foretatt og økonomiplanen bebuder ytterligere kutt 
i enhetene. HAMU er svært bekymret for arbeids-
situasjonen i enhetene, og kuttene som er foreslått 
er en ytterligere forverring av en allerede vanskelig 
ressurssituasjon. Dette kan gå ut over kvantitet og 
kvalitet på tjenestene. Situasjonen kan bli prekær for 
helse miljø og sikkerhet i noen enheter. 

Behandling 
Magne Orten redegjorde og svarte på spørsmål i 
saken. 

Arbeidstakersiden fremmet følgende forslag til ut-
talelse: 

Budsjettet for 2012 er meget stramt. Nedskjæringer 
er foretatt og økonomiplanen bebuder ytterligere kutt 
i enhetene. HAMU er svært bekymret for arbeids-
situasjonen i enhetene, og kuttene som er foreslått 
er en ytterligere forverring av en allerede vanskelig 
ressurssituasjon. Dette kan gå ut over kvantitet og 
kvalitet på tjenestene. Situasjonen kan bli prekær for 
helse miljø og sikkerhet i noen enheter. 

Det ble votert over forslag til uttalelse, som ble en-
stemmig vedtatt.
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