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1.  Vedtak i kommunestyret 13. desember
Vedtak
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan for 
perioden 2013 – 2016 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 2013 skrives ut med 3,6 pro-
mille av eiendomsskattetakst som er oppjustert med 
10,0 pst. i forhold til 2012.

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjett-
endringer 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 inntil 272,2 mill. 
kroner til fi nansiering av budsjetterte investeringer i 
henhold til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet fordeler 
seg slik: morselskapet: 55,7 mill. kroner, Molde Eien-
dom KF: 113,3 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 
62,7 mill. kroner, Molde Utleieboliger KF: 40,0 mill. 
kroner og Moldebadet KF: 0,5 mill. kroner. Til fradrag 
i låneopptaket kommer eventuelle ubrukte lånemid-
ler. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes 
levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune 
opp startlån i Husbanken på 45,0 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 2013 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst.

10. Ordførerens godtgjørelse for 2013 settes til 11 
G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av 
ordførerens godtgjørelse.

11. Trekk i reduksjon av politisk godtgjørelse kr. 
304.000,- inndekkes slik:

Det gjennomføres 10 pst. reduksjon i alle godtgjørel-
ser til folkevalgte fra 1. januar 2013,
kr. 160.000,-.

Det gjennomføres endring i pensjonsordningen for 
kommunens politikere fra 1. januar 2013 ved at opp-
tjeningstiden for full pensjon økes fra 16 år til 30 år. 
Besparelse i pensjonspremie og arbeidsgiveravgift 
kr. 170.000,-.

Verbalforslag:
Kommunestyret ber om at rådmannen ser på avgifts-
trykket inklusiv eiendomsskatt i Molde kommune 
sammenlignet med andre kommuner i samme kom-
munegruppe (13).

Molde kommunestyre ber om en helhetlig plan for 
bærekraftig utvikling av pleie- og omsorgsområdet. 
Planen skal fremlegges for kommunestyret i løpet 
av 1. halvår 2013. Molde kommune mangler i dag 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning, og dette 
manglende trinnet i omsorgstrappen gir et økt behov 
for sjukehjemsplasser. Planen må baseres på LEON-
prinsippet, Laveste Effektive Omsorgs Nivå, og sikre 
at kommunen har nødvendig kapasitet og kompe-
tanse innenfor tilgjengelige økonomiske rammer til 
å møte behovet for gode, tilgjengelige tilbud til våre 
eldre.

Molde kommunestyre ber om at det innføres stil-
lingsstopp med virkning fra 1. januar 2013. Eventuelle 
behov for nye stillinger skal forelegges formannska-
pet for godkjenning.
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2.  Innledning og sammendrag
Molde kommune oppleves fortsatt som en attraktiv 
kommune på svært mange områder. Dette synlig-
gjøres ikke minst gjennom folketallsutviklingen de 
senere årene. Folketallet i Molde kommune har i 
perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2011 vokst 
fra 24.294 til 25.488 eller med 5,5 pst. Bare i 2011 
vokste innbyggertallet fra 25.089 til 25.488 eller med 
1,6 pst, mens folketallet i landet i samme periode 
økte med 1,3 pst. Kommunens innbyggere har det 
fortsatt jevnt over bra ikke minst på grunn av 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 inntekts-
systemet fortsatt er defi nert som en rimelig kommu-
ne å drifte noe som også forsterkes i statsbudsjettet 
for 2013. Dette skyldes blant annet at kommunen 
”skårer” lavt på de sosiale utgiftskritteriene i inn-
tektssystemet. 

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”. Naturgitte skjønne omgivelser er også viktig for 
mange. Gjennom gode offentlige tjenester til barn, 
unge, eldre og funksjonshemmede, som er kom-
munens prioriterte målgrupper, ivaretas primærbe-
hovene 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 de økonomiske ressursene gir rom for. 
Budsjett og økonomiplan for kommende år vil allike-
vel dekke de primære behovene for de aller fl este av 
kommunens innbyggere selv om omfang og kvalitet 
på enkelte av tjenestene vil bli noe redusert. Selv om 
mye av fokuseringen ved utarbeidelsen av budsjettet 
ofte går på de tilpasningene som må gjøres i forhold 
til nedskjæringer og effektiviseringstiltak, må det 
aldri glemmes at kommunen innenfor en samlet øko-
nomisk ramme på ca. 1,5 milliard kroner, produserer 
svært omfattende tjenester av høy kvalitet til sine 
innbyggere og særlig til de som trenger det mest.
 
Med bakgrunn i de inntektssignaler som ble gitt i 
kommuneproposisjonen i mai og de føringer som 

var lagt i vedtatt økonomiplan, ble den administrative 
budsjettprosessen igangsatt ved et eget skriv fra 
rådmannen til enhetene. Dette skrivet redegjorde for 
de økonomiske rammene den enkelte leder skulle 
forholde seg til i arbeidet med budsjettet. Enhetene 
meldte så endringer i ulike ressursbehov, og i et-
terkant av dette ble det i løpet av juni måned gjen-
nomført møter med de enkelte avdelinger, enheter 
og kommunale foretak. Også de hovedtillitsvalgte 
var invitert til disse møtene. Rådmannen har i etter-
tid utfordret alle avdelinger, enheter og kommunale 
foretak til å gjennomføre ytterligere effektiviseringer 
og rammereduksjoner i sin tjenesteproduksjon med 
bakgrunn i kommunens særdeles vanskelige øko-
nomiske situasjon og i erkjennelsen av at dette ikke 
enkelt lar seg løse av andre enn kommunen selv. 
Alvoret i situasjonen kan beskrives gjennom føl-
gende sitat fra rammesaken for 2013 som var oppe 
til politisk behandling i september 2012 hvor det stod 
følgende: 

“Det virker utarmende på hver enkelt kommunal le-
der at han/hun hvert eneste år skal ha det meste av 
sitt lederfokus rettet mot kommunens økonomiske 
utfordringer representert ved budsjettarbeid med 
gradvis reduserte rammer og den påfølgende øko-
nomirapporteringen. Tiden er overmoden for å fatte 
nødvendige beslutninger som reduserer og over tid 
fjerner den vedvarende ubalansen som stadig synlig-
gjøres gjennom at kommunen samlet produserer 
tjenester i et større omfang og sannsynligvis til en 
bedre kvalitet enn hva kommunen har økonomiske 
ressurser til.”

Budsjettskissen for 2013 bærer derfor sterkt preg 
av denne administrative budsjettprosessen som ble 
gjennomført i tett dialog med dialogkomite 1 (for-
mannskapet).

De inntekstforutsetningene som fremkommer i re-
gjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, danner i 
tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommu-
nens budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 
2013 - 2016. 
Enkelte områder er, som i budsjettet for 2012, 
synliggjort på en mer detaljert og tydelig måte enn i 
tidligere års dokumenter. Dette kommer blant annet 
til uttrykk i forklaringen knyttet til tildelingen av ram-
metilskudd for 2013.
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2.1  BUDSJETTPROSESSEN
Budsjettprosessen for 2013 startet som tidligere år 
med dialogmøter mellom politisk og administrativ le-
delse. Det ble dette året gjennomført en noe annen 
prosess enn tidligere år i og med at formannskapet 
ble valgt til dialogkomite og åpne formannskapsmø-
ter skulle fungere som arena for møtene/dialogen. 
Dialogprosessen ble gjennomført våren 2012 med 
oppsummering i egen sak i kommunestyrets møte i 
mai. 

Resultatet av dialogprosessen og de politiske førin-
ger som der ble lagt samt de politiske signalene som 
ble gitt ved behandlingen av rammesaken i kom-
munestyremøtet den 13. september, har så langt 
dette har vært mulig, vært styrende for rådmannens 
videre arbeid med budsjettet. Det skal imidlertid 
ikke underslås at hovedfokus fra rådmannens side 
under budsjettprosessen har vært effektivisering og 
utgiftsreduksjoner. 

2.2  ØKONOMISKE RAMMEFORUTSETNINGER
En fortsatt stram kommuneøkonomi krever betyde-
lig effektivisering for at tjenester skal produseres og 
leveres i nødvendig omfang og av tilfredsstillende 
kvalitet. Rettighetslovgivning som stadig øker i om-
fang, vanskeliggjør en slik effektivisering, og påfører 
kommunesektoren en stadig økende mengde kla-
gesaker, med en tiltagende byråkratisering. Dette er 
hverdagen kommunesektoren har å forholde seg til.

Med de store globale utfordringene i verdensøkono-
mien som ikke minst gjør seg gjeldende i våre na-
boland i eurosonen, er Molde kommune innforstått 
med at regjeringen ser behovet for et stramt øko-
nomisk grep rundt landets økonomi. I så måte kan 
kommuneopplegget for 2013 fortone seg som langt 
bedre enn det man kunne forvente og for så vidt 
frykte. Det blir imidlertid nok en gang viktig i mar-
kedsføringen av kommuneopplegget at alle parter er 
edruelige i forhold til å dempe forventningspresset 
som lett kan skapes av en “realvekst” på 6,8 milliar-
der kroner. Kommunesektoren vil også i fortsettelsen 
levere gode tjenester i et betydelig omfang til de av 
landets innbyggere som har de største behovene 
for hjelp og bistand. At viljen lokalt er større enn den 
økonomiske evnen, er noe sektoren må leve med.

Når det er sagt, viser forslaget til kommunerammer 
for 2013 at det fortsatt satses på kommunene på 
tross av omfattende økonomiske problemer både i 
Europa og i store deler av verden for øvrig. Realvek-
sten i kommunens samlede frie inntekter holder seg 
i det øvre sjiktet av det som ble varslet i kommune-
proposisjonen i vår.
  
Kommunestyret reviderte i k-sak 36/12, k-sak 66/12 
og k-sak 113/12 kommunens drifts- og investerings-
budsjett for 2012. De fl este av endringene som ble 
vedtatt i disse sakene, er senere i større eller mindre 
grad innarbeidet i rådmannens skisse til budsjett-
rammer for 2013 og videreført i planperioden 2013 
- 2016. Med kommunens store økonomiske utfor-
dringer som bakteppe, har det ikke lyktes å videre-
føre alle endringene, da veksten i kommunens frie 
inntekter er for lav. 

Rammesaken ble i år som i fjor langt på vei en 
orientering til politisk nivå om de ressursbehov som 
var meldt fra de ulike avdelinger, enheter og fore-
tak. Samlet dreide dette seg om 80,3 mill. kroner. 
Forslaget til statsbudsjett gir Molde kommune en 
økning i anslaget på de frie inntektene i forhold til 
anslag regnskap for 2012 som ikke er stor nok til å 
dekke forventet lønns- og prisvekst, økte pensjons-
kostnader og økte demografi kostnader. Forventet 
lønns- og prisvekst, økte pensjonskostnader og 
demografi kostnader er anslått til 58,5 mill. kroner 
mens Molde kommunes vekst som skal dekke dette 
er på 37,5 mill. kroner i forhold til regnskap for 2012 
som er oppjustert med en forventet ekstraordinær 
skattevekst som ikke videreføres i budsjettopplegget 
for 2013. Dersom dette tas hensyn til og inntekts-
veksten for Molde kommune sammenlignes med 
Revidert Nasjonalbudsjett for 2012, blir kommunens 
vekst på 48,2 mill. kroner. Dette er fortsatt vesentlig 
under utgiftsveksten med anslagsvis 10,3 mill. kro-
ner. Deler av økte demografi kostnader, videreføring 
av økt utgiftsvekst i 2012 og økte pensjonskostnader 
må derfor dekkes gjennom effektiviseringstiltak eller 
lignende. Momskompensasjon på egne investerin-
ger og investeringer utført av Molde Eiendom KF gir 
kommunen 7,0 mill. kroner i netto inntekt i 2013 som 
i sin helhet blir brukt til driftsformål. I tillegg mottar 
kommunen 4,4 mill. kroner i momskompensasjon på 
drift og investeringer i de øvrige kommunale foreta-
kene. 

I forbindelse med omleggingen av gjeldende moms-
kompensasjonsordning, blir 80,0 pst. av investerings-
momsen i 2013 overført til investeringsbudsjettet 
og kan benyttes til delfi nansiering av investeringer. 
Rådmannen vil imidlertid foreslå at summen som 
overføres til investeringsbudsjettet inntil videre 
avsettes til fond for eventuelt å bli brukt til nedbeta-
ling av lån. I planperioden vil resten av merinntekten 
fra investeringsmomsen forsvinne helt gjennom 
denne overgangsordningen. Det må samtidig gjøres 
oppmerksom på at kommunens investeringsnivå er 
betydelig redusert fra tidligere svært høye nivåer selv 
om nivået fortsatt er for høyt. Dette er også hoved-
årsaken til den betydelige økte utfordringen kommu-
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2.3  DRIFTSBUDSJETTET
For å komme i økonomisk balanse, er de økte res-
sursbehovene som ikke kan velges vekk og som 
ble synliggjort i rammesaken som ble behandlet av 
kommunestyret 13. september 2012 innarbeidet i 
driftsrammene. Rammesaken bygde hovedsakelig 
på resultatene fra årets dialogmøter og de innmeldte 
endringene i ressursbehov i avdelinger, enheter 
og foretak. Etter dialogmøtene var det meldt inn 
et behov på om lag 80,3 mill. kroner. I tillegg tilsa 
økonomien at kommunen måtte redusere utgiftene 
med 30,0 til 50,0 mill. kroner. Før statsbudsjettet 
var dermed den økonomiske utfordringen for Molde 
kommune for 2013 i området 110,0 til 130,0 mill. kro-
ner i forhold til 2012. Det har derfor vært nødvendig å 
foreta til dels svært uheldige rammekutt for å oppnå 
økonomisk balanse for 2013.

Molde kommunes budsjetter de senere årene, har 
tydelig vist at kommunen har hatt et kostnadsnivå 
som ikke kan betjenes av kommunens løpende inn-
tekter. Dette er et forhold både politikere og admi-
nistrasjon har vært kjent med i fl ere år. I budsjettopp-
legget for 2013 tas det virkelig tak i dette forholdet. 
Dette skjer for på sikt å oppnå en bærekraftig bud-
sjettbalanse som kan absorbere negative svingninger 
som alle vet vil komme i løpet av et budsjettår.

Det som tidligere har skapt den årlige budsjettba-
lansen, er i første rekke momskompensasjonen 
på kommunens investeringer som er blitt inntekts-
ført 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 2013 gir kommunens budsjett 
det nødvendige handlingsrommet til å fl ytte denne 
driftsinntekten over i investeringsbudsjettet til delfi -
nansiering av kommunens investeringer. I budsjett-
prosessen har det vært nødvendig å vurdere ned-
bygging av enkelte tjenestetilbud, noe som også til 

dels er gjennomført. Som hovedregel blir imidlertid 
aktivitetsnivået som er etablert i budsjettet for 2012 
videreført og fagligheten i de tilbud som gis i årene 
som kommer skal være forsvarlig.

Balanseringen av driftsbudsjettet for 2013 skjer 
først og fremst gjennom reduksjoner i rammene til 
kommunens tjenesteproduserende enheter. Hele 
42,0 mill. kroner av ubalansen dekkes av enhetene 
gjennom reduksjon i rammer og må dekkes gjennom 
effektiviseringstiltak og redusert kvalitet på enkelte 
tjenester. Dette skjer samtidig som det for andre 
tertial 2012 rapporteres et betydelig merforbruk 
fra enhetene på hele 33,0 mill. kroner. I den grad 
enhetene drar denne ubalansen med seg til 2013, 
øker behovet for rasjonalisering og effektivisering 
tilsvarende. Finansinntekter økes gjennom ytterligere 
økning i skatteanslaget og økning i takstgrunnlaget 
for eiendomsskatten. Eiendomsskatten økes også 
midlertidig for å dekke bortfall av utbytte fra Istad AS 
i 2013 for så å reduseres igjen i 2014.

Ut over dette preges budsjettopplegget for 2013 
av betydelige kutt gjennom et utall av tiltak ute i 
enhetene og dette er ytterligere kommentert og 
konsekvensbeskrevet under den enkelte enhets 
budsjettkommentarer.  Det har ikke vært mulig å 
foreta nødvendige avsetninger til bufferfond med 
tanke på fremtidige svingninger i kommunens netto 
fi nansutgifter, noe som burde vært en selvfølge med 
det lave rentenivået som er lagt inn som budsjett-
forutsetning. Dersom kommunen lykkes med de 
effektiviserings- og innsparingstiltak som iverksettes 
i 2013, vil imidlertid muligheten til å bygge opp slike 
avsetninger komme allerede i 2014.

Budsjettet for 2013 er gjennomgående et meget 
stramt budsjett på alle driftsområder. Et slikt bud-
sjett krever en effektiv og aktiv økonomistyring. 

nestyret står overfor ved utarbeidelsen av budsjettet 
for 2013. Kommunestyret må søke å fi nne langsik-
tige bærekraftige løsninger på det store inntekts-
bortfallet Molde kommune har sett de siste årene 
og som til dels har kommet særdeles brått gjennom 
overgangsordningen på investeringsmoms kombi-
nert med lavere investeringsnivåer og gradvis høyere 
avdragsutgifter. Det kan nevnes at kommunen i 2009 
budsjetterte med inntekter fra investeringsmomsen 

på hele 57,2 mill. kroner som i sin helhet skulle be-
nyttes til driftsformål.

Renteutgifter er for 2013 regnet til gjennomsnittlig 
2,8 pst. Dette er noe lavere enn hva som har vært 
budsjettert de to siste årene men samsvarer med 
faktisk gjennomsnittsrente for 2012. Det forutsettes 
i planperioden at renten vil øke til 3,25 pst. i 2014, 
3,75 pst. i 2015 og til 4,25 pst. i 2016.

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember at eiendomsskatten for 2013 skrives ut med 
3,6 promille av eiendomsskattetakst som er oppjustert med 10,0 pst. i forhold til 2012.

Kommunestyret vedtok i sak 129/12 i møte 13. desember en forventning om utbytte fra Istad AS på 5,1 
mill. kroner.
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2.4  INVESTERINGSBUDSJETTET
En av kommunens store utfordringer i tiden frem-
over, er lånegjelden som over år har vokst til et svært 
høyt nivå. Den totale lånegjelden for konsernet er 
i fi nansrapporten per. 30. august 2012 på hele 2,5 
milliarder kroner. Morselskapet og Molde Eiendom 
KF stod for ca. 1,7 milliarder kroner av denne sum-
men. 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 2013 forutsettes en gjen-
nomsnittlig rentesats på 2,8 pst. mens rentenivået 
i økonomiplanen justeres opp til 3,25 pst. i 2014. 
Deretter forventes rentene å øke med 0,5 pst. årlig i 
planperioden. Dette innebærer en endring i renteba-
nen i forhold til forutsetningene i gjeldende økono-
miplan for perioden 2012 – 2015. Det forventes at et 
høyere rentenivå, som vil ramme kommunesektoren 
hardt, blir hensyntatt i senere statsbudsjetter uten at 
dette er innlagt med beløp i planperioden. 

Molde kommune ser det allikevel som nødvendig 
å gjennomføre en del investeringer også de kom-
mende årene. Det har ved utarbeidelsen av investe-
ringsbudsjettet for kommende planperiode blitt lagt 
føringer i forhold til det totale investeringsnivået. For-
utsetningen og intensjonene har vært at kommunens 
gjeld, som skal betjenes over driftsbudsjettet, ikke 
må øke i årene som kommer. Dette betyr i realiteten 
at kommunen ikke må ta opp lån ut over det som år-
lig skal betales i avdrag.Med de store utfordringene 
kommunen har i forhold til f. eks. ny kulturskole, 

Vågsetra skole og nytt krisesenter ser dessverre 
disse forutsetningene ut til å bli umulig å etterleve. 
Det som imidlertid må vurderes i denne sammen-
heng er om kommunen kan avhende bygg og anlegg 
den ikke trenger, for på den måten å frigjøre midler 
som kan benyttes til nye investeringer. Dette er ikke 
innarbeidet i budsjettet for kommende planperiode, 
men det må arbeides med å fremskaffe nødvendig 
fakta rundt dette slik at potensialet for fristilling av 
midler blir synliggjort. I planperioden er den samlede 
netto investeringsrammen for morselskapet inklu-
dert Molde Eiendom KF som skal lånefi nansieres på 
493,4 mill. kroner. Av større investeringsprosjekter i 
planperioden kan nevnes utbedringer ved Vågsetra 
skole til 100,0 mill. kroner, renovering av Idrettens 
Hus til 20,0 mill. kroner, bygging av ny kulturskole til 
104,0 mill. kroner, nytt krisesenter til 25,0 mill. kro-
ner, Hjelset barnehage til 30,0 mill. kroner og Barnas 
Hus barnehage til 25,0 mill. kroner. Av prosjekter 
som omtales i dokumentet og som kan medføre 
store investeringer, er bygging av ny skole i Årølia 
den desidert største. Denne må vurderes i kommen-
de skolebruksplan som forventes ferdigstilt i første 
halvår i 2013. Ut over dette videreføres bare de aller 
mest nødvendige investeringsprosjektene som er 
oppført i gjeldende reviderte økonomiplan. 

Lånegjelden ved utgangen av planperioden forven-
tes for morselskapet og Molde Eiendom KF å bli på 
1,9 milliarder kroner. Dette innebærer at lånegjelden 
øker noe i forhold til dagens nivå. Gjelden i de øvrige 
kommunale foretakene, som også er en del av 
kommunens totale ansvar, kommer i tillegg til disse 
tallene. Det forutsettes i budsjettet at ressursene 
til løpende vedlikehold over tid blir prioritert, slik at 
kommunens store investeringer blir ivaretatt på en 
god og økonomisk sett forsvarlig måte.

Med bakgrunn i dette har kommunen nå anskaffet 
et nytt balansert målstyringssystem som gradvis tas 
i bruk og forventes totalintegrert i organisasjonen i 
løpet av første halvår av 2013. Andre verktøy som er 
viktige å benytte fl ittig i årene som kommer, er ef-
fektiviseringsverktøyet “Lean”. Dette vurderes mest 
av alt som et tenkesett som kommunen har som 
målsetting skal få innpass som en del av kulturen i 

Molde kommunes organisasjon. Det arbeides også 
med en egen innovasjonsstrategi for Molde kom-
mune. Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser i 
hele den kommunale tjenesteproduksjonen vil være 
avgjørende for om kommunen skal lykkes med sitt 
økonomiske omstillingsarbeid uten at tjenestene til 
innbyggerne blir for hardt rammet.
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2.5  PLANPERIODENS ØKONOMISKE UTFORDRINGER
Som det fremgår av det foreliggende dokumen-
tet, har det vært svært utfordrende og krevende å 
skape balanse i kommunens budsjett for 2013 og 
økonomiplan for perioden 2013 - 2016. I forhold til 
at kommunens brutto driftsutgifter nå er om lag 1,5 
mrd. kroner, kan de tilpasninger som er gjort synes 
å være relativt små. Forutsatt at kommunen lykkes 
med gjennomføringen av planlagte tiltak gjennom 
utgiftsreduksjoner for 2013, vil det skapes et økono-
misk handlingsrom i 2014 som foreslås avsatt til fond 
på 34,0 mill. kroner. For årene 2015 og 2016 kan det 
ytterligere avsettes henholdsvis 23,3 mill. kroner og 
22,7 mill. kroner til kommunens disposisjonsfond. 
Når handlingsrommet går noe ned utover i planperio-
den, er noe av forklaringen at det er lagt inn forvent-
ning om et høyere rentenivå de kommende årene 
kombinert med bortfall av momskompensasjon på 
investeringer. Fjerning av momskompensasjon på 
investeringer fra driftsbudsjettet, betyr at kommu-
nen 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 driftsbud-
sjetter gjennom årlige rente- og avdragsutgifter. 

Med bakgrunn i den nasjonale handlingsregelen og 
behov for å stramme inn i økonomien, tyder signaler 
fra sentralt hold på at Molde kommunes økonomiske 
utfordring i hovedsak må løses lokalt. Dette erkjen-
nes ikke minst gjennom de administrative proses-
sene som er kjørt nå i høst og den løpende dialogen 
rådmannen har ført med formannskapet.  

Molde kommune kom ved samlet skjønnstildeling 
for 2012 ut om lag på samme nivå som i 2011, men 
vesentlig høyere enn tidligere år. Dette skyldtes 
utelukkende at kommunen fi kk kompensasjon grun-
net omfanget av ressurskrevende tjenester samt 
kompensasjon for ressurskrevende eldre brukere. 
For 2013 har Fylkesmannen holdt tilbake den delen 
av skjønnet som forventes å gå med til blant annet 
dette formålet. Tilbakeholdte midler vil bli fordelt 
kommunene imellom når de faktiske utgiftene for 
2012 foreligger. Molde kommune forventer med bak-
grunn i dette 4,0 mill. kroner i økt skjønnstilskudd for 
kommende planperiode. Tilbakeholdte skjønnsmidler 
utgjør for 2013 hele 40,4 pst. av den totale skjønns-
rammen for kommunene i Møre og Romsdal. For 
2011 utgjorde tilbakeholdte skjønnsmidler til sam-
menligning bare 18,6 pst. av den totale skjønnsram-
men. Videre er den delen av skjønnsmidlene som har 

vært forbeholdt en tidlig oppstart av eldresatsingen 
midt på nittitallet, redusert fra 3,0 mill. kroner frem 
til og med 2010 til kr. 0,- i 2013 for Molde kommune. 
Dersom kommunen skal ha ytterligere skjønnsmid-
ler, må disse komme i form av ekstraordinære midler 
til enkeltprosjekter som blir funnet verdige av Fyl-
kesmannen. Det er i budsjettet for 2013 ikke lagt inn 
forutsetning om at kommunen skal få slike midler.

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 ikke forventes avkastningen fra eierposten 
i Istad AS i 2013 med bakgrunn i selskapets regn-
skap for 2012 noe som for Molde kommune betyr 
0 avkastning av et 34 pst. eierskap i et selskap som 
allerede i år 2000 var priset til over 1,0 milliard kro-
ner. Dette betyr et inntektsbortfall i forhold til vedtatt 
økonomiplan for 2013 på hele 12,5 mill. kroner. 
Forventningene til avkastning fra kapitalen som lig-
ger bak kommunens eierpost i Istad AS økes til 15,0 
mill. kroner for årene videre i planperioden. Dersom 
kommunens antagelser om bortfall av utbytte i 2013 
stemmer, må det foretas vurderinger av alternative 
avkastningsmuligheter gjennom realisasjon av eier-
posten.  Det vises for øvrig til egen drøfting under 
pkt. 7.3.

Eiendomsskatten for 2013 er satt til 4,2 promille av 
takst og er beregnet med grunnlag i alle fakturerbare 
eiendommer innenfor kommunens grenser.  Dette 
skjer med bakgrunn i signaler om at aksjeutbytte 
fra Istad AS sannsynligvis uteblir med bakgrunn i 
selskapets regnskap for 2012. For resten av planpe-
rioden forutsettes det at eiendomsskattesatsen blir 
justert tilbake til 3,6 promille. Takstgrunnlaget for 
eiendomsskatten kan med virkning fra 2013 endres 
enten ved årlig oppskriving av takstene med 10 pst. 
eller gjennom ny taksering. Ny taksering er vurdert 
som uaktuelt og det er derfor i budsjettet for 2013 
og i resten av planperioden forutsatt en årlig økning i 
takstgrunnlaget med 10,0 pst., noe som ved uendret 
skattesats vil gi en gradvis høyere inntekt.

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember at eiendomsskatten for 2013 skrives ut med 
3,6 promille av eiendomsskattetakst som er oppjustert med 10,0 pst. i forhold til 2012.

Kommunestyret vedtok i sak 129/12 i møte 13. desember en forventning om utbytte fra Istad AS på 5,1 
mill. kroner.
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Leieavtalen for dagen kulturskolelokaler går ut i 2014. 
I denne forbindelse har det vært nedsatt en arbeids-
gruppe for å se på kulturskolens fremtidige 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 og med 10,0 mill. kroner allerede i 2013. 
Rådmannen kommer tilbake med egen sak til politisk 
behandling når planprosessen er gjennomført og 
endelig prosjekt foreligger. 

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. Dette er senere skjøvet ut i tid med bakgrunn 
i manglende bevilgninger i statsbudsjettene. Det er 
nå bevilget midler til nytt utstillings- og magasinbygg 
for Romsdalsmuseet over statsbudsjettet for 2013. 
Når bevilgning nå er gitt over statsbudsjettet, forhol-
der kommunen seg til de vedtak kommunestyret i 
Molde tidligere har fattet og bygger kommunens en-
gasjement i prosjektet inn i planperiodens rammer.

Det er kommet søknader fra Kirkens SOS og Skaret 
Skisenter om kommunale driftsbidrag for 2013 og 
videre i planperioden. Kirkens SOS søker i brev av 
27. september 2012 om støtte med kr. 50.000,- for 
2013 noe som er en vesentlig reduksjon i forhold til 
tidligere søknad om støtte på kr. 125.000,-. Videre 
søker Skaret Skisenter om et årlig tilskudd på 1,25 
mill. kroner over 4 år totalt 5,0 mill. kroner til utbyg-
ging av skianleggene på Skaret til “Regionalt senter 
for langrenn og skiskyting.” Dette er begge gode 
tiltak som kommunen ville sett særdeles positivt på 
dersom kommunens økonomi hadde gitt anledning 
til det. Med de store endringene og nedskjæringene 
kommunen står overfor i den kommunale tjeneste-
produksjonen i kommende økonomiplanperiode, må 
søknadene dessverre avslås. 
 
Særbudsjett for Molde Havnevesen KF, Moldebadet 
KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, og 
Molde Utleieboliger KF vil bli lagt frem 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 2011 viser et nega-
tivt regnskapsmessig resultat på 4,6 mill. kroner. 
Dette resultatet fremkommer etter bruk av tidligere 
års mindreforbruk med 12,1 mill. kroner.  Netto drifts-
resultat viser et negativt resultat på 15,5 mill. kroner 
mot budsjettert negativt resultat på 2,1 mill. kroner. 
Det negative resultat skyldes i hovedsak et samlet 
merforbruk fra avdelinger og enheter i året på 15,6 
mill. kroner. I tillegg uteble en forventet avkastning 
på ekstern forvaltning på 8,6 mill. kroner.  I 2012 har 
utbytte fra Istad AS blitt halvert i forhold til budsjettet 
de siste årene. Det er varslet at utbytte for 2013 kan 
utebli.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 
minst 3,0 pst. av brutto driftsinntekter. For Molde 
kommune utgjør netto driftsresultats andel av 
driftsinntektene minus 1,0 pst. i 2011 (pluss 2,7 pst. 
i 2010). Netto driftsresultat har derfor hatt en meget 
negativ utvikling i 2011. 

Saldo på disposisjonsfondet utgjør 10,0 mill. kroner 
per 1. januar 2012. Regnskapsrapporten per 30. au-

gust 2012 viser en årsprognose for Molde kommune, 
hvor det forventes et samlet merforbruk på 30,6 mill. 
kroner i 2012.

3.2  DRIFTSSITUASJON
Molde kommune er fremdeles inne i en periode med 
behov for til dels store investeringer. Gjennomføres 
disse vil de i så fall medføre store låneopptak som 
igjen vil gjenspeiler seg i driftsbudsjettene i form 
av 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 
gjeldsproblemene for noen av landene i Sør-Europa 
skaper fortsatt bekymring. For kommunen ble 2011 
et år med lave renter samtidig som avkastningen på 
kommunens fi nansplasseringer sviktet. Hittil i 2012 
er renten fremdeles lav, og avkastningen på kommu-
nens langsiktige fi nansielle midler er positiv. Norges 
Bank har det siste året, i større grad enn tidligere, 
antydet lave renter i fl ere år fremover, men på sikt 
skal rentene opp.  Det lave rentenivået i Norge er en 
konsekvens av den globale renteutviklingen. Sty-

ringsrentene ble endret sist på møte 14. mars 2012 
og ligger nå på 1,5 pst. Dette er historisk lave renter.  
Flere aktører tror styringsrenten skal forsiktig opp, 
men at det kanskje ikke vil skje før langt ut i 2013.

Det er derfor sannsynlig at renten fremdeles vil være 
lav. Molde kommune har store deler av låneporteføl-
jen i fl ytende rente og lave markedsrenter vil med-
føre lave renteutgifter i de kommende årene. 

Disposisjonsfondet i Molde kommune er ment å 
fungere som ”bufferfond” mot renteendringer med 
mer. I år der renten blir høyere enn budsjettert, er 
det forutsatt at det brukes midler fra fondet og i år 
der renten blir lavere må det tilsvarende avsettes til 
fondet. Disposisjonsfondet er per 1. januar 2012 på 
10,0 mill. kroner men er gjennom budsjettjusteringer 
i løpet av året nullstilt. Beregninger per 31. august 
2012 viser at ca. 48 pst. av kommunens totale gjeld 
på ulike vis er rentesikret.

Hele 1.000

0
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0
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- 4 569
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Regnskapsresultat
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3.3  LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER
Langsiktig gjeld for morselskapet økte med 48,4 mill. 
kroner i 2011 til totalt 406,3 mill. kroner. Kommunens 
pensjonsforpliktelser har i 2011 økt med 304,4 mill. 
kroner og utgjør per 31. desember 2011 1.759,2 mill. 
kroner. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 70,4 mill. 
kroner ved utgangen av 2011.

Kommunens renteutgifter i 2011 utgjorde 49,8 mill. 
kroner. Dette er vesentlig høyere enn i 2010 da rente-
utgiftene beløp seg til 38,6 mill. kroner. Kommunes 
avdragsutgifter økte med 13,3 mill. kroner i 2011. 
Molde kommune fører minsteavdrag etter bestem-
melsene i kommuneloven. Det er verdt å merke seg 
at renteutgifter og avdrag som gjelder Molde Eien-
dom KF inngår i Molde kommunes regnskap. Økning 
i rente- og avdragsutgifter skyldes økt gjeld som 
følge av at fl ere store prosjekt nå er ferdige og økt 
rentesikring i form av rentebytteavtaler.

Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar vide-
reutlån av såkalte startlån til kommunens innbygge-
re. Utestående lån har økt fra 41,7 mill. kroner i 2010 
til 49,7 mill. kroner ved utgangen av 2011. 

Kommunens lånegjeld til investeringer inkludert 
Molde Eiendom KF (andre kommunale foretak kom-
mer i tillegg), vil ved utløpet av 2012 utgjøre 1.650,0 
mill. kroner. Det lånes totalt i perioden 2013 - 2016 til 
sammen 493,4 mill. kroner til investeringer. Der-
som det tas hensyn til budsjetterte avdrag i samme 
periode, vil kommunens lånegjeld ved utgangen av 
planperioden være på ca. 1.859,1 mill. kroner. 

For utregning per innbygger er det brukt SSB sin 
middelprognoser for utvikling av folketallet.

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.

Lånegjeld i perioden Netto lånegjeld per innbyggerHele 1.000 Hele 1.000

1 650 597 1 756 636 1 875 943 1 891 272

2012 2013 2014 2015 2016

1 859 126 65 68 72 71

2012 2013 2014 2015 2016

69

Renterisiko ved renteøkning på fl ytende lån
Molde kommune tar opp alle lån for kommunen og 
foretakene (konsernet), bortsett fra lån som Molde 
Utleieboliger KF tar 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 per 31. august 2012 ca. 94 
pst. av sine innlån i fl ytende rentebetingelser. Ulike 
ordninger og forhold gjør likevel at ca. 48 pst. av 
kommunes gjeld er rentesikret.

I tråd med budsjettforutsetningene, er renten på 
disse og øvrige lån beregnet ut ifra prisen på et 
1-årig fastrentelån i dag. Ved siste rentemøte i 
Norges Bank, ble styringsrentene holdt uendret på 
1,5 pst. Det signaliseres en mer forsiktig oppgang i 
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rentenivået i året som kommer enn tidligere varslet. 
I en normalsituasjon skal markedsrenten ligge ca. 
et kvart prosentpoeng over styringsrenten.  Per 23. 
oktober ligger markedsrenten (3 mnd. NIBOR) ca. 
0,38 pst. over styringsrenten.  

Som tabellen nedenfor viser, er rente- og avdrag-
skostnader i 2013 økt i forhold til opprinnelig budsjett 
for 2012. Dette skyldes at avdrag øker som følge av 
at fl ere store prosjekt nå er ferdige. For 2013 er det 
forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 2,8 pst. I 
perioden 2014-2016 øker summen bl.a. som følge av 
at det er lagt inn en økning i lånerenten på 0,5 pst. 
per år fra 1. juli 2014. Molde kommune har fra 2008 
belastet regnskapet med minsteavdrag, jfr. eget 
avsnitt. 

Renteutgiftene har holdt seg lave gjennom 2012. De 
siste uttalelser fra Norges Bank tyder på at rentene 
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 avdrag-
ene 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 2013 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. 
En beregning utført i september 2012 viser at vi for 
dette året betaler tilstrekkelig avdrag.

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. Se tabell nedenfor.

Ubundet investeringsfond
Fondsmidlene utgjorde 94,9 mill. kroner ved årets 
begynnelse. I løpet av dette året vil saldoen ventelig 
bli noe redusert og utgjøre ca. 94,0 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 2012 en urealisert gevinst på 5,2 mill. kroner 
på midlene som er forvaltet av Pareto. Historisk sett 
har midler forvaltet av Pareto gitt 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.

FinansinntekterRente- og avdragsutgifter Hele 1.000 Hele 1.000

10 993 9 574 9 685 9 495

2012 2013 2014 2015 2016

9 309108 847 109 662 122 748 138 576

2012 2013 2014 2015 2016

149 386
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Diagrammet viser endringene på kommunens pro-
sentvise fordeling av brutto driftsinntekter over tre 
år. Statlige rammeoverføringer økte betydelig i 2011. 
Dette har sammenheng med at barnehage-
tilskuddene ble innlemmet i kommunenes rammeo-
verføring fra 2011.  Skatt på inntekt og formue har 
blitt gradvis redusert i hele perioden. Dette skyldes 
en nedtrapping av skattens andel av kommunenes 
inntekter for å gi en likere fordeling mellom kom-
munene.  Andre driftsinntekter har hatt en økning i 
perioden. Dette er ulike refusjoner og overføringer 
fra andre.

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 2011.

Molde kommunes prosentvise fordeling av brutto 
driftsinntekter, konsern

Anvendte midler per innbygger i Molde kommune, 
konsern

I 2011 hadde Molde kommune korrigerte brutto 
driftsutgifter per innbygger på kr. 55.684,-. Dette er 
en økning på kr. 2.267,- per innbygger fra 2010. Kor-
rigerte brutto driftsinntekter viser driftsutgiftene til 
egen tjenesteproduksjon. 

Molde kommunes netto driftsutgifter per innbygger 
økte fra 2010 til 2011 med kr. 6.553,- per innbyg-
ger. Den markante økningen skyldes i all hovedsak 
innlemmingen av barnehagetilskuddet som tidligere 
var øremerket.  
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Netto driftsutgifter i kroner per innbygger
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Kommunens gjeld har økt betydelig over fl ere år. Ut-
viklingen har ikke endret retning i perioden fra 2009 
til 2011, men avtatt noe.  En rekke større investe-
ringsprosjekt både på skole og i pleie og omsorg er 
en viktig forklaring til utviklingen. Tall for 2011 viser 
at Molde kommune har ca. kr. 32.000,- mer i netto 
lånegjeld per innbygger sammenlignet med kommu-
negruppe 13 og landet utenom Oslo. Dette tilsvarer 
totalt ca. 820,0 mill. kroner.

Diagrammet viser hvor mye momskompensasjon 
påløpt i investeringsregnskapet har utgjort av kom-
munens driftsinntekter. Frem til og med 2009 har 
momskompensasjonen i sin helhet blitt brukt direkte 
inn i driften. Alternativt kunne pengene ha blitt brukt 
til å redusere lånegjeld. Kommunene skal ikke lenger 
fi nansiere drift med momskompensasjon fra inves-
teringer. Fra 2010 skal minimum 20 pst. av beløpet 
overføres til investeringsregnskapet. For 2011 er 
tallet økt til 40 pst. I 2011 bidro momskompensasjon 
på investeringer til å øke netto driftsresultat med 1,1 
pst. Av dette ble om lag 0,7 pst. brukt til å fi nansiere 
driften.

Utvikling i netto lånegjeld per innbygger, konsern Utvikling i momskompensasjon på investeringer, 
konsern

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 55 684 48 558 52 518

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 42 047 42 838 45 478

   Molde Kommune-  Landet   
   kommune gruppe 13  utenom Oslo

Anvendte midler i Molde kommune sammenlignet med andre, konsern

Molde kommunes korrigerte driftsutgifter i kroner 
per innbygger ligger kr. 7.126,- over gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13 eller totalt 181,6 mill. kroner om 
vi skulle lagt på samme nivå som kommunegruppe 

13. Tilsvarende tall for netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger viser en differanse på kr. -791,- per innbyg-
ger eller totalt -20,2 mill. kroner. 
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4.  Befolkning og bosetning

4.1  BEFOLKNINGSUTVIKLING, MED PROGNOSE FOR PERIODEN 2013 - 2030
Hovedtrekkene i utviklingen er:
• En jevn befolkningsutvikling frem mot 2030.
• Store alderskull (67-79 år) når pensjonsalder.
• Stabilt i aldersgruppen 80 år og eldre frem mot 

2022. Deretter kommer en relativ stor økning 
frem mot 2030.

• Det blir fl ere barn i barnehagealder frem mot 
2025. Deretter svakt synkende frem mot 2030.

• Antall barn i grunnskolen vokser svakt frem mot 
2030.

Befolkningsvekst
Ved utgangen av 2011 hadde Molde kommune 
25.500 innbyggere. Det forventes fortsatt vekst i 
årene som kommer. Prognosen viser at folketallet 
vil kunne nå ca. 30 000 innbyggere i 2028, 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 større vekst enn 
ved fjorårets prognose.

Befolkningsutvikling i Molde kommune i prognoseperioden 2013 - 2030

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 
2012. Per 1. januar 2012 var det 1.707 barn i barneha-
gealder i Molde kommune. 

I perioden 2013 - 2025 forventes det en økning i 
antall barn i barnehagealder med 303 barn. Deretter 
antas det en jevn nedgang mot 2030 med 48 barn.

Skole (6 -15 år) 
Per 1. januar 2012 var det 3.139 barn i skolepliktig 
alder i Molde kommune. 

I perioden 2013 - 2015 antas det en liten nedgang i 
antall barn i barnetrinnet med 8 barn.  Utover i pe-
rioden antas antallet å ha en relativt jevn vekst, med 

451 fl ere barn i barnetrinnet i 2030 enn i 2013.

Når det gjelder antall elever på ungdomstrinnet, 
antas det en nedgang i antall elever i perioden 2013 
– 2022 med 51 barn. Lavest antall ungdomsskole-
elever antas å være i 2021, med 910 barn. Antall 
ungdomsskoleelever vil varierer fra år til år i progno-
seperioden, men det antas en økning fra 2023 med 
133 fl ere barn på barnetrinnet i 2030 enn i 2013.

Yngre eldre (67 - 79 år)
I perioden 2005 - 2010, økte aldersgruppen 67-79 år 
med 48 personer. I økonomiplanperioden antas det 
at denne aldersgruppen vil øke med 478 personer 
og prognosen viser at denne gruppen vil vokse raskt 
i årene fremover. Fra 2013 mot utgangen av progno-
seperioden (2030) vil denne gruppen øke med 1.550 
personer, som tilsvarer en vekst på ca. 65 pst. På 
lang sikt vil kommunen få en betydelig eldre befolk-
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Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, prognoseperiode 2013 - 2030

ning. Veksten er en følge både av de høye fødselskul-
lene fra midten av 1940-tallet til midten av 1970-tal-
let, samt høyere levealder. I første omgang vil dette 
gi et økt press på offentlige trygdeytelser og helse-
tjenester, men fra 2022 ser det også ut til at veksten 
i aldersgruppen 80 år og eldre vil slå til. 

Eldre (80 år +)
I perioden 2013 – 2022 vil antall eldre over 80 år 
svinge litt, men samlet med en økning på 46 perso-
ner.  Fra 2022 vil det bli en relativt større økning i an-
tall eldre (fra 1.312 personer i 2022 til 2.026 personer 
i 2030), det vil si en økning på ca. 54 pst.
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I serien ”Kommunene og norsk økonomi” gav KS, i 
forkant av fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett 
for 2013, ut en rapport under benevnelsen ”Bølger 
som truer kommuneøkonomien”. Rådmannen vil kort 
redegjøre for makrovirkningene av noe av det som 
omtales i denne rapporten. 

De siste årene har kommunesektorens gjeld økt 
kraftig, og langt kraftigere enn inntektsveksten. Det 
avspeiler sterkt økte investeringer, sammen med 
svak evne til egenfi nansiering på grunn av utilstrek-
kelige netto driftsresultat. Det har vært fl ere drivere 
bak investeringsveksten, men medvirkende er den 
økte befolkningsveksten vi har fått de senere årene, 
som først og fremst skyldes arbeidsinnvandring. 
Høy befolkningsvekst, høye investeringer og sterk 
gjeldsvekst bygger til sammen en bølge som kan 
true kommuneøkonomien framover.

Det er sterk økonomisk vekst, med særlig bakgrunn 
i betydelige vekstimpulser fra oljevirks-omheten, 
som trekker arbeidskraften til Norge. Europa er i 
krise, arbeidsledigheten er høy og stigende, men i 
Norge er det arbeid nok og til en lønn og lønnsvekst 
som mange europeere bare kan drømme om. Sterk 
arbeidsinnvandring løser et problem med knapphet 
på arbeidskraft for oss, men bidrar på den annen 
side til nye problemer. Innvandrerne skal etter hvert 
ha bolig, transporttjenester og velferdstjenester på 
linje med den øvrige befolkningen, og dette gir of-
fentlig sektor og da særlig kommunesektoren store 
utfordringer. 

Økte driftskostnader ved å yte uendret standard og 
dekningsgrad på velferdstjenestene for en voksende 
befolkning tas det høyde for i kommuneoppleggene. 
Men hvis tjenestetilbudet skal gis til fl ere, trengs 
også økte investeringer. Siden driftskostnader inklu-
derer avskrivninger på realkapitalen, vil kommunene 
over tid få dekket investeringskostnadene. Men på 
kort sikt må kommunene fi nansiere investeringene 
av egne eller lånte midler. Med lav egenfi nansier-
ingsevne i utgangspunktet blir det helst med lånte 
midler. Og rentekostnadene dekkes ikke av kompen-
sasjonsordningen for demografi . Disse må kommu-
nene i hovedsak dekke av egne midler, også på lang 
sikt. Lave renter gjør den økte gjelden lett å bære, 
men høy gjeld gjør sektoren sårbar for en fremtidig 
renteøkning. 

Lave renter og høy lønnsvekst er samtidig en utfor-
dring for kommunesektorens pensjons-ordninger, 
og danner grunnlag for nok en bølge som bygger 
seg opp. I ti år nå har sektoren utgiftsført beregnede 
pensjonskostnader som er lavere enn de faktiske 
premiene som er betalt til pensjonsleverandørene. 
Det akkumulerte avviket, som utgjør en betydelig 
likviditetsbelastning for sektoren, skal utgiftsføres 
over de kommende årene. Samtidig må også de år-
lige pensjons-kostnadene økes, om en skal unngå at 
det akkumulerte premieavviket fortsetter å øke. Selv 
om økte renter vil dempe fremtidige pensjonskost-
nader, må det tas høyde for at kommune¬sektoren i 
årene fremover må bruke en større del av inntektene 
sine på pensjon.

5.  Kommunene og norsk økonomi

KOMMUNESEKTOREN OG NASJONALØKONOMIEN
Etter at nedgang i den økonomiske aktiviteten under 
fi nanskrisen i 2008 snudde til moderat oppgang 
gjennom 2009 og 2010 i både USA og Eurolandene, 
har landene skilt lag. Det moderate oppsvinget i USA 
har fortsatt, mens det moderate oppsvinget i Europa 
har bremset opp og de siste kvartalene snudd til ny 
nedgang. Fra et nivå på rundt 10,0 pst. ved utgangen 
av 2010, har arbeidsledigheten i USA gradvis falt ned 
mot 8,0 pst., mens den har steget til over 11,5 pst. i 
Europa. 

Men det er samtidig en klar todeling av Eurolan-
dene. Arbeidsledigheten er mellom 10,0 og 25,0 
pst. i middelhavs¬landene Frankrike, Italia, Portugal, 
Hellas, Spania samt Irland, men bare 4,0-7,0 pst. i 
Tyskland, BeNeLux og Østerrike. Med i underkant av 
8,0 pst. ledighet ligger Finland på linje med våre nær-
meste naboland, Sverige, Danmark og Storbritannia. 
I Norge er ledigheten 3,0 pst.

Skillet mellom USA og Europa vil trolig forsterke seg 
i tiden som kommer. I USA har boligmarkedet vist en 
gradvis styrking gjennom det siste året, og det ligger 
an til fortsatt oppgang, gitt at myndighetene klarer å 
samle seg om et avpasset fi nanspolitisk opplegg. Et 
oppsving i boligmarkedet er vesentlig for å utløse økt 
etterspørsel fra amerikanske forbrukere, og derigjen-
nom økte investeringer i store deler av næringslivet. 
Rett nok har ulike korttidsindikatorer vist en viss 
avmatting i amerikansk økonomi den siste tiden, 
men det refl ekterer mest sannsynlige negative 
vekstimpulser fra Europa, med forbigående effekt på 
amerikansk økonomi.

For Eurolandene er imidlertid utsiktene mørkere. 
Her ligger det an til innstramming i alle landene, og 
sterkere budsjettinnstramminger enn i USA. Sam-
tidig er veksten i privat sektor svakere og utsiktene 
til konsumdrevet oppgang fraværende. For å si det 
enkelt: 
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OLJENS BLANDETE VELSIGNELSER

I annerledeslandet er det som kjent annerledes. La 
oss starte med det klart positive: En sterk ekspan-
sjon i en svært lønnsom oljesektor, drevet av en høy 
oljepris. Det gir direkte og indirekte høy aktivitet og 
god lønnsomhet i store deler av norsk næringsliv, 
med lav arbeidsledighet, høy reallønnsvekst og stor 
arbeidsinnvandring til alle deler av landet som følge. 
Og det har over år gitt så gode inntekter for staten, 
at fi nanspolitikken gjennom pensjonsfondet har fått 
en skikkelig støtdemper mot dårlige tider. 

Problemet på kort sikt består først og fremst i at 
lønnsveksten skviser ut de konkurranseutsatte 
delene av norsk næringsliv som ikke nyter godt av 
oppdragene fra oljevirksomheten. Og at høyt akti-
vitetsnivå i sektoren normalt vil gi forsinkelser og 
kostnadsoverskridelser som reduserer både den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten og inntektene 
til staten. Og selv om arbeidsinnvandringen bidrar 
til å avbøte mangelen på arbeidskraft, bidrar den 
samtidig til å forsterke presset i økonomien. Spania 
før fi nanskrisen var i en tilsvarende situasjon. Der var 
det høy boligbygging drevet av solhungrige nord-
europeere som ga boom i byggebransjen, som ga 
sterk arbeidsinnvandring, som forsterket boomen i 
byggebransjen. Norge er ikke akkurat der. Selv om 
boligbyggingen nå er sterkt økende er det fra et for-
holdsvis lavt nivå, men presset på infrastrukturen og 
velferdsordningene har er allerede merkbart.

Men det virkelige problemet for Norge er ikke da-
gens situasjon, men hva som vil skje om det skulle 
kjelke seg slik til i verdensøkonomien at oljeprisen 

raser og aktiviteten i oljevirksomheten slår følge ned-
over. Vi skal ikke lenger tilbake enn til fi nanskrisen i 
2009 da oljeprisen falt fra et nivå på 130 dollar til 40 
dollar fatet, og hvor oljeinvesteringene stupte med 
10 pst. Fallet den gang var kortvarig, og både oljepris 
og oljeinvesteringer tok seg raskt opp, men det er 
ikke vanskelig å tenke seg et scenarie med en mer 
vedvarende lav oljepris. 

For eksempel om aktiviteten i Kina, som er en viktig 
driver av oljeprisen, faller i forbindelse med at landet 
på et tidspunkt er nødt til å reversere veksten i inves-
teringene. Investeringene utgjør nå nesten femti pst. 
av BNP i Kina, et nivå som ikke lar seg videreføre 
over tid. Erfaringer peker i retning av at tilbakeven-
ding mot mer normale investeringsrater ofte er for-
bundet med en periode med lav, eller endog negativ, 
økonomisk vekst. 

Med den sterke ekspansjonen vi nå har i oljevirk-
somheten og næringer som nyter godt av den, og 
med muligheter for sterk nedbygging av øvrige 
konkurranseutsatte næringer, er vi i Norge i ferd med 
å legge mange egg i samme kurv. Og selv om norsk 
økonomi tidligere har vist seg svært omstillingsdyk-
tig når rammevilkårene har endret seg, vil det tross 
alt ta noen tid. Nedgangsperioden som fulgte den 
foregående, langtrukne avviklingen av lavrentepoli-
tikken på 1980-tallet varte i fem år. Det er derfor en 
stor styringsutfordring å balansere våre interesser 
av en høy aktivitet i oljevirksomheten mot risikoen vi 
samtidig utsetter oss for.

Tyskerne vil ikke bruke penger og søreuropeerne har 
ikke penger å bruke. 

I landene som av kreditthensyn er tvunget til å 
stramme til budsjettene på grunn av høy gjeld som 
andel av BNP, ligger det dessuten an til at tilstram-

mingen lett vil redusere BNP prosentvis sterkere enn 
gjelden, slik at gjeldsraten vil øke som følge av til-
strammingen. Dermed kan økte innstramminger føre 
til økt press for ytterligere tilstramminger. Utfallet er 
uvisst, men utfalls-rommet er klart: Det fi nnes neppe 
noen lykkelige løsninger på EU-krisen på kort sikt.
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Etter mange år med sterk aktivitetsvekst har veksten 
i kommunesektoren avtatt noe de siste par årene. 
Bruttoproduktet i kommuneforvaltningen økte første 
halvår i år med 1,0 pst., regnet som årlig rate fra 
foregående halvår. I revidert nasjonalbudsjett ble 
årsveksten for 2012 anslått til 1,5 pst. Den svake 
veksten i første halvår er påvirket av streiken i kom-
munal sektor i 2. kvartal, men samtidig var det en 
avtagende vekst også i de foregående kvartalene.

Sett under ett, har årene fra 2004 og fremover vært 
preget av sterk inntektsvekst og en meget sterk 
demografi vekst som begge har trukket i retning av 
økt aktivitet. En betydelig del av inntektsveksten 
har vært knyttet til statlige satsinger, særlig barne-
hageutbyggingen, fi nansiert av øremerkede midler. 
Innenfor oppgaver som fi nansieres gjennom de frie 
inntektene har mye av aktivitetsveksten gått med 
til å opprettholde standarder og dekningsgrader på 
tjenestene som følge av demografi veksten.
Veksten i det kommunale konsumet var svakt posi-
tivt de to første kvartalene i 2012.  Det kommunale 
konsumet er de tjenestene som ikke fi nansieres av 

brukerbetalinger, men av skatter og overføringer med 
mere. Veksten i konsumet for de siste fi re kvartalene 
var på 1,9 pst., regnet fra foregående fi rekvartalspe-
riode, mens veksten i konsumet i første halvår i år 
regnet fra foregående halvår var på 1,0 pst. regnet 
som årlig rate. For 2012 forventet regjeringen i RNB 
at konsumveksten i kommunesektoren skal bli på 
1,3 pst.  For at dette anslaget skal nåes, må det bli 
en sterkere vekst i andre halvår. 

Befolkningsvekst har isolert sett gitt et stort behov 
for økte kommunale tjenester i 2012, men konsum-
tallene kan tyde på at stram kommuneøkonomi har 
begrenset veksten i tjenesteytingen i forhold til det 
beregnede behovet for fl ere tjenester. 

Mens det kommunale konsumet hadde en økning i 
første halvår i år på 1,0 pst., var det en langt krafti-
gere vekst i det private konsumet, som økte med 4,0 
pst. Veksten i det private konsumet siste fi re kvar-
taler var på 2,7 pst. regnet fra foregående fi rekvar-
talsperiode. For 2012 forventer prognosemakerne en 
vekst på om lag 3,5 pst. 

DEMPET KOMMUNEVEKST

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

Konsum
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100

Produksjon
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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Det er tegn på at investeringene i kommunesekto-
ren igjen har begynt å øke. Investeringene hadde en 
nesten vedvarende vekst fra slutten av 2005 frem til 
2011, da det ble en liten dupp i investeringsaktivite-
ten. De to siste kvartalene har veksten vært på 2,1 
pst. regnet fra samme halvår året før. For de siste 
fi re kvartalene var veksten 1,7 pst., regnet fra foregå-
ende fi rekvartalsperiode.

Finansdepartementet har anslått en nullvekst i kom-
munesektorens investeringer for inneværende år. 
Men de nye veksttallene indikerer at det håndbrek-
ket kommunene satte på i 2011 ikke lenger står like 
mye på. Blant annet er det trolig stor investerings-
vekst i veisektoren hos fylkeskommunene. 

Investeringene i Fastlands-Norge har de siste to 
kvartalene hatt en vekst på 1,3 pst. regnet som årlig 
rate fra foregående halvår, og på hele 5,3 pst. siste 
fi re kvartaler. Investeringene i offentlig forvaltning 
har falt, veksten de to siste kvartalene var på  3,8 
pst. regnet som årlig rate fra foregående halvår. 
Tallene viser at veksten i boliginvesteringene var ne-
gativ i 1. kvartal med  1,3 pst., men økte i 2. kvartal 
med 4,1 pst. 

Oljeinvesteringene har økt syv kvartaler på rad. De to 
siste kvartalene var veksten på 11,4 pst., regnet som 
årlig rate fra foregående halvår. SSB anslår at oljein-
vesteringene vil øke i 2012 med 13,5 pst., mens de 
forventer en noe lavere vekst i 2013 med 6,4 pst.

Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB - KS Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB

Investering
Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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Sesongjusterte volumindekser, 2003.1 = 100
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I første halvår 2012 hadde kommunesektoren en 
vekst i antall sysselsatte på 1,1 pst., regnet som 
årlig rate fra foregående halvår. Antall sysselsatte 
for Norge økte i samme periode med 2,2 pst. 
Timeverksveksten for kommunesektoren var på 0,1 
pst. som er lavere enn veksten i antall sysselsatte. 
Veksten for landet var på 2,1 pst. Den lave veksten 
i kommunesektoren må sees i sammenheng med 

streikene som var i vår som medførte at timeverkene 
i 2.kvartal falt med 0,6 pst.

Totalt har antall sysselsatte i kommunal sektor økt 
med om lag 8.000 fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal i 
2012, mens statlig sektor har økt med 3.800 jobber. 
Antall sysselsatte i privat sektor økte med omlag 
48.000 i samme periode. 

STREIK GA NEDGANG I TIMEVERKENE

Tall fra KS’ personaladministrative register (PAI) viser 
at sykefraværet i kommuner og fylkes-kommuner 
i perioden 4. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 var på 
9,1 pst. For kommunene var det en svak nedgang i 
forhold til forrige, tilsvarende periode, mens sykefra-
været i fylkeskommuner viste en sterkere nedgang 
på -0,3 pst. 

Det legemeldte fraværet ble redusert til 8,0 prosent. 
Det var en nedgang både i kommuner og fylkeskom-
muner. Det legemeldte fraværet er fortsatt størst i 
kommunene, med 8,2 pst., mot 5,8 pst. i fylkeskom-
munene. Sykefraværet var på 3,6 pst. i arbeidsgiver-
perioden og 5,5 pst. utenfor arbeidsgiverperioden. 
Sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden har gått 
svakt ned fra forrige periode. 

Totalt sykefravær i undervisningssektoren var på 8,5 
pst., mens det for ansatte i barnehagesektoren og 
helse og sosial var på henholdsvis 12,2 og 10,9 pst. 
Det er barnehage-sektoren som hadde den største 
økningen i sykefravær i forhold til perioden 4. kvartal 
2010 – 3. kvartal 2011. Økningen var på 0,5 pst.

Kostnadene ved sykefravær for kommunene og fyl-
keskommunene er på om lag 14 milliarder kroner per 
år. Hvis man antar at medarbeidere som er fravæ-
rende på grunn av sykdom er blitt erstattet av vikarer 
og at sykefraværet innenfor og utenfor arbeidsgiver-
perioden endrer seg i takt, vil en reduksjon på ett 
prosentpoeng i sykefraværet tilsvare en innsparing 
på 1,5 milliard kroner per år i sykefraværskostnader. 
Dette tilsvarer lønnskostnader for 2.700 årsverk.

NOE LAVERE SYKEFRAVÆR

 I alt Kommuner Fylkeskommuner
 pst. endring* pst. endring* pst. endring*
Totalt 9,1 -0,1 9,4 -0,1 6,6 -0,3
Egenmeldt 1,1 0,0 1,2 0,1 0,8 0,0
Legemeldt 8 -0,1 8,2 -0,2 5,8 -0,3
I arbeidsgiver perioden 3,6 0,0 3,7 0,0 2,6 0,0
Utenfor arbeidsg. perioden 5,5 -0,1 5,7 -0,1 4 -0,3
Kvinner 10,2 -0,1    
Menn 5,7 0,0    

*Endring i pst. poeng fra et år tidligere

Barnevern, kommunehelse og barnehage er de 
områdene innenfor kommunal tjeneste¬produksjon 
med størst prosentvis vekst fra 2007. Dette er også 
i tråd med statlige satsinger de seneste årene. Både 
barnevern og kommunehelse er relativt små sektorer 
i det samlede kommunale tjenestetilbudet og de ut-
gjør henholdsvis 3 og 4 pst. av de samlede utgiftene 
til alle tjenesteområder i primærkommunene.

Barnevernsutgiftene økte nominelt med over 100 
pst. fra 2007 til 2011 og regnskapstall for første halv-
år 2012 viser 10,8 pst. høyere utgifter enn samme 
periode året før. KOSTRA-tall for perioden 2007-2011 

viser at økningen skyldes fl ere undersøkelser og 
10.000 fl ere barn som mottar barneverntjenester. 
Flere årsverk har gjort denne aktivitetsveksten mulig 
og 480 nye årsverk siste år viser at kommunene 
satser utover statens målsetting på 400 nye årsverk 
i tjenesten. 

Utgiftsveksten innenfor kommunehelseområdet i 
2012 kan trolig tilskrives kommunenes økte ansvar i 
forbindelse med samhandlingsreformen. I perioden 
2007-2011 fulgte utgifter til kommunehelse tilnær-
met samme vekstkurve som pleie- og omsorgssek-
toren.

BARNEVERN OG KOMMUNEHELSE VOKSTE MEST

Sykefravær i kommunesektoren, pst - 4. kv. 2010 - 3. kv. 2011.
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STABILT HØY BEFOLKNINGSVEKST
Innbyggertallet i Norge økte med om lag 63.600 (1,3 
pst.) fra 1. juli 2011 til 1. juli 2012. Befolkningsveksten 
var 1.200 personer lavere enn i foregående tolvmå-
neders periode. 

Aldersgruppen 16-66 år økte med 44.000 personer 
(1,3 pst.). Relativt sterkest var veksten i antallet per-
soner over 89 år (4,7 pst.) og i aldersgruppen 67-79 
år (4,2 pst.). Disse aldersgruppene vokste henholds-
vis med rundt 1.900 personer og 18.500 personer. 
Det ble 1.500 (0,4 pst.) fl ere barn i alderen 0-5 år, noe 
som var betydelig lavere enn i foregående tolvmåne-
dersperiode, da veksten var hele 4.400 barn i denne 
aldersgruppen. Aldersgruppene 6-15 år og 80-89 år 
var de eneste som ble redusert i perioden, henholds-
vis med 500 personer (-0,1 pst.) og 1.800 personer 
(-1,0 pst.). 

I mellomalternativet i Statistisk Sentralbyrås (SSB) 
befolkningsframskriving fra juni i år, anslås befolk-
ningen å øke med 65.800 personer i 2012. Teknisk 
Beregningsutvalg (TBU) har i august i år, med 
utgangspunkt i SSBs nye framskrivning, beregnet at 
den demografi ske utviklingen vil medføre merutgif-
ter for kommunesektoren til drift av såkalt nasjonale 
velferdstjenester på 3,3 milliarder kroner i 2013 (i 
2012-priser). Kommunesektorens representanter i 
TBU mener at det er en metodisk svakhet i bereg-
ningsopplegget som legger for liten vekt på utviklin-
gen i antall eldre og dermed undervurderer merkost-
nadene i 2013 med rundt 300 millioner kroner.

Kommunenes satsing på utbygging av barnehage-
plasser, for å oppnå full barnehagedekning, forklarer 
den relativt høye veksten på dette området tidligere i 
perioden. Etter 2009 avtok veksten i sektoren.

Utgifter til pleie og omsorg har også økt betydelig de 
siste fem år. Hovedårsakene til dette er
• Betydelig økning i antall eldre 67-79 år og over 

90 år med behov for tjenester
• Flere yngre tjenestemottakere 
• Økning i andel enerom på sykehjem

Utgifter til grunnskolen vokste minst i perioden fra 
2007 til 2012. Dette har en klar sammenheng med at 
antall elever var tilnærmet uendret i hele perioden. 
Samtidig har det blitt noen færre kommunale skoler 
og gjennomsnittlig skolestørrelse er økt. For perio-
den sett under ett, har det også vært en satsing på 
grunnskolen  fra 2007.

Andre sektorer viste en klar økning frem til 2009, 
men for disse har veksten avtatt noe i etterfølgende 
år. Dette kan ha sammenheng med bevilgning av 
ekstraordinære midler fra regjeringens tiltakspakke 
til vedlikehold av bygg og veier i 2009. Nivået på 
vedlikehold avtok igjen i 2011.

Investering - indeks, 2007 = 100

* Basert på veksten første halvår 2012
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PENSJON TAR EN STOR DEL AV INNTEKTSVEKSTEN
Tall KS har samlet inn fra pensjonsleverandørene, 
indikerer en økning i pensjonskostnader (inkl. amorti-
sering) for 2012 på omlag 1,75 milliard kroner utover 
lønnsvekstanslaget regjeringen la til grunn i kommu-
neopplegget for 2012. For 2013 kan pensjonskostna-
dene øke med vel 1,5 milliard kroner utover anslått 
lønnsvekst. Dette betyr at en stor andel av realvek-
sten i de frie inntektene disse årene vil gå til å dekke 
økte pensjonskostnader.

Et foreløpig anslag viser at pensjonspremiene i 2012 
kan øke med nærmere 35 pst. Det innebærer at pre-
mieavviket i år kan bli på omlag 7 milliarder kroner. 
Det eksakte tallet vil avhenge av hvor mange kom-
muner og fylkeskommuner som har premiefond, og 
vil bruke det for å dekke deler av årets pensjonspre-
mier. Dette betyr at det akkumulerte premieavviket 
i 2012 vil kunne øke til nærmere 28 milliard kroner, 
som vil belaste kommunenes og fylkeskommunenes 
likviditet. 

Kommunesektoren vil i årene framover måtte bruke 
en stadig større del av inntektene sine på pensjon. 
Dersom det akkumulerte avviket skal bringes til null 
over ti år, og forutsatt at premiene holder seg på 
samme andel av faste lønnskostnader som lagt til 
grunn for 2013, må de årlige kostnadene anslagsvis 
økes med 25 pst. mer enn lønnsveksten.

Dagens regnskapsregler for pensjon var ment å 
skape langsiktighet og forutsigbarhet for kommune-
sektorens pensjoner, basert blant annet på langsik-
tige anslag for forholdet mellom renter og lønnsvekst 
(forholdstallet). Disse anslagene har en imidlertid 
måttet justere år etter år. Anslaget for 2013 ble først 
kjent rundt 1. september, lenge etter at budsjettar-
beidet var startet opp i både staten og kommune-
sektoren. Det langsiktige anslaget på forholdstallet 
både kan og bør avklares allerede om våren året før 
budsjettåret, slik at det kan tas tilstrekkelig hensyn til 
i både regjeringens og kommunesektorens budsjett-
arbeid. 
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OPPJUSTERT INNTEKTSVEKST
Kommuneopplegget for 2012 la opp til en vekst i frie 
inntekter som om lag dekket merutgifter til demo-
grafi  og pensjon, men der effektivisering var nød-
vendig for å øke tjenestetilbudet utover demografi sk 
utvikling. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 ble 
imidlertid anslaget på skatteinntektene oppjustert 
med 2,3 milliarder kroner. 

På den annen side ligger pris- og lønnsveksten (de-
fl atoren) nå an til å bli høyere enn forutsatt. I RNB ble 
anslaget nedjustert med 0,25 pst., men nytt anslag 
fra SSB indikerer en samlet kostnadsvekst for kom-
munesektoren for 2012 som er 0,5 pst. høyere enn 
regjeringens anslag i RNB, dvs. om lag 1,5 milliarder 
kroner høyere. På den annen side var nok kommu-
nebudsjettene i utgangspunktet basert på en høyere 
kostnadsvekst enn det regjeringen varslet i RNB.

I tillegg kommer nye tall som tyder på at pensjons-
kostnadene for 2012 blir om lag 0,75 milliarder kro-
ner høyere enn tidligere anslått, og en mulig under-
fi nansiering av samhandlingsreformen med knappe 
0,25 milliarder kroner. På den annen side ligger 
renteanslagene for 2012 nå rundt 0,5 pst. lavere enn 
konsensusanslag da kommunebudsjettene for 2012 
ble lagt høsten 2011. Et halvt prosentpoeng lavere 
rente enn budsjettert vil spare sektoren for 0,75 mil-
liarder kroner i netto renteutgifter.

Alt i alt peker dette i retning av at kommuneøkono-
mien for 2012 kan bli rundt 0,75 milliarder kroner 
romsligere enn lagt til grunn i de kommunale bud-
sjettoppleggene for 2012. Opplegget for 2012 var 
imidlertid stramt i utgangspunktet, og fremstår fort-
satt som stramt etter justeringene som har skjedd i 
løpet av året.

Inntekter gjelder anslag på regnskap. Kilde: Revidert nasjonalbudsjett/Finansdepartementet, KS

Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra 2005. Mrd. 2012 kr.
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GJELD OG RENTER

Fortsatt øker lånegjelden i kommunalforvaltningen. 
Tall fra SSB per august 2012 viser et samlet brutto 
gjeldsnivå på 337,4 milliarder kroner, jfr. tabell. Vekst-

takten var på 9,2 pst. for de siste 12 månedene som 
er noe opp fra siste år.

Kommuner/fylker 31.12.2007 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.08.2012
I alt  205 069   257 852   294 031   319 834   337 421 
Vekst siste 12 måneder 9,4 % 12,7 % 14,0 % 8,8 % 9,2 %
Fordeling på lånegivere, pst     
Forretnings- og sparebanker 1,9 1,0 0,9 0,9 1,0
Statlige låneinstitutt 11,0 10,0 10,4 11,0 11,3
Kredittforetak 70,3 62,2 61,5 64,0 61,6
Finansieringsselskap 1,2 1,0 0,6 0,6 0,6
Livsforsikringsselskap 3,1 6,7 6,1 4,3 4,6
Utlån fra pensjonskasser og -fond - - - - -
Obligasjonsgjeld 10,7 14,2 13,6 11,8 11,0
Sertifi katgjeld 1,8 5,1 6,8 7,4 9,9

Kilde: K2-indikatoren fra SSB

Brutto innenlands rentebærende lånegjeld for kommuner og fylkeskommuner, mill. kroner

Hovedtyngden av gjeld er hos kredittforetakene 
(Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt) og 
utgjør nær 62 pst. av samlet gjeld. Deretter kom-
mer obligasjonsgjeld og sertifi katgjeld med 21 pst. 
og statlige låneinstitutt med 11 pst. Forretnings- og 
sparebankene står for knappe 1 pst. I tillegg hadde 
kommunale foretak med ubegrenset ansvar og kom-
munalt eide aksjeselskaper tatt opp gjeld for 127,6 
milliarder kroner ved utgangen av juni 2012.

Ser man på netto lånegjeld slik dette er defi nert av 
SSB, som brutto lånegjeld fratrukket pensjonsgjeld, 
videre utlån og ubrukte lånemidler, er samlet netto 
lånegjeld for kommuner inklusive Oslo på kr. 34.421,- 
per innbygger. Inkludert kommuneforetakene er 
nivået ved utgangen av 2011 på kr. 45.965,-. 

Innbyggertall Antall  Netto lånegjeld
 kommuner i pst. av driftsinnt.
Under 1 000 25  43,7 
1 000 - 2 000 65  53,1 
2 000 - 3 000 65 63,4
3 000 - 5 000 69 71,0
5 000 - 10 000 90 76,1
10 000 - 20 000 57 75,1
20 000 - 50 000 39 74,7
over 50 000 uten Oslo 12 78,0
Oslo 1 42,3
Gjennomsnitt alle 423 70,0

Brutto innenlands rentebærende lånegjeld for kom-
muner og fylkeskommuner, mill. kroner

Kommunal lånegjeld varierer mye mellom norske 
kommuner. Ser vi på kommunene gruppert etter 
innbyggere er netto lånegjeld lavest som andel av 
samlede driftsinntekter hos de minste kommu-
nene, jfr. tabell. I snitt har norske kommuner en 
gjeldsgrad på 70 pst. i 2011, mens for de minste 
kommunene er andelen nede på under 44 pst. Av 
tabellen fremgår det at gjeldsgraden ligger på mel-
lom 70 og 75 pst. for gruppene med 3.000-50.000 
innbyggere.
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Administrasjon med mer 7 %
Kirke  1 %
Brann og ulykke 1 %
Næring 1 %
Fys.planl 2 %
Bolig  2 %
Samferdsel 2 %
Barnevern 3 %
Kultur 4 %
Helse 4 %
Sosialtj. 5 %
VAR  5 %
Barnehager  13 %
Grunnskole 22 %
Pleie og omsorg 28 %

Kommunenes brutto driftsutgifter fordelt per tjeneste i 2011

Kommunenes netto driftsutgifter fordelt per tjeneste i 2011

Administrasjon med mer 9 %
Fys.planl 1 %
Kirke  1 %
Brann og ulykke 1 %
Samferdsel 2 %
Barnevern 3 %
Kultur 4 %
Helse 4 %
Sosialtj. 5 %
Barnehager  15 %
Grunnskole 25 %
Pleie og omsorg 30 %
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6.  Statlige rammebetingelser
6.1  STATSBUDSJETTET
I kommuneproposisjonen for 2013 la regjeringen 
opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 5,25 og 6,0 mrd. kroner hvorav 
4,75 – 5,0 mrd. kroner ville komme som frie inntek-
ter. 

Den 8. oktober 2012 la regjeringen fram Prop. 1 S 
(2012-2013) – Proposisjon til Stortinget (forslag til 
stortingsvedtak). Regjeringens budsjettforslag inne-
bærer en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i 2013 på 6,8 mrd. kroner. De frie inntekte-
ne anslås å øke med 5,0 mrd. kroner fordelt med 0,8 
mrd. kroner til fylkeskommunene og 4,2 mrd. kroner 
til primærkommunene. Økningen i de frie inntektene 
er således i overensstemmelse med det som ble 
varslet i kommuneproposisjonen. I tillegg er skatte-
anslaget for kommunesektoren for 2012 oppjustert 
med 2,6 mrd. kroner i forhold til RNB. Det tilsier at 
realveksten i de frie inntektene i 2013 i forhold til 
regnskapet for 2012 er anslått til 2,3 mrd. kroner. 

Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken 
av realveksten utover det som ligger i realveksten i 
frie inntekter. De enkelte føringene som er lagt på 
denne delen av realveksten drøftes i det etterføl-
gende. Realveksten i de frie inntektene skal derimot 
dekke 3,0 mrd. kroner av demografi sk utvikling 
anslått til totalt 3,3 mrd. kroner, og økte pensjons-
kostnader anslått til 1,4 mrd. kroner. For Molde kom-

mune er anslaget på frie inntekter for 2013 satt til kr. 
1.146.546.000,- og består av foreslått rammetilskudd 
og anslag på skatteinntekter. I forhold til forventet 
regnskap for 2012, er dette en økning på 3,4 pst. 
eller 37,5 mill. kroner. Forslaget til frie inntekter for 
2013 for Molde kommune er i samsvar med gjel-
dende økonomiplan og rammesak. Ut fra de siste års 
skatteinntekter, økes statsbudsjettets anslag med 
10,0 mill. kroner.

Skattøren for primærkommunene blir i 2013 tilsva-
rende som i 2012 - 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 5,2 pst. fra 2012 til 2013 for primærkommu-
nene. Videre har regjeringen beregnet en årslønns-
vekst fra 2012 til 2013 på 4,0 pst. og en prisstigning i 
samme periode på 2,0 pst. Dette gir en forventet de-
fl ator på ca. 3,3 pst. Anslagsvis vil lønns- og prisvek-
sten alene legge beslag på om lag 36,0 mill. kroner 
av realveksten i frie inntekter til Molde kommune. I 
forslag til statsbudsjett er Molde kommunes vekst i 
frie inntekter anslått til 37,5 mill. kroner. 

Rammetilskuddet
Som nevnt over utgjør Molde kommunes tildelte 
rammetilskudd for 2013, sammen med skatteinntek-
tene, det alt vesentlige av kommunens frie inntekter. 
Rammetilskuddet er beregnet på følgende måte:

Innbyggertilskudd   
Beregnes ut fra fast beløp per innbygger 21 786  x 25 638   558 557 000 

Utgiftsutjevning   
Gjennomsnittlig utgiftsnivå er anslått til kr. 45 452,- per innbygger i 2013   

Summen av Molde kommunes kriterier for 2013 er på 0,9569 som betyr
at kommen er rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen 45 452 x 0,9569 43 495 

Gjennomsnitt  -45 452 

Redusert utgiftsbehov i Molde kommune per innbygger  -1 958 

Reduksjon av Molde kommunes rammetilskudd 25 638 x -1 958  -50 191 000

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler   
Det er 12 elever i Molde kommune som får grunnskoletilbud av andre enn
kommunen (per 1. oktober 2011). Dette gir følgende trekk i rammetilskuddet
for Molde kommune: 75 000 x 12   -900 000 

Tilbakeføring av samlet trekk for elever i statlige og private skoler siden den
totale rammen allerede er redusert i innbyggertilskuddet:  1.182.250.320 x 0,00489   5 782 000 

Samlet korreksjon for elever i statlige  og private skoler    4 882 000 

Beregning av rammetilskudd

Forts. neste side
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Tilskudd med særskilt fordeling   
Kompensasjon samhandlingsreformen (utgår i 2014)    7 072 000 

Inntektsgarantiordningen (INGAR)   
Ingen kommune skal ha en lavere inntektsvekst enn kr. 300,-
per innbygger målt mot landsgjennomsnittet  635 

Fra 2012 til 2013 øker gjennomsnittlig inntekt per innbygger i landet med:  332 

Forskjell vekst i inntekter per innbygger Molde kommune og landsgjennomsnittet:  -303 

“Tap” som kompenseres gjennom INGAR:  3 

Finansiering av INGAR fordeles mellom kommunene med et likt beløp per innbygger:  -62 

Virkning av INGAR for Molde kommune: 25 638 x -59   -1 506 000 

Skjønnsmidler   
Inntektssvake kommuner i Sør-Norge (Fylkesmannen)    250 000 

Skjønnsmidler - kompensasjon for endringer i inntekssystemet (KRD)    1 300 000 

Totale skjønnsmidler per oktober 2012    1 550 000 

Sum rammetilskudd for 2013    520 364 000 
KRD sitt anslag på skatteinntektene for Molde kommune i 2013:    626 182 000 

Egen økning av skatteanslaget for 2013    13 833 000 

Sum totalt budsjetterte frie inntekter    1 160 379 000 

Forts. fra forrige side

Utgiftsutjevningen, som i beregningene over gir 
Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet 
for 2013 på 50,2 mill. kroner, er en konsekvens av at 
Molde kommune har et lavere beregnet kostnadsni-
vå enn gjennomsnittskommunen. Molde kommunes 

kostnadsnivå for 2013 er satt til 95,69 pst. noe som 
betyr at kommunen skal være 4,31 pst. rimeligere å 
drifte enn gjennomsnittskommunen. Trekket på totalt 
50,2 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskriteriene 
slik etterfølgende tabell viser.
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Folketall per 01.07.2012  25 638   5 016 423   

Innbyggere 0 - 1 år  564   120 901  91 % -549

Innbyggere 2 - 5 år  1 159   250 697  90 % -13 845

Innbyggere 6 - 15 år  3 093   615 497  98 % -5 536

Innbyggere 16 - 22 år  2 427   462 397  103 % 645

Innbyggere 23 - 66 år  14 754   2 901 505  99 % -546

Innbyggere 0 - 17 år  5 513   1 117 166  97 % -84

Innbyggere 18 - 49 år  10 740   2 201 189  95 % -290

Innbyggere 50 - 66 år  5 744   1 032 642  109 % 700

Innbyggere 67 - 79 år  2 364   443 161  104 % 2 529

Innbyggere 80 - 89 år  1 031   181 343  111 % 9 249

Innbyggere over 89 år  246   40 922  118 % 9 302

Landbrukskriteriet   38 % -2 107

Reiseavstand sone (gj.snitt)  90 304   19 799 571  89 % -1 606

Reiseavstand nabokrets (gj.snitt)  49 389   8 929 516  108 % 1 226

Basiskriteriet  1   428  46 % -14 171

Innvandrere 6 - 15 år  144   35 750  79 % -2 026

Norskfødte med innvandrerforeldre 6 - 15 år  58   36 385  31 % -722

Dødelighetskriteriet  147   31 799  90 % -4 875

Barn 0 - 15 år med enslig forsørger  672   136 398  96 % -462

Personer med lav inntekt  483   194 156  49 % -3 530

Uføre 18 - 49 år  266   72 861  71 % -1 499

Flyktninger  238   121 341  38 % -3 304

Opphopningskriteriet  0,2792   168,4579  32 % -10 631

Urbanitetskriteriet  193 911   42 569 743  89 % -2 179

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over  73   17 372  82 % -9 096

Ikke-gifte 67 år og over  1 564   308 333  99 % -364

Innbyggere med høyere utdanning  6 635   1 122 336  116 % 3 360

Barn 1 år uten kontantstøtte  214   41 602  101 % 220

Sum    -50 191

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

Utgiftsutjevning

Som tabellen over viser gir de ulike kriteriene både 
reduksjon og tillegg i rammetilskuddet, men samlet 
sett altså et trekk på 50,2 mill. kroner. Molde kom-
munen har få barn i de yngste aldersgruppene og 
trekkes 14,4 mill. kroner grunnet dette. For alders-
gruppen som går i grunnskolen får Molde kommune 
ett trekk på 5,5 mill. kroner. Samtidig har kommu-
nen relativt fl ere i de eldste aldersgruppene og blir 
godskrevet med hele 21,1 mill. kroner. På de sosiale 
kriteriene ligger Molde kommune svært lavt i forhold 
til gjennomsnittskommunen, noe som i seg selv er 

positivt, men kommunen trekkes anslagsvis 29,6 
mill. kroner på grunn av disse kriteriene. Kommunen 
har også et forholdsvis lite antall psykisk utviklings-
hemmede over 16 år og trekkes i rammene med 9,1 
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. 

Hele 1.000
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Diverse oppgaveendringer
Rammetilskuddet for 2013 er korrigert for følgende 
korreksjoner og innlemminger hvor de vesentligste 
blir kommentert under tabellen.

Kommunalt rusarbeid 
Av et øremerket tilskudd på 433 mill. kroner fore-
slås det nå å innlemme 333 mill. kroner i 2013. 
Molde kommune mottar 3,8 mill. kroner i øremerket 
tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2012. Molde kom-
munes andel av beløpet som innlemmes er anslått 
til 2,7 mill. kroner. Gjennom rammetilskuddet for 
2013 vil Molde kommune få kun 1,2 mill. kroner. 
Reduksjonen på 1,5 mill. kroner skyldes to forhold, 
og kan være et godt eksempel på hvilke økonomiske 
konsekvenser slike endringer kan gi. Molde kom-
mune har gjennom søknader fått 1,0 mill. kroner mer 
i øremerket tilskudd enn dersom dette var fordelt et-
ter andel innbyggere. Videre har Molde kommune en 
lav indeks på sosialhjelpsområdet. De lave utgiften, 
anslått via utgiftskriteriene, gjør at Molde kommune 
får en ytterligere reduksjon på 0,5 mill. kroner når 
dette tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet. 

Kvalifi seringsprogrammet
Kvalifi seringsprogrammet er et tiltak mot fattigdom, 
og er rettet mot langtidsmottakere av sosialhjelp 

og andre som står langt unna arbeidsmarkedet. 
Pengene har vært inkludert i rammetilskuddet siden 
2011, og har frem til nå vært fordelt via en særskilt 
fordeling. Fra 2013 vil pengene bli fordelt på ordinær 
måte gjennom kostnadsnøklene. Dette gir en reduk-
sjon i rammen til Molde kommune på 0,2 mill. kroner 
i 2013.

Fysioterapi  
Penger til styrket kommunalt fi nansieringsansvar 
for den avtalebaserte fysioterapitjenesten ble lagt 
inn i rammetilskuddet i 2009. Dette har frem til nå 
vært fordelt etter antall årsverk avtalefysioterapeuter 
i kommunene. I 2013 blir dette fordelt på ordinær 
måte gjennom kostnadsnøklene. Dette gir en reduk-
sjon for Molde kommune på knappe 0,2 mill. kroner 
i 2013.

Driftstilskudd barnehage, gammel ordning    10 330 51

Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager i 2012, helårsvirkning    62 600 308

Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager i 2013    273 060 1 342

Omlegging av kontantstøtteordningen, helårsvirkning økt etterspørsel    308 817 1 518

Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager, helårsvirkning 2012   41 320 203

Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager, 2013-virkning    58 000 285

Innføring av valgfag på 8. trinn - helårseffekt av endring i 2012    92 669 455

Innføring av valgfag på 9. trinn - endring i 2013    66 145 325

Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO    72 055 354

Vergemålsreformen    -38 500 -171

Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig  hjelp    -83 000 -444

Nye plasser i statlige og private skoler    -23 286 -114

Sum endringer    840 210 4 112

     Totaler for Andel Molde
     landet kommune

Hele 1.000Korreksjoner

Kommunalt rusarbeid - innlemming av 333 av 433 mill. kroner    333 000 1 170

Kvalifi seringsprogrammet    1 322 982 4 647

Fysioterapi - fordelt gjennom innbyggertilskuddet    246 369 1 208

Sum innlemminger    1 902 351 7 025

     Totaler for Andel Molde
     landet kommune

Hele 1.000Innlemminger
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Barnehageområdet
Som i fjor er rammetilskuddet korrigert grunnet 
videreføring av nominelt nivå på foreldrebetaling og 
at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes. 
De ikke-kommunale barnehagene skal ha et mini-
mumstilskudd på 92 pst. frem til 1. august 2013 og 
94 pst. resten av 2013. I tillegg har rammetilskuddet 
blitt justert grunnet helårsvirkning av økt etterspørsel 
etter barnehageplasser. Dette har sammenheng med 
endring i kontantstøtteordningen i 2012.

Samlet er rammene styrket med 754,1 mill. kroner 
mens Molde kommunes andel er 3,7 mill. kroner. 

Skoleområdet
Valgfag på 8. trinn ble innført fra høsten 2012. Dette 
vil gi helårsvirkning for 2013. Samtidig utvides ord-
ningen til også å gjelde for 9. trinn fra høsten 2013.

Det er foreslått å innføre én uketime frivillig og gratis 
kulturskoletilbud i skole eller SFO-tiden på barnetrin-
net (1.- 4. trinn) fra høsten 2013.

Vergemålsreformen
Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. For 
kommunene innebærer dette at overformynderiene 
blir avviklet, og at ansvar, oppgaver og fi nansiering 
av den lokale vergemålsmyndigheten blir overført 
til fylkesmennene fra 1. juli 2013. Kommunene får 
beholde noe av midlene, utover halvårseffekten, til 
mer- og etterarbeid i forbindelse med virksomhets-
overdragelsen. 

Døgnopphold til personer med behov for øyeblikkelig 
hjelp
I 2016 skal alle kommuner gi dette tilbudet. Det øre-
merkede tilskuddet trappes opp i 2013 fra 131 til 270 
mill. kroner. Tilsvarende beløp blir gitt fra regionale 
helseforetak etter samarbeidsavtale mellom kom-
munene og foretakene. I 2016 vil hele beløpet bli 
innlemmet i rammen, anslått til vel 1 mrd. 2012-kro-
ner. Oppbygging av dette tilbudet innebærer at kom-
munen samlet får redusert sine utgifter til medfi nan-
siering av spesialhelsetjenester. Rammen er derfor 
redusert med 83 mill. kroner i 2013. 

Demografi 
Veksten i de frie inntektene skal samlet dekke even-
tuelle merutgifter knyttet til demografi ske endringer. 
I forslaget til statsbudsjett for 2013 er det anslått en 
merutgift til dette for en samlet kommunesektor på 
3,3 mrd. kroner. Av dette må kommunesektorens frie 
inntekter anslagsvis dekke 3,0 mrd. kroner.

Det resterende beløpet er tenkt dekt gjennom økte 
gebyrer og brukerfi nansiering. Dette betyr i klartekst 
at det beregnes at Molde kommune vil få betydelige 
merutgifter i 2013 som i hovedsak er kompensert 
gjennom økningen i de frie inntektene.
Dette gjelder blant annet merutgifter grunnet fol-
ketallsvekst og at den eldre delen av befolkningen 
stadig øker. På grunn av at rammetilskuddet utgjør 
en betydelig andel av de frie inntektene, skal tilskud-
det også dekke en betydelig andel av den forventede 
økningen i demografi utgifter.

En stor del av demografi utgiftene kan tilskrives eldre-
omsorgen. Molde kommune har samlet sett hatt en 
større økning i andel eldre enn landsgjennomsnittet. 
Samtidig har kommunen i utgangspunktet en større 
andel eldre i befolkningen enn landsgjennomsnittet. 
Isolert sett vil dette gi økt behov for tjenester innen-
for pleie og omsorgsområdet. Diagrammet under 
viser Molde kommunes andel av Norges befolkning 
over 67 år fordelt på tre ulike aldersgrupperinger.

Som diagrammet viser, ligger Molde kommune til 
dels 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 2012 ligger 
aldersgruppen 67 - 79 år 4,4 pst. over landsgjen-
nomsnittet, aldersgruppen 80 - 89 år ligger 11,2 pst. 
over landsgjennomsnittet og aldersgruppen over 90 
år ligger 17,6 pst. over landsgjennomsnittet. Antallet 
i gruppen over 90 år økte med 55 personer fra 2009 
til 2012 eller fra 191 personer i 2009 til 246 personer 
i 2012 som er en økning på hele 28,8 pst. Dette er 
noe av forklaringen på hvorfor presset i eldreomsor-
gen har vært og er betydelig. Det er tallene for 2012 
(per 1. juli 2012) som danner grunnlaget for utgiftsut-
jevningen i 2013.

Molde kommunes andel av befolkning over 67 år
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Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for 
primærkommunene
Kommunalt barnevern
Det er foreslått videreført en øremerket bevilgning til 
styrking av det kommunale barnevernet for 2013 på 
205 mill. kroner som er gitt over Helse- og omsorgs-
departementets budsjett. Sammen med satsingen i 
2011 og 2012 er det nå bevilget til sammen 500 mill. 
kroner.

Kommunene kan søke om midler til stillinger, 
kompetansetiltak og etablering av interkommunale 
samarbeid. Fylkesmannen behandler søknadene fra 
kommunene. 

Økning i pensjonskostnadene
Statsbudsjettet angir en økning i kommunesektorens 
samlede regnskapsmessige pensjonskostnader i 
størrelsesorden 1,4 mrd. kroner. Dette er et grovt 
anslag heftet med betydelig usikkerhet. Ikke desto 
mindre er det klart at pensjonskostnadene vil øke for 
kommunesektoren i 2013, og at dette må fi nne sin 
dekning i veksten i de frie inntektene.  

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. For 2012 ble det bevilget en 
ramme på 150 mill. kroner som skulle øremerkes til 
etablering av 2.300 dagaktivitetsplasser som skulle 
gi tilbud til 5.000 mennesker med demens i 2012. 
Per august er det gitt tilskudd til 500 plasser. De 
pengene som ikke blir benyttet i 2012 blir overført til 
2013. I tillegg er det foreslått å øke tilskuddet med 
nye 100 mill. kroner i 2013.  

Tilskudd til økt lærertetthet
Regjeringen foreslår å bevilge 157 mill. kroner i 2013 
til etablering av en fi reårig tilskuddsordning som et 
forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen. 
Kommuner som har ungdomsskoler med både 
grunnskolepoeng under gjennomsnittet og gruppe-
størrelse over 20 elever per lærer, tilbys å være med i 
prosjektet. Molde kommune har ikke fått tilbud om å 
være med i prosjektet. 

Reduksjon av skjønnsrammen 
Grunnet skadene etter stormen “Dagmar” ble 
skjønnsrammen for 2012 økt med knappe 150 mill. 
kroner. Denne økningen blir ikke videreført i 2013.

Oppsummert - vekst i de frie inntektene
Kommunenes økonomiske utgangspunkt ved 
inngangen til 2012 var ikke det beste. Svært mange 
kommuner rapporterte svake resultat for 2011. Dette 
ser vi både nasjonalt, ved at netto driftsresultat var 
svakt og synkende i 2011, og lokalt ved at tallet på 
Robek-kommuner i Møre og Romsdal har økt de 
siste årene. Molde kommune er ikke et unntak i 
denne utviklingen. Regnskapet for 2011 og forventet 
resultat for 2012 viser at Molde kommune har store 
økonomiske utfordringer. 

Forslaget til statsbudsjett vil i utgangspunktet gi 
kommunesektoren en liten økning i handlingsrom-
met. Totalt sett øker de frie inntektene for kommu-
nesektoren med 5 mrd. kroner i forhold til revidert 
nasjonalbudsjett (RNB). Endring i demografi  og økte 
pensjonskostnader er anslått til 4,7 mrd. kroner. 
Sammenligner vi med nytt anslag (anslag regnskap) 
vil de frie inntektene øke med 2,3 mrd. kroner. 
Forskjellen skyldes at skatteinntektene er forventet 
å øke ytterligere med 2,6 mrd. kroner i 2012 og at 
forventet økt skatteinngang, slik praksis er, ikke blir 
videreført i 2013. 

I forslag til statsbudsjett blir viktigheten av økono-
misk orden og budsjetterte overskudd poengtert. 
Dette med bakgrunn i at kommunene må stå godt 
rustet til å møte de økonomiske utfordringene som 
kommer i årene fremover. Det vil alltid være et press 
på kommunesektoren om å tilby et større omfang 
eller høyere nivå på tjenestene, på en mer kostnads-
effektiv måte. 

For primærkommunene er veksten i de frie inntek-
tene i gjennomsnitt 4,1 pst. For Molde kommune er 
veksten anslått til 3,4 pst. Det er fl ere grunner til at 
veksten til Molde kommune er lavere enn landsgjen-
nomsnittet. Folketallet i Molde kommune har de 
siste årene økt mer enn landsgjennomsnittet. Men 
i perioden 1. juli 2011 - 1. juli 2012 har folketallsvek-
sten vært noe lavere i Molde enn landet ellers. Dette 
reduserer veksten fra 2012-2013 for Molde kom-
mune. Videre har Molde kommune blitt en rimeligere 
kommune å drive i forhold til landsgjennomsnittet. 
Dette kommer frem ved at kommunen har fått en 
større reduksjon gjennom utgiftsutjevningen. Til slutt 
vil innlemminger og korrigeringer påvirke anslaget for 
vekst i frie inntekter dersom det skjer på tjeneste-
områder der kommunen har et anslått utgiftsbehov 
forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
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6.2  SAMHANDLINGSREFORMEN
Samhandlingsreformen trådde i kraft 1. januar 2012. 
Reformen har sin hovedforankring i ny lov om kom-
munale helse- og omsorgstjenester og Lov om 
folkehelsearbeid.  

Den nye ordningen utfordrer i større grad kommu-
nene til å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet i 
spesialisthelsetjenesten, og dermed klassifi sert som 
utskrivningsklare. Kommunene får betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter fra og med varslingsdag, 
mot tidligere 10 dager etter varsling. Betalingsbelø-
pet per døgn er satt til kr. 4.125,-. 

Den største endringen som følger av samhandlings-
reformen 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 diagnose (det gjøres noen få unntak). På 
sikt er det meningen at ordningen skal inkludere alle 
diagnosegrupper, også psykiatri og rusbehandling. 
Denne delen av reformen har en betydelig større 
økonomi i seg enn endringen i betaling for ferdigbe-
handlede pasienter. Før 2012 var det slik at driften 
av sykehusene ble fi nansiert med 60 pst. tilskudd 
fra eier (helseforetakenes basisfi nansiering) og 40 
pst. fra staten gjennom ordningen med innsatsba-
sert fi nansiering (ISF). ISF-andelen fra staten er nå 
redusert til 20 pst. ved at halvparten er overtatt av 
kommunene.

Kommunene betaler for sykehusopphold etter sam-
me oppgjørssystem som i ISF. Dette skjer ved at et 
pasientopphold registreres i et system etter såkalte 
DRG-poeng. Disse gir en inndeling i 880 diagnosere-
laterte grupper, som hver for seg fastsetter hvor mye 
et sykehusopphold skal koste betaleren. 

Halvparten av de midlene som foretakene fi kk fra 
ISF-ordningen (20 pst. andelen) er blitt omfordelt til 
kommunene. Dette for å sette kommunene i stand 
til å betale for det nye ansvaret. 

Egentlig var dette i oppstartsfasen det man kaller et 
”nullsumspill”, når en ser det i et nasjonalt makroø-
konomisk perspektiv. Imidlertid fordeles midlene til 
kommunene etter andre kriterier enn det faktiske 
forbruk av sykehustjenester. Det kan derfor skje at 
noen kommuner får tildelt mer i rammeøkning enn 
hva de vil måtte betale for sine innbyggeres syke-
husopphold. Likeså vil det være kommuner hvor det 
motsatte kan skje. Molde kommune ser så langt 
ut til å havne i denne siste gruppen. Men dette vil 
avhengige i stor grad av hvilke prosedyrer og samar-
beidsløsninger som etter hvert blir etablert mellom 
kommunen og sykehuset. Det samme gjelder hvilke 
tiltak kommunen etablerer for å løse utfordringene. 
Partene er fortsatt i en utviklingsfase når det gjelder 
innføringen av samhandlingsreformen.

En omfordelingsordning som skal kompensere for 
denne ulikheten er etablert. Ordningen som gir de 
kommunene som er underfi nansiert et kompen-
sasjonstilskudd skal vare i tre år, fra og med 2012. 
Molde kommune får i 2013 7,1 mill. kroner i tilleggs-
kompensasjon. En større del av reformen er fi nansi-
ert gjennom rammetilskuddet. Det er vanskelig på 
nåværende tidspunkt å mene noe sikkert om disse 
midlene vil dekke de utgiftene kommunen faktisk får 
i 2013. Det avhenger i stor grad av hvor store utgif-
ter kommunen får til utskrivningsklare pasienter og 
medfi nansiering i 2013.
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7.  Rammebetingelser for Molde kommune
7.1 RAMMESAK OG POLITISKE SIGNAL TIL BUDSJETTPROSESSEN
Som tidligere år ble det også i 2012 gjennomført en 
dialogprosess mellom politisk og administrativt nivå. 
Prosessen var i år vesensforskjellig fra tidligere år 
i og med at formannskapet hadde rollen som poli-
tisk dialogkomite. Møtene ble gjennomført i åpne 
formannskapsmøter og avsluttet med behandling av 
egen sak i kommunestyrets møte den 24. mai hvor 
ordføreren oppsummerte prosessen.
Det ble for året gjennomført to dialogmøter hvor 
følgende tema ble gitt særlig fokus:
• Utfordringer 2012 og for økonomiplanperioden. 

Forutsetningene for økonomiplanperioden ligger 
til grunn.

• Regnskap 2011, dekning av underskudd
• Økte driftsutgifter i 2012 og fremover
• Konsekvenser av merforbruk – ikke kompenserte 

forhold.
• Fordringer BUF-etat
• Barnehageområdet – full barnehagedekning, nye 

tiltak, økte driftsutgifter.
• Skoleområdet – spesialpedagogiske utfordringer 

– spesialundervisning, økte driftsutgifter.
• KF’ene – inndekning av underskudd i driftsregn-

skapene – morselskapets forpliktelser.
• Flyktningetjenesten, resultat, integreringstil-

skudd, enslige mindreårige fl yktninger.

Foruten formannskapets faste medlemmer deltok 
rådmannen, kommunalsjefene, økonomisjefen og 
personal- og organisasjonssjefen i dialogmøtene. 
Hovedtillitsvalgte var også inviterte til å delta i mø-
tene. I dialogprosessen har det fra politisk hold til 
dels kommet tydelige signaler på at det ikke er rom 
for styrking av tjenesteområdene så lenge kommu-
neøkonomien er i ubalanse. Den største utfordringen 
fremover blir å prioritere godt for å opprettholde 
dagens tjenesteproduksjon.
Med bakgrunn i denne dialogprosessen og igangset-
tingen av den administrative budsjettprosessen for 
2013 i mai/juni 2012, ble rammesaken som tok for 
seg budsjettrammene for 2013 og planperioden 2013 
– 2016 lagt frem for kommunestyret til behandling i 
september. 

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 be-
regnet driftsrammer for den enkelte avdeling, enhet 
og kommunalt foretak.

De økonomiske rammene for avdelinger, enheter 
og kommunale foretak i 2013 er i hovedsak basert 
på økonomiplanens forutsetninger. Ut over dette har 
rådmannen avkrevd alle områder for omfattende ef-
fektiviseringstiltak og rammereduksjoner med tilhø-
rende konsekvensvurdering av de ulike tiltakene. En 
av de store utfordringene rådmannen erfarer når til-
takene meldes, er at en stor del av disse ikke får full 
resultateffekt i 2013. Rammesaken, som var oppe til 
politisk behandling i september, synliggjorde udekte 
behov i avdelinger, enheter og foretak på 80,3 mill. 
kroner i forhold til rammene i vedtatt økonomiplan.  
På grunn av de svært omfattende behovene, ble 
saken lagt frem som en sak av orienterende karakter 
mer enn for å fastsette driftsrammer. Rådmannen 

gjorde det imidlertid klart i saken at det ikke kunne 
påregnes økninger i rammer med bakgrunn i de 
innmeldte behovene med unntak av det som følger 
av allerede inngåtte forpliktelser i form av lover og 
regler. Kommunestyret vedtok i rammesaken at råd-
mannen, før endelig skisse til budsjett var utarbeidet, 
skulle skissere til dels drastiske nedskjæringstiltak 
på inntil 45,0 mill. kroner ut over rammereduksjonen 
i vedtatt økonomiplan på 17,1 mill. kroner. Slike tiltak 
skulle så drøftes løpende med formannskapet. 

Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2013, ut over 
det som skal dekkes gjennom indeksregulering av 
avdelingenes/enhetenes egne inntekter, er lagt i 
en felles lønnspott med unntak av lønnsoverhenget 
fra sentralt oppgjør i 2012 som er tillagt rammene 
til den enkelte avdeling/enhet. Den totale økningen 
i lønnsutgifter er beregnet ut ifra statsbudsjettets 
forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 4,0 
pst. fra 2012 til 2013.

Det er i rammen for 2013 budsjettert med 14,1 pst. 
arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av pensjons-
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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 er i rammene gitt kompensasjon for generell 
prisstigning fra 2012 til 2013 med 2,0 pst. på utvalgte 
arter, noe som samsvarer med forutsetningene i 
forslaget til statsbudsjett. Det er også i noen tilfeller 
kompensert for spesiell prisstigning, mens strømut-
giftene som ligger i rammene til Molde Eiendom KF 
forventes å bli lavere enn gitte rammer tilsier. Stør-
relsen på denne utgiftsreduksjonen er derfor anslått 
og trukket ut av rammene til foretaket. Anslaget for 
lønns- og prisvekst (defl atoren) i forslaget til stats-
budsjett, inneholder også prisvekst på investeringer. 
Dette innebærer at lønnsandelen i defl atoren er langt 
mindre enn hva som er tilfelle i Molde kommune. 
Lønnsandelen som ligger i defl atoren er 62,5 pst. 
mens lønnsandelen i Molde kommune i opprinne-
lig budsjett for 2012 er ca. 72,0 pst. Dette betyr en 
betydelig underkompensasjon av lønns- og prisvekst 
i de frie inntektene.

Regjeringens forslag til skattevedtak medfører ingen 
endring i forhold til dagens skattøre. Skattøret som i 
2012 er på 11,6 pst. videreføres derfor til 2013. Med 
dette holdes skatteinntektenes andel av de totale 
frie inntektene fortsatt på ca. 40 pst. Det er videre 

forutsatt i statsbudsjettet at den siste økningen i an-
slaget over skatteinntektene for 2012 på 2,17 milliar-
der kroner for primærkommunene ikke videreføres i 
2013. Statsbudsjettets forutsetninger er lagt til grunn 
for Molde kommunes anslag på skatteinntekter for 
2013 med et tillegg på 10,0 mill. kroner for alle år i 
planperioden. 

I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2012 i det alt 
vesentlige 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, er i statsbud-
sjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst 
(defl atoren). 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 ram-
mer og tillagt den sentrale lønnspotten. Avdelinger, 
enheter og foretak forpliktes dermed til å sørge for 
at nødvendig indeksregulering av inntektene i form 
av betalingssatser med videre blir foretatt.

Innbyggertilskudd -529 049 -558 557 -559 409 -561 397 -561 397

Utgiftsutjevning 39 937 50 191 45 344 45 364 45 384

Korreksjon statlige/private skoler -4 457 -4 882   

Overgangsordninger/INGAR 1 757 1 506 

Saker med særskilte fordelinger   -6 221  

Skjønnsmidler -1 250 -250 

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

Kompensasjon for samhandlingsreformen -6 846 -7 072 -7 072  

Netto inntektsutjevning 901 -948 -948 -948 -948

Sum rammetilskudd -506 528 -521 312 -523 384 -518 280 -518 260

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammetilskudd 2013 - 2016
Faste 2013 priser i hele 1.000
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Skatteinntekter -598 215 -639 067 -639 067 -639 067 -639 067

Rammeoverføringer -506 528 -521 312 -523 384 -518 280 -518 260

Forventet økning i skjønnsmidler -4 500 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole  994 943 1 064 1 096 1 040

Eiendomsskatt 4,2 promille i 2013 tilbakeføres til 3,6 promille
i økonomiplanperioden -62 513 -70 205 -78 665 -87 971 -98 209

Inv. bidrag R-97 (skoleanlegg) -803 -941 -893 -846 -771

Rentekompensasjon skole -2 642 -2 177 -2 028 -1 882 -1 676

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sjukeheimer -5 846 -6 266 -5 979 -5 713 -5 432

Rentekompensasjon kirkebygg -295 -332 -301 -272 -244

Rentekompensasjon Glomstua og Tollero omsorgsboliger
(overføres til Molde Utleieboliger KF) -654 -589 -563 -540 -521

Kompensasjon for egne MVA-investeringer -10 320 -10 241 -3 048 -3 248 -5 888

MVA-kompensasjon fra andre selskap inkl. investeringsmoms -13 986 -29 323 -42 881 -16 981 -6 421

Toppfi nansiering ressurskrevende tjenester -44 416 -45 550 -45 550 -45 550 -45 550

Integreringstilskudd fl yktninger -33 636 -40 941 -40 941 -40 941 -40 941

Vertskommunetilskudd asylmottak -626 -651 -651 -651 -651

Aksjeutbytte Istad AS -5 100 -5 100 -15 000 -15 000 -15 000

Kalkulatoriske posteringer -3 997 -4 831 -5 617 -5 617 -5 617

Konsesjonskraft -200 -200 -200 -200 -200

Sum inntekter -1 293 283 -1 380 782 -1 407 702 -1 385 662 -1 387 407

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Inntektsrammer Faste 2013 priser i hele 1.000

7.3 TOTALE INNTEKTSRAMMER FOR PERIODEN 2013 - 2016

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 blant annet ressurskrevende tjenester til 
brukere over 67 år. For 2012 fi kk Molde kommune 
4,5 mill. kroner i skjønnsmidler til dette formålet. 
Fylkesmannen vil avvente til endelige regnskapstall 
som viser faktiske utgifter i 2012 foreligger før han 
fordeler midlene. Foreløpige beregninger tilsier at 
Molde kommune vil kunne få utbetalt 4,0 mill. kroner 
i økt skjønnstilskudd til formålet i 2013. 

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole
Tøndergård skole er et interkommunalt samarbeid 
med Molde kommune som vertskommune. Fra 
statlig hold regnes derfor skolen som en del av 
Molde kommune. Som følge av en betydelig økning i 
pensjonskostnadene for mange år tilbake, ble derfor 
rammetilskuddet til Molde kommune økt også for 
den delen som vedrørte Tøndergård skole. Molde 
kommune mottok med andre ord et forhøyet ram-

metilskudd også på vegne av de øvrige kommunene 
som deltar i samarbeidet. Dette er bakgrunnen for at 
en andel av Molde kommunes rammetilskudd hvert 
år overføres til Tøndergård skole. 

Eiendomsskatt
Det forutsettes oppkrevd 81,9 mill. kroner i eien-
domsskatt i 2013. Skattesatsen er for dette året satt 
til 4,2 promille av takst. Økningen med 0,6 promille 
forutsettes gjennomført kun for 2013 som en konse-
kvens av manglende forventning om utbytte fra kom-
munens eierskap i Istad AS i 2013. Det forutsettes at 
Istad AS igjen innfrir utbytteforventningene utover i 
planperioden slik at eiendomsskattesatsen igjen kan 
settes til 3,6 promille. 
Videre er skattetakstene fra 2013 og utover i planpe-
rioden oppskrevet med 10,0 pst. årlig. Dette kom-
mer i stedet for en eventuell omtaksering 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.

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember at eiendomsskatten for 2013 skrives ut med 
3,6 promille av eiendomsskattetakst som er oppjustert med 10,0 pst. i forhold til 2012.

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember en forventet økt skatteinngang på ytterligere 
kr. 3.832.000,-. Samlet økt skatteinngang på kr. 13.832.000,-.
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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. Tilskuddet utbetales over 30 år og inklu-
derer en rentegodtgjørelse 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 tidligere en investerings-
ramme på 62,0 mill. kroner til dette formålet som 
ble benyttet fullt ut. I statsbudsjett for 2009 ble det 
lansert en ny skolepakke. Kommunens 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 
ved byggingen av nye Bekkevoll ungdomsskole. I 
budsjettet for 2013 er det lagt inn forutsetning om 
full kompensasjon etter denne ordningen.
Det er også innført en egen rentekompensasjonsord-
ning for kirkebygg. Ved utgangen av regnskapsåret 
2012, vil grunnlaget for Molde kommunes kompen-
sasjon være investeringer i kirkebygg på totalt 20,7 
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 den kom-
pensasjonen kommunen mottar fra Husbanken 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 2013 er det beregnet 35,1 mill. kroner 
i momskompensasjon fra investeringsbudsjettet 
(inkl. investeringer utført i regi av Molde Eiendom 
KF). Av dette blir 28,1 mill. kroner eller 80,0 pst. 
overført til investeringsbudsjettet og foreslås i første 
omgang avsatt til investeringsfond. Fra og med 2014 
vil for øvrig all kompensert moms på investeringer bli 
overført til investeringsbudsjettet. I tillegg forventer 
kommunen å motta 4,4 mill. kroner i momskom-

pensasjon fra kommunale foretak m.v. I budsjettet 
for 2013 blir all moms på investeringer, med unntak 
av det som inngår i omleggingen av ordningen og 
overført til investeringsbudsjettet, 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 2013 er defi nert som pleietjenester gitt 
til en enkeltperson med et ressursbehov ut over kr. 
975.000,-. Innslagspunktet i 2012 var på 
kr. 935.000,-. 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 enhet mens 
statstilskuddet budsjetteres som en kommunal 
fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2013 er det lagt 
til grunn en inntekt på 45,6 mill. kroner. Tilskuddet 
videreføres på dette nivået i resten av planperioden. 

Integreringstilskudd fl yktninger
Flyktningetjenesten er fra 2009 organisert som en 
del av kommunens virksomhet som foruten sosial-
tjenesten 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 2013 og resten av planperioden er det 
forutsatt at kommunens samlede utgifter til boset-
ting og integrering av fl yktninger er 8,4 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
Inntektsført vertskommunetilskudd er den andelen 
av tilskuddet som allerede er disponert til å dekke 
opprettede stillingsandeler som helsesøster m.v. 
Tilskuddet for 2012 oppjusteres med forventet lønns-
vekst på 4,0 pst.

Aksjeutbytte fra 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. I budsjett-
året 2012 budsjetterte kommunen med et forventet 
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Forventet og mottat avkasting fra Istad AS

Budsjettår Forventet 
avkastning 
opprinnelig 

budsjett

Mottat 
avkastning

Avvik

2007  16 000   9 525   -6 475 
2008  10 200   9 525   -675 
2009  21 465   15 308   -6 157 
2010  15 300   6 804   -8 496 
2011  15 300   10 205   -5 095 
2012  10 200   5 100   -5 100 
2013  12 500   -     -12 500 

utbytte på 10,2 mill. kroner men mottok bare det 
halve. Med de signaler som er gitt for 2013, kan ikke 
kommunen forvente å få noe utbytte for dette året. 
I gjeldende økonomiplan taper derfor kommunen en 
forventet inntekt på 12,5 mill. kroner. Tabellen under 
viser forventet og mottatt avkastning fra Istad AS 
siden 2007. 

Med bakgrunn i disse tallene og den usikkerhet 
dette medfører i kommunens budsjetter, må kom-
munens eierskap i Istad AS vurderes med tanke på 
alternativ plassering av en betydelig kapital.

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

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

Kommunestyret vedtok i sak 129/12 i møte 13. desember en forventning om utbytte fra Istad AS på 5,1 
mill. kroner.
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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 disse 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 inntektene ikke er 
tilstrekkelige til å dekke utgiftsbehovet, er målset-
tingen at denne strategien gradvis blir realisert i 
løpet av kommende planperiode. Den umiddelbare 
utfordringen kommunen nå står overfor, er at resul-
tatprognosene i tertialrapporten per 31. august 2012 
viser et underskudd for året på ca. 30,6 mill. kroner. 
Dette viser et svært stramt kommunebudsjett for 
2012 og rådmannen har betydelig fokus på å reduse-
re dette prognostiserte underskuddet til et absolutt 
minimum. Budsjettrevisjonen i november vil forhå-
pentligvis også bedre prognosen vesentlig.

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 2013. 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 sikt 
står ved lag.

Av særlig store utfordringer i kommende planpe-
riode, som vil kunne bety betydelige merutgifter for 
kommunen kan nevnes:
• Den aller største utfordringen i budsjettet for 

2013 er å lykkes med gjennomføringen av ef-
fektiviseringer og rammetrekk tilsvarende 42,0 
mill. kroner samtidig som det er en fare for at 
avdelinger, enheter og foretak drar med seg noe 
av merforbruket som synliggjøres i 2012.

• Det er stor usikkerhet knyttet til samhandlings-
reformen som ble startet opp fra 1. januar 2012. 
Kommunen har i 2012 betydelige overskridelser 
i størrelsesorden 10,0 mill. kroner i forhold til ut-
skrivningsklare pasienter. I budsjettet for 2013 er 
det imidlertid forutsatt at merutgiftene til å drifte 
lokalmedisinsk senter på Råkhaugen, skal være 
tilstrekkelig til å forhindre at det blir overskridel-
ser på dette området. Dette kan bli en betydelig 
utfordring dersom forutsetningene ikke holder 
stikk. 

• Veksten i barnetallet på barn under 6 år tilsier 
en økning i behovet for plasser fra august 2013. 
Hvor stor en eventuell økning vil bli, vil avdekkes 
ved behandling av søkermassen våren 2013 og 
konsekvensene av dette må fortrinnsvis fi nne sin 
løsning i budsjettrevisjonen i juni. Det har vært 
antydet en mulig utgiftsøkning på mellom 4-5 
mill. kroner men dette er ikke innarbeid i opprin-
nelige budsjettrammer for 2013.

• Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Morsel-
skapet dekker nå kapitalutgiftene på foretakets 
lån samt renter av forskutterte spillemidler. 
Samtidig er det i budsjettet for 2013 forutsatt 
at morselskapet dekker foretakets underskudd 
for 2010 og 2011 med samlet 5,7 mill. kroner. 
Foretaket har rapportert en negativ årsprognose 
også i 2012 på anslagsvis 2,5 mill. kroner. Dette 
er og blir en stor økonomisk utfordring i første 
rekke for foretaket men når det ender med at 
morselskapet må dekke foretakets underskudd 
gjennom kutt i egen tjenesteproduksjon er det 
Molde kommune som må fi nne den bærekraf-
tige fremtidige løsningen. 

• Leieavtalen på dagens biblioteklokaler løper ut 
2013. Administrasjonen arbeider fortsatt med å 
fi nne løsninger på dette som forhindrer/begren-
ser merutgifter til biblioteklokaler i 2013. 

• Kommunens konfl ikt med BUF-etat har ennå ikke 
funnet sin løsning.  Ved utgangen av juli 2012 var 
kommunens totale fordring kommet opp i 30,8 
mill. kroner. Det forventes en snarlig avklaring 
på denne konfl ikten som i verste fall kan gi en 
betydelige økonomisk belastning for Molde kom-
mune. 



41

D
riftsbalanse og utfordringer i perioden

Inntekter  -1 293 283 -1 380 782 -1 407 702 -1 385 662 -1 387 407

Netto driftsutgifter 1 141 873 1 159 637 1 137 400 1 136 548 1 134 568

Brutto driftsresultat -151 410 -221 145 -270 302 -249 114 -252 839

Renter* 30 363 37 217 45 370 56 566 65 263

Avdrag** 61 742 62 871 67 693 72 515 74 814

Netto fi nansutgifter 92 105 100 087 113 063 129 081 140 077

Netto driftsresultat -59 305 -121 057 -157 239 -120 034 -112 762

Kommunale foretak     
Molde Eiendom KF *** 51 732 50 244 49 602 48 860 50 244

Moldebadet KF *** 5 926 13 040 7 282 7 177 7 072

Molde Utleieboliger KF *** -947 -1 630 -1 656 -1 679 -1 698

Lønn og pensjon
Årslønnsvekst avsatt til lønnspott med 4,0 pst. 7 643 28 669 28 669 28 669 28 669

Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift -11 951 -5 931 -5 931 -5 931 -5 931

Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP)  3 650 3 800 3 800 3 800 3 800

Fond bruk/avsetning     
Avsetning til disposisjonsfond  182 33 966 23 331 22 719

Bruk av disposisjonsfond -9 969    

Overføring av investeringsmoms til investeringsregnskapet
som følge av ny forskrift. Overføringen gjøres med 80 pst.
i 2013 og 100 pst. i resten av planperioden 11 646 28 114 41 508 15 808 7 888

Andre     

Inndekning av tidligere underskudd Molde kommune  4 569   

Dekning av underskudd i 2010, Moldebadet KF  1 575    

Resultat 0 0 0 0 0

Driftsbalanse 2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Driftsbalanse for budsjett og økonomiplan 2013- 2016 Faste 2013 priser i hele 1.000

Kommentarer til ulike balanseringsposter
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
Det ligger nå inne forutsetning om at morselskapet 
skal dekke samlede kapitalkostnader på foretakets 

lånegjeld samt forskutterte spillemidler med samlet 
7,5 mill. kroner i 2013. I tillegg er det i 2013 lagt inn 
forutsetning om at morselskapet gir et tilskudd til 
foretaket på samlet 5,7 mill. kroner som foretaket 
skal benytte til å dekke sine underskudd for 2010 
og 2011 på henholdsvis 1,6 mill. kroner og 4,1 mill. 
kroner. For å få rom til en slik overføring, er kom-
munens egne tjenesteproduksjon redusert med 5,7 
mill. kroner i 2013 ut over det som ellers hadde vært 

(1)  Renteutgifter er budsjettert med 2,8 pst. i 2013 og økes til 3,25 pst. i 2014  og med 0,5 pst. hvert år i resten av 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 3,3 pst. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre
priser i 2013 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

Det som er nevnt over bare understreker stramheten 
i budsjettopplegget for 2013. Det vil bli særdeles vik-
tig å holde igjen i forhold til økning i utgifter dersom 
mulighetene skulle by seg gjennom ekstrainntekter 
og lignende.  Dersom det mot formodning skulle 

oppstå et slikt handlingsrom, bør det umiddelbart 
settes av til å møte noen av utfordringene som er 
nevnt over. Noen av disse vil helt sikkert slå til og 
utløse til dels betydelige utgifter for kommunen. 
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nødvendig. Videre forutsettes det at kommunen i 
kommende planperiode dekker alle renter og avdrag 
på foretakets lån samt renter av forventede spille-
midler. Dette innebærer at foretaket selv må sørge 
for driftsmessig balanse ut over dette. 

Mellomværender med Molde Utleieboliger KF
Det er lagt inn forventninger til økonomisk bidrag til 
morselskapet fra Molde Utleieboliger KF i de kom-
mende årene som beløper seg til på 1,5 mill. kroner 
per år (avkastning av kapital). Foretaket vil også i 
de kommende årene være særdeles avhengig av at 
rentenivået forblir lavt.

Lokal lønnsreservepott
Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som 
skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 2013. For 
ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et 
mellomoppgjør 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 2012 til 2013, er allerede delvis kompen-
sert i enhetenes rammer.

Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon
Kommunens pensjonskostnader er for 2013 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 kommende planperiode legges følgende forutset-
ninger til grunn for budsjettert pensjonskostnad.

Molde Kommunale Pensjonskasse - budsjettert på enhetene  81 332   81 332   81 332   81 332 

KLP - budsjettert på enhetene  14 155   14 155   14 155   14 155 

SPK - budsjettert på enhetene  16 604   16 604   16 604   16 604 

Husleie rådhuset - ligger i rammen til Molde Eiendom KF  8 600   8 600   8 600   8 600 

Sum budsjetterte utgifter  120 691   120 691   120 691   120 691 

Aktuarberegnet pensjonskostnad Molde Kommunale Pensjonskasse  -74 855   -74 855   -74 855   -74 855 

Aktuarberegnet pensjonskostnad KLP  -18 433   -18 433   -18 433   -18 433 

Aktuarberegnet pensjonskostnad SPK  -21 472   -21 472   -21 472   -21 472 

Sum aktuarberegnet pensjonskostnad   -114 760   -114 760   -114 760   -114 760 

For mye belastet enhetene inntektsføres  -5 931   -5 931   -5 931   -5 931 

   2013 2014 2015 2016
   Budsjett   Økonomiplan

Reduserte pensjonskostnader Faste 2013 priser i hele 1.000

I aktuarberegningene over er det tatt hensyn til den 
betydelige kostnadsveksten i 2013 som for kommu-
nesektoren i statsbudsjettet er anslått til 1,4 milliar-
der kroner ut over veksten i defl atoren. For Molde 
kommune betyr dette en vekst på 7,2 mill. kroner. 
Videre er utgangspunktet for pensjonskostnaden i 
Molde Kommunale Pensjonskasse økt med 5,5 mill. 
kroner som tilsvarer oppjusteringen i budsjettrevisjon 
III for 2012. 

Pensjonspremien som har vært innbetalt siden 
ordningen med premieavvik ble innført har frem til 
utgangen av 2011 vært 96,3 mill. kroner større enn 
regnskapsført kostnad. Dette beløpet har derfor ikke 
hatt resultateffekt i kommunens regnskap men er en 
vesentlig likviditetsbelastning. For kommunesekto-
ren samlet nærmer det totale bokførte premieavviket 
seg nå 30,0 milliarder kroner. Dette er et betydelig 
beløp som etter hvert skal belastes kommunens 

regnskaper og vil medføre en vesentlig kostnads-
vekst de kommende årene.

Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskri-
ving av eiendommene Molde Kommunale Pensjons-
kasse har overtatt fra kommunen, vil dette bidra til å 
redusere Molde kommunes pensjonskostnader på 
sikt. De kommunale regnskapsreglene medfører at 
økt avkastning, oppskriving av eiendom med videre 
vil manifestere seg langsomt i kommunens regn-
skap. Effektene på kommunens økonomi må derfor 
ses i et langsiktig perspektiv. 

Avtalefestet pensjon er oppjustert med forventet 
lønnsøkning på 4,0 pst. Dersom det skulle vise seg 
at utgiften stiger ut over dette, må forklaringene på 
dette fi nnes og vurderes opp imot kommunens ulike 
seniortiltak.
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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. 

8.2 NÆRVÆR - SYKEFRAVÆR

Utvikling av sykefraværet i pst. i perioden 2008 - 2012 

2008 3. kv. 20122009 2010 2011

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

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

Dekning av underskudd for 2011
Underskuddet for 2011 kan dekkes i løpet av årene 
2012 og 2013. De økonomiske mulighetene til slik 
inndekning har ikke vært til stede i 2012. Underskud-
det som beløper seg til 4,6 mill. kroner føres derfor i 

sin helhet opp til dekning i kommunens budsjett for 
2013.

Avsetning til disposisjonsfond
Det økonomiske handlingsrommet i 2013 som er 
fremkommet gjennom effektiviseringstiltak og res-
sursreduksjoner, er i sin helhet gått med til å dekke 
manglende helårsvirkning av foreslåtte tiltak. Videre 
utover i planperioden, når tiltakene etter hvert får full 
virkning, oppstår et årlig handlingsrom som foreslås 
avsatt til disposisjonsfond. Det er svært viktig at det 
i denne situasjonen med stramme budsjettrammer, 
utvises en stor grad av forsiktighet og at handlings-
rommet som ser ut til å oppstå i perioden benyttes 
først når det er konstatert og realisert.
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Sammen om en bedre kommune
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 og virkemidlene for å nå Molde 
kommunes mål i prosjekt skal være:
• Innovasjon
• Hospitering
• Se oss sett utenfra

Inkludert i innovasjon legges kontinuerlig forbedring 
med Lean som en av arbeidsmetodene. Lean kan 
oversettes med kontinuerlig forbedring skapt av 
medarbeiderne selv. Det legges også inn fokus på 
hva kommunen må slutte å gjøre.

Det lages nå en ny innovasjonsstrategi og en ny aktiv 
borgerstrategi for Molde kommune. Her inkluderes 
at borgerne skal kunne være selvbetjente, der det 
er mulig, tilrettelegging av mobilisering og mestring 
hos brukere og innbyggere og bedre tilrettelegging 
for aktive borgere og frivilligheten.

Se oss sett utenfra er verktøy for å lære av andre og 
etablere forbedrede arbeidsmetoder. Det at andre 
stiller spørsmål om kommunens arbeidsmetoder, 
organisering, ressursforvaltning vil gi nyttig refl ek-
sjon og enda mer bevissthet og enda bedre nytte av 
ressursene kommunen har. 

Reduksjon i sykefravær
Det er etablert et godt system i Molde kommune 
for både systemisk og enhetsvist arbeid i forhold til 
sykefravær. 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 utviklende sam-
arbeid med egen bedriftshelsetjeneste og med NAV 
og fraværet går ned.

I 2011 og 2012 har kommunen delprosjektet ”Gravid 
og i jobb”, som har som målsetting å ha de gravide 
lenger i arbeid før eventuell sykemelding i svanger-
skapet. Målet er at alle gravide skal stå i arbeid til 
minimum uke 27, i forhold til dagens gjennomsnitt på 
uke 17,5. Gjennom dette prosjektet forventes det at 
ledere sitter igjen med god kompetanse angående 

”Gravid og i jobb”. Kommunejordmoren har vært 
engasjert i 20 pst. i dette prosjektet, og det har gitt 
god effekt.

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. 

Et eget delprosjekt vil også være ”Sammen om en 
bedre helse”. Dette blir oppstartet i 2013 og blir et 
tverrfaglig prosjekt som en del av samhandlingsrefor-
men med fokus på forebygging samt god veiledning 
til de som har fått utfordringer og er blitt eller står i 
fare for å bli syke. 

Bedre kompetanse og rekruttering til de kommunale 
jobbene
Det er knapphet på kompetanse, og det er et konti-
nuerlig behov for å videreutvikle kompetanse og å ha 
en god kompetanseplan i bunnen. Strategisk kom-
petanseutviklingsplan er revidert og skal bidra til at 
kommunen arbeider strategisk og systematisk med 
dette viktige arbeidet. Planen skal være på overord-
net nivå og deretter skal enhetene 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 
etablert mye godt 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. 

Det er satt i gang 2 nye lederutviklingsprogram i 
samhandling med Kristiansund kommune. Det er 
ledelse av prosesser og prosjektledelse. I begge 
studiene skal det arbeides på konkrete utfordringer. 
Oppgaver skal skrives og deles i begge lærende 

8.3 OMSTILLINGS- OG UTVIKLINGSARBEID
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organisasjoner. Tiltaket tilrettelegger også for enda 
bedre samhandling på fagutfordringer.

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. Molde kommune fullfører jobbutveks-
lingen ved å sende tilsvarende puljer av ansatte til 
Vejle i 2012 og 2013. Det er etablert en hospiterings-
plan for Molde kommune. Hospiteringen skal være 
strukturert og skal være et kompetanseutviklings-
verktøy i en del av den strategiske kompetansepla-
nen.

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 lærlingeko-
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.
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 lærlingeutvalget. 

Redusere uønsket deltid
Det er fortsatt for mye uønsket deltid i Molde kom-
mune, samtidig som det er for lite satsing på alterna-
tive turnusordninger. I kvalitetskommuneprosjektet 
ble fl eksible turnusordninger innen enheten tiltak 
funksjonshemmede utprøvd og det må satses enda 
mer på dette innen tiltak funksjonshemmede og 
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 deltidsproble-
matikken. 

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 
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. Kom-

munikasjonsplan samt Håndbok for mediehåndtering 
er revidert. 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 2013. 

Kommunen har gjennomført medarbeiderundersø-
kelsen fra Bedre kommune (KS) annethvert år over 
en seksårsperiode. Et av temaene i undersøkelsen 
er omdømme. Resultatet fra 2012 viser at Molde 
kommune skårer bedre enn landssnittet med score 
på 4,7 (skala 1 - 6, der 6 er best) mot landsgjennom-
snittet på 4,5. Også innbyggerundersøkelsen gjen-
nomføres hvert fjerde år. Her er også omdømme et 
av temaene. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 
2009. Innbyggere i Molde kommune har et bedre to-
talinntrykk av hjemstedskommunen enn det som er 
landsgjennomsnittet. På en helhetsvurdering av kom-
munens 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 2014 
(medarbeider) og 2013 (innbygger). For å bygge po-
sitivt omdømme og gjennom dette å bedre resulta-
tene, er det viktig å legge grunnlaget på enhetsnivå. 
Derfor vil alle enhetene, representert ved de lokale 
AMU (samt lærlingeutvalget), få ansvaret for å gjen-
nomføre 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 
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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-
strategi 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.
Våre innbyggere vil få tilrettelagt selvbetjening, der 
dette er riktig og mulig. 

Høsten 2012 begynte Molde kommune med innfø-
ring av Nano-læring, det vil si læring via intranettet. 
Dette kan også av noen kalles e-læring. Dagens 
arbeidsliv krever at man oppdaterer seg kontinuerlig 
i takt med innføringer av nye programvarer, maskin-
varer, retningslinjer, rutiner, m.m. Her kan det legges 
inn smarte opplæringssekvenser tilgjengelig for alle 

og til bruk når de trengs. Nano-læring er et verktøy 
i arbeidet med å sikre høy kompetanse i alle ledd. 
Målet er kontinuerlig læring. Dette er et unikt verktøy 
for en så stor organisasjon. Læring når det trengs 
standardisert og kvalitetssikret opplæring og det 
vil frigjøre nøkkelpersonell, som tidligere drev med 
opplæring, til andre viktige oppgaver. 

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, 
OU og fylket. Tilslag/avslag på disse vil regulere akti-
viteten i prosjektet.



47

Fordeling av driftsram
m

er

9.  Fordeling av budsjettrammer
Til å gjennomføre nødvendige prosesser og arbeid 
frem mot endelig budsjettsak, har rådmannen benyt-
tet den administrative budsjettkomitèen bestående 
av økonomisjef Kurt Magne Thrana og seksjonsleder 
for budsjett, økonomi og controll Terje Tveeikrem 
Sæter. Kommunalsjef Magne Orten har deltatt i 
mange av komiteens møter og representert råd-
mannsnivået. Også rådmannen og kommunalsjef 
for plan og utvikling har deltatt på noen av møtene. 
Arbeidet komiteen har utført har i hovedsak basert 
seg på de rammeutfordringene som ble presentert 
av enhetene i etterkant av dialogprosessen, ramme-
saken og etterfølgende drøftinger samt nye behov 
eller endringer i tjenester hos de enkelte enheter, 
fagområder og foretak.

I budsjettet for 2013 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 enkelte enhet, satt opp en 
oversikt over disse områdene samlet. 

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, 
enheter og foretak 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 2013 – 2016.

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 avdelin-
ger/enheter.

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 det forventes 
blir utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge 
opp enhetene gjennom rapporteringene slik at 
tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses ram-
mene som er gitt.

• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter 
er i hovedsak basert på revidert budsjett 2012 og 
økonomiplan for 2012 - 2015. Videre er rammene 
justert i forhold til elementer i rammesaken som 
ble behandlet 13. september, som kommunen 
ikke kommer utenom. 

• Prisjusteringen av rammene med 2,0 pst. på 
utvalgte arter synliggjøres i de enkelte rammer. 
Videre er rammene justert for spesiell prisvekst 
der dette har vært nødvendig. Dette kan for 
eksempel gjelde driftsavtaler som har prisvekst 
lik lønnsvekst, strømutgifter m.v. 

• Rammene er bare delvis kompensert for helårs-
virkning av lønnsoppgjøret i 2012. Resterende vil 
bli fordelt ved hjelp av lønnsreservepotten i 2013. 

• Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2012 til 2013 
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 2013. 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 fremkomme 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. med rådmann 15 394 14 298 12 878 12 678 12 678

Drifts- og forvaltningsavd. politisk nivå 6 246 7 995 6 995 7 845 6 995

Drifts- og forvaltningsavd. IKT-seksjonen 8 596 9 427 9 427 9 427 9 427

Drifts- og forvaltningsavd. tildelingskontor 11 300 5 394 5 394 5 394 5 394

Plan- og utviklingsavdelingen 11 050 11 340 11 740 11 740 11 740

Personal- og organisasjonsavdelingen 20 065 19 131 19 131 19 131 19 131

Økonomiavdelingen 12 331 12 079 11 897 11 840 11 840

Informasjons- og serviceavdelingen 4 542 4 144 4 144 4 144 4 144

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 22 953 20 283 13 587 13 437 13 287

Kvam skole 12 826 13 345 13 345 13 345 13 345

Sellanrå skole 23 678 22 849 22 849 22 849 22 849

Langmyra skole 26 226 25 865 25 865 25 865 25 865

Nordbyen skole 18 979 19 255 19 255 19 255 19 255

Kviltorp skole 24 844 25 446 25 446 25 446 25 446

Kleive oppvekstsenter 11 473 12 187 10 427 10 427 10 427

Bolsøya skole 5 384 5 884 5 884 5 884 5 884

Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 785 18 434 18 434 18 434 18 434

Sekken oppvekstsenter 4 477 4 610 4 610 4 610 4 610

Bekkevoll ungdomsskole 27 883 29 425 29 425 29 425 29 425

Bergmo ungdomsskole 20 546 20 878 20 878 20 878 20 878

Skjevik barne- og ungdomsskole 17 032 16 843 16 843 16 843 16 843

Molde voksenopplæringssenter 8 207 7 927 7 777 7 777 7 777

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 84 172 91 343 91 123 91 123 91 123

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 733 12 302 11 634 11 634 11 634

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 11 909 11 326 11 326 11 326 11 326

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 312 10 918 10 918 10 918 10 918

Hjelset barnehage 6 755 7 960 9 720 9 720 9 720

Langmyra og Banehaugen barnehager 4 789 4 672 4 672 4 672 4 672

Lillekollen barnehage 13 750 13 652 13 652 13 652 13 652

Barnevernstjenesten 41 909 25 835 25 411 25 411 25 411

Sosialtjenesten NAV Molde  53 825 56 502 56 382 56 182 56 182

Ressurstjenesten  10 479 11 524 10 827 10 827 10 827

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

Helsetjenesten 39 424 57 217 56 618 55 491 55 391

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg 8 634 -1 975 -10 428 -10 428 -10 428

Glomstua omsorgssenter  75 207 74 686 74 686 74 686 74 686

Kirkebakken omsorgssenter 73 566 75 757 75 757 75 757 75 757

Råkhaugen omsorgssenter 11 491 17 693 17 693 17 693 17 693

Bergmo omsorgssenter 60 951 62 010 62 010 62 010 62 010

Røbekk omsorgssenter 24 009 24 765 24 765 24 765 24 765

Kleive omsorgssenter 34 643 35 461 35 461 35 461 35 461

Skåla omsorgssenter 20 613 21 226 21 226 21 226 21 226

Tiltak funksjonshemmede 122 778 130 548 130 548 130 548 130 548

Brann- og redningstjenesten 18 380 18 508 18 508 18 508 18 508

Byggesak og geodata 1 022 387 187 187 187

Molde bydrift 22 791 23 314 23 314 23 314 23 314

Kulturtjenesten 26 116 28 785 27 317 27 317 27 317

Kulturskolen 9 456 9 005 8 755 8 755 7 845

Kirkelig fellesråd 9 442 9 277 9 187 9 219 9 249

Sum ramme 1 141 873 1 159 637 1 137 400 1 136 548 1 134 568

Avdeling/resultatenhet 2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Rammer til den enkelte avdeling/enhet
Hele 1.000
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10. 
stabsavdelinger



Drifts- og forvaltningsavd. med rådmannen 37 114

Plan- og utviklingsavdelingen 11 340

Personal- og organisasjonsavdelingen 19 131

Økonomiavdelingen 12 079

Informasjons- og serviceavdelingen 4 144

Totalt 83 808

Stabsavdelinger 2013 

Budsjett 2013 for stabsavdelinger

Stabsavdelingenes andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for stab

Hele 1.000

7,2 %

Drifts- og forvaltnings-
avdelingen inkludert rådmannen

Plan- og utviklingsavdelingen
uten fagseksjoner

Personal- og organisasjons-
avdelingen

Økonomiavdelingen

Informasjons- og service-
avdelingen

44,3 %

13,5 %

22,8 %

14,4 %

4,9 %
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 (samlet for området)

DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 15 394 14 298 12 878 12 678 12 678

Politisk nivå 6 246 7 995 6 995 7 845 6 995

IKT-seksjonen 8 596 9 427 9 427 9 427 9 427

Kontor for tildeling og koordinering 11 300 5 394 5 394 5 394 5 394

Sum ramme 41 536 37 114 34 694 35 344 34 494

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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
organisasjon gjennom rådmannsteamet, som består 
av rådmannen og kommunalsjefene for drift og for-
valtning og 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 og overformynderi
• politisk sekretariat
• dokumentsenter, hovedarkiv og trykkeri
• innkjøpsforvaltning
• kvalitetsutvikling og tilsyn
• politiske styringsorganer
• IKT- tjenester
• tildeling av tjenster og koordinering

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. 
Opprettholdelse av kommunale tilskudd til eksterne, 
vil med dagens økonomiske situasjon føre til redu-
sert kommunal tjenesteyting.

Kontoret for tildeling og koordinering (KTK)
I forbindelse med gjennomføring av samhandlings-
reformen har Molde kommune fra 1. mars 2012, 
etablert kontor for tildeling og koordinering. Dette 
kontoret er plassert hos drifts- og forvaltningsavde-
lingen.

Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbe-
handling av søknader på helse og omsorgstjenester 
som krever enkeltvedtak i henhold til ny lov om 
helse og omsorgstjenester. Kontoret skal også 
fungere som koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering. Oppgaver som fakturering i forhold til 
tildelte tjenester og vederlagsberegning legges også 
hit. Kontoret blir også kontaktpunkt opp mot Hel-
seforetaket med henhold til håndtering av melding 
om ferdigbehandlede pasienter, samt håndtering av 
søknader på eventuelt interkommunale tjenestetiltak 
i Råkhaugen.

Dette rapporteringsområdet vises samlet ovenfor, og 
beskrives nedenfor i følgende økonomiske rammer:

• Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen
• Politiske styringsorgan 
• IKT-tjenester
• KTK - Kontor for tildeling og koordinering

Hele 1.000



53

S
tabsavdelinger

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016

Forklaring og konsekvens av endring
Økonomisk ramme innebærer en reduksjon av drif-
ten i drift- og forvaltningsavdelingen.

Avdelingen arbeider med å innføre digital oversen-
ding av dokument til politikerne for å effektuere 
vedtak om effektivisering i K-sak 120/11. Avdelingen 
må øke sitt salg av tjenester til andre og vil avvikle 
tilskudd til turistinformasjonen og Nordmøre og 
Romsdal friluftsråd 

Vergemålsreformen gjennomføres i 2013. Oppga-
ver og ansvar overføres Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal. Dette innebærer reduserte lønnsutgifter 
med halvårsvirkning i 2013. I tillegg ligger det inne 
at avdelingen skal nedbemanne utover overføring av 
oppgave og personell til Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal.

Området styrkes med netto kr. 450.000,- fra og med 
2013 som følge av at forslag om å redusere tilskudd 
til eksterne mottakere i 2012 ble reversert.

Rammen til IKT, kontor for tildeling og koordinering 
og politisk nivå er valgt å holdes utenfor totalram-
men og vises i egne rammer nedenfor.

Brutto driftsutgifter 19 335    

Brutto driftsinntekter -4 445    

Inngående 14 890 15 394 14 298 12 878 12 678

Lønnsoppgjør kap. 4 122 104   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 307 219   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -62   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  8   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -45 45   

Økning medlemskontingent ROR  146   

Statsbudsjett 2013: vergemålsreformen - virksomhets-
overdragelse til fylkesmannen  1. juli 2013  -220 -420  

KommIT - nasjonaltprogram for IKT-samordning i regi av KS  26   

Avsluttet medlemskontingent IKT-forum   -8   

Økt overhead (innkjøp og dokumentsenter)  -2   

Økt overhead - Molde Vann og Avløp KF  -16   

K-sak 37/12 - tilbakeført reduksjon i tilskudd til eksterne
mottakere 120    

K-sak 114/12 - tilbakeført reduksjon i tilskudd til
Aker stadion drift AS  330   

Effektivisering og rammereduksjon     
Økt salg av tjenester til andre kommuner, organisasjoner eller
lignende  -100   

Redusert dokumentproduksjon  -300 -200  

Reduksjon tilskudd reiseliv  -500 -500  

Tilskudd til Nordmøre og Romsdals friluftsråd opphører  -166   

Nedbemanning - effektivisering, omorganisering av oppgaver.
Sett sammen med øvrige avdelinger  -200 -300 -200 

K-sak 130/12 - rammereduksjon  -400   

Utgående 15 394 14 298 12 878 12 678 12 678

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen
Hele 1.000

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen for drifts- og forvaltnings-
avdelingen inkludert rådmannen på kr. 400.000,-.
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Brutto driftsutgifter 6 864    

Brutto driftsinntekter -618    

Inngående 6 246 6 246 7 995 6 995 7 845

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  53   

Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg   500 -500 850 -850

Stortingsvalg - utgifter ut over økonomiplanramme  500 -500  

Effektivisering og rammereduksjon     
Redusert politisk virksomhet/utgifter  -304   

K-sak 130/12 - Avsatt til  ulike tiltak - behandles i formannskapet  1 000   

Utgående 6 246 7 995 6 995 7 845 6 995

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Forklaring og konsekvens av endring
Det er lagt inn et nedtrekk i området politisk styring, 
slik det fremgår av tabell. Dette dekkes ved en re-

duksjon i godtgjørelse til folkevalgte på 10 pst og at 
opptjeningstiden for full pensjon for folkevalgte økes 
fra 16 til 30 år. 

Politisk nivå

Brutto driftsutgifter 11 663    

Brutto driftsinntekter -3 265    

Inngående 8 398 8 596 9 427 9 427 9 427

Lønnsoppgjør kap. 4 60 52   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 138 99   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -115   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  123   

Husleie Myrabakken  800   

Økte inntekter - kommunale foretak  -4   

Økt overhead - Molde Vann og Avløp  -24   

Effektivisering og rammereduksjon     
Reforhandling av avtaler  -100   

Utgående 8 596 9 427 9 427 9 427 9 427

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Forklaring og konsekvens av endring
Rammeforslaget innebærer i hovedsak en viderefø-
ring av driften på 2012-nivå for IKT-seksjonen.
For å iverksette vedtak om effektivisering og vedtatt 
nedtrekk i forhold til økonomiplan vil IKT-seksjonen 

reforhandle avtaler med mål om å redusere utgiftene 
tilsvarende.

Det er tilført 0,8 mill. kroner til husleie som følge av 
nødvendig fl ytting av IKT-seksjonen.

IKT-seksjonen
Hele 1.000

Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember at det avsettes 1.000.000 for tilbakeføring av 
fl ere mindre tiltak i Rådmannens skisse. Fordelingen av disse delegeres til første formannskapsmøte et-
ter nyttår.
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Fremtidige utfordringer
Utfordringer i avdelingen blir å tilpasse driftsnivået 
til de økonomiske forutsetningene for avdelingen. 
Etterspørsel etter tjenester fra avdelingen er stor. 
Spesielt gjelder dette IKT-tjenester, innkjøpsrådgi-

ving og juridisk rådgiving. Avdelingen vil ha fokus på 
forbedring og effektivisering i tiden fremover. Dette 
vil kreve stor omstillingsevne både for ledelse og 
ansatte.

Brutto driftsutgifter     

Brutto driftsinntekter     

Inngående  11 300 5 394 5 394 5 394

Lønnsoppgjør kap. 4 63 51   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 43 37   

K-sak 2/12: Opprettelse av tildelingskontor - overføring av
årsverk fra andre 3 863 531   

K-sak 2/12: Overføring av midler ferdigbehandlede pasienter
fra fagseksjon 3 311    

Overføring av midler til omsorgslønn fra fagseksjon -
tilbakeføres 2013 919 -919   

K-sak 2/12 oppstart Råkhaugen 20. august 2012 -2 755    

Ordinære driftsmidler  250   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - utskrivingsklare pasienter -
samhandlingsreformen 5 856 -5 856   

Utgående 11 300 5 394 5 394 5 394 5 394

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Forklaring og konsekvens av endring
Kontoret for tildeling og koordinering (KTK) ble 
etablert i 2012. Budsjettet er justert internt mellom 
kontoret og fagseksjonen, samt at utgifter knyttet 
til samhandlingsreformen er overført Råkhaugen 
lokalmedisinske senter. KTK er tilført kr. 250.000,- i 
administrasjonsutgifter. 

Kontoret må fremover tilføres økt bemanning for å 
kunne ivareta sine oppgaver, noe som tenkes gjen-
nomført med interne personelloverføringer innen 
aktuelle tjenester.

Kontor for tildeling og koordinering
Hele 1.000
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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 og samordning av plan- 
og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen. 

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.

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 14 631    

Brutto driftsinntekter -4 209    

Inngående 10 422 11 050 11 340 11 740 11 740

Lønnsoppgjør kap. 4 25 22   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 312 183   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -82   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  58   

K-sak 27/12  budsjettrev. 1 - organisasjonsgjennomgang
helse og omsorg (RO) 350 -350   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -59 59   

60 pst. styrking av kommuneoverlege  800   

Plankapasitet - styrking med 1 årsverk fra 1. juli 2013  400 400  

Effektivisering og rammereduksjon     
Generell nedbemanning  -800   

Utgående 11 050 11 340 11 740 11 740 11 740

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013- 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Stillingen som kommuneoverlege i Molde kommune 
hart vært utlyst, men er fremdeles ubesatt. Avdelin-
gen har nå fått tilført midler til å lyse ut stillingen i 
100 pst.

Inntektsforutsetningene for plan- og utviklingsav-
delingen er allerede store, og det er ikke mulig å 
øke inntektsoverslaget for 2013.  Dette betyr at økt 
inntektskrav i realiteten vil innebære en reduksjon av 
kostnadene.

Hoveddelen av kostnadene til plan- og utviklingsav-
delingen er lønnskostnader. Avdelingen har ansatte 
som går av med pensjon. Avdelingen vil holde én 
stilling vakant for å tilpasse seg budsjettet for 2013.

Avdelingen vil gjennomføre effektivisering av driften. 
Likevel vil tilpasningen til rammen redusere kapasi-
teten. Reduksjonen vil få størst konsekvens for sek-
sjonen strategi og bestilling og det vil først og fremst 
gå utover utredningsarbeidet i avdelingen.

Avdelingen blir styrket med en stilling for planlegger 
fra 1. juli 2013. Stillingen vil gi økt kapasitet til stra-
tegisk planlegging for å sikre nye areal for bolig- og 
næringsutvikling.

Fremtidige utfordringer
Avdelingen har ansvaret for kommunens helhetlige 
planlegging. Dette er en stor utfordring og fordrer 
at avdelingen har gode strategiske planer for utvik-
ling av tjenestetilbudene i kommunen. Avdelingen 
har fl ere sentrale planer som må revideres, bla er 
behovet for en rullering av kommunedelplan for 
Molde by, sentralt. Presset for å skaffe fl ere tomter 
til næring og bolig er stort. Boligsosial handlingsplan 
skal iverksettes.

Det skjer også betydelige endringer i tjenesteområ-
dene og det er en utfordring å innarbeide endringene 
som en del av kommunens utvikling.

Skal avdelingen drive et godt utviklingsarbeid og ha 
et oppdatert planverk, trenger avdelingen mer kapa-
sitet på analyse- og utredningsoppgave. Det er også 
behov for å styrke ressursene til beredskapsarbeid.

Avdelingen har mange henvendelser fra eksterne 
personer og fi rma. Det er en utfordring å oppretthol-
de rådgivningstjenesten til publikum samtidig som 
avdelingen må prioritere arbeidet med strategisk 
utvikling av Molde kommune.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Avdelingen understøtter kommunens samfunnsan-
svar og ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette 
gjøres gjennom en aktiv og utviklingsrettet personal- 
og organisasjonspolitikk. 

Avdelingen leverer støttefunksjoner til rådmannen og 
hans ledere. Fagfeltet omfatter oppgaver innen:
• overordnet lønnspolitikk
• lederoppfølging og utvikling
• strategisk kompetanseutvikling
• innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbyg-

ging
• rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige 

medarbeidere
• lønnsstrategisk plan og lønnsforhandlinger
• løpende lønnsarbeid inkludert innberetninger, 

refusjoner og relevante statistikker
• HMS, inkludert IA, AMU og BHT og vernetjenes-

ten

• opplæringskontor for lærlinger
• ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i 

arbeidslivet

Avdelingen sikrer at organisasjonene arbeider innen-
for de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumen-
ter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende 
for arbeidsgiverpolitikken. 

Utgiftene til hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, 
lærlingene og de kommunale fellesutgiftene er også 
på budsjettet til avdelingen. Avdelingen sørger også 
for inntekter til kommunen i størrelsesorden om 
lag 2,0 mill. kroner. Inntektene kommer fra salg av 
tjenester og ekstern fi nansiering av personalutvi-
klingstiltak.

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 23 617    

Brutto driftsinntekter -3 926    

Inngående 19 691 20 065 19 131 19 131 19 131

Lønnsoppgjør kap. 4 190 154   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 265 208   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -90   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  119   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -81 81   

Økte inntekter - kommunale foretak  -12   

Økt overhead - Molde Vann og Avløp  -21   

Effektivisering og rammereduksjon     
Økt salg av tjenester til andre kommuner, organisasjoner
eller lignende  -300   

Effekt av Lean/gevinstuthenting personal - bemanningsreduksjon  -150   

Effekt av Lean/gevinstuthenting lønn - bemanningsreduksjon  -50   

Lærlingeordningen - reduksjon i plasser  -873   

Utgående 20 065 19 131 19 131 19 131 19 131

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Fremtidige utfordringer
Personal- og organisasjonsavdelingen leder utvi-
klingsprogrammet ”Sammen om en bedre kom-
mune”. Dette er et femårig (2011-2015) rammepro-
gram for lokale prosjekter. Programmet er initiert av 
de sentrale parter i kommunal sektor. Lokalt eies 
programmet av folkevalgte, fagorganisasjonene og 
administrasjonen. Programmets målsetting er syke-
fravær på maks 6,0 pst., ingen uønsket deltid, godt 
omdømme, bedre rekruttering og kompetanseutvik-
ling og IKT i alle ledd. Dette skal oppnås gjennom:
• innovasjon
• se oss selv sett utenfra
• hospitering

Avdelingen har også ansvar for lederutviklingspro-
grammer, opplæring og implementering av Lean, 
medarbeiderdager og systematisk veiledning ved 

behov. Videreutvikling av e-læring er også et viktig 
satsingsområde. Nye strategier som skal lages og 
implementeres i kommende periode er innovasjons-
strategi og aktiv borgerstrategi.

Dette arbeidet koordineres fra avdelingen og inklu-
derer mye arbeid og oppfølging. Avdelingen har mye 
utviklings- og kulturendringsarbeid som må kontinu-
erlig følges opp. Personal- og lønnssaker må fortlø-
pende være ajourholdt.

Avdelingen har spisskompetanse også på organisa-
sjonskunnskap. Denne er svært verdifull i tillegg til 
den enkeltes faglige kompetanse. Det er svært viktig 
å beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere 
som anvender sin kunnskap i hele organisasjonen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Avdelingen må redusere antall ansatte for å holde 
seg innenfor tildelt ramme. Det kan få konsekven-
ser for den jobben avdelingen utfører for enhetene. 
Innføring av Lean vil forhåpentligvis gi mer tidsriktig, 
nødvendig og effektiv drift av avdelingen. Avdelin-
gen må kontinuerlig søke på ulike støtteordninger til 

videreutvikling av fagområdet. Avdelingen må også 
øke salg av tjenester til andre kommuner og organi-
sasjoner. 

Det er kuttet i rammen til lærlinger. Avdelingen må 
redusere inntaket med to lærlinger per år. Kapasite-
ten vil bli redusert til 20 lærlinger.  
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Kommunen skal ut ifra vedtatt organisering i MIO 
(Molde i omstilling), ha en samlet økonomifunksjon 
plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav 
til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapa-
sitet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll 
Seksjonen står for den delen av kommunens 
budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, 
budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, 
avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og en-
heter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbei-
des blant annet årsrapporten her. Det økonomiske 
controlleransvaret 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 også 
alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av 
Vestnes kommune. Seksjonen leverer videre tjenes-
ter innenfor området regnskapskontroll til kommu-
nene Aukra og Fræna. Seksjonen er aktiv deltaker i 
ulike prosjektgrupper og prosjektarbeider både i vår 
region og på landsplan.

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

ØKONOMIAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 17 367    

Brutto driftsinntekter -5 451    

Inngående 11 916 12 331 12 079 11 897 11 840

Lønnsoppgjør kap. 4 212 177   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -70   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  37   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 433 422   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -230 230   

Økte inntekter - kommunale foretak  -19   

Økt overhead - Molde Vann og Avløp  -52   

Effektivisering og rammereduksjon     
Generelle utgiftsreduksjoner  -337 -57 -57 

Arbeid for andre - føring av regnskap for ROR  -14   

Pantegebyr - innstramming av praksis ved for sent betalte
skatter og avgifter  -125   

Overtakelse av skatteinnfordring for Aukra kommune  -170   

Overtakelse av skatteinnfordring for Midsund kommune  -206   

Bemanningsreduksjon ved fl ytting av 0,5 årsverk ved
naturlig avgang  -125 -125  

Utgående 12 331 12 079 11 897 11 840 11 840

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Avdelingen må gjennomføre fl ere reduksjoner for å 
holde tildelt ramme i 2013. Redusert bruk av overtid 
kan medføre at enkelte frister ikke blir overholdt. 
Typisk har perioden med regnskapsavslutningen 
vært krevende. Avdelingen kan få overført skatteinn-

krevingsfunksjonen fra to nabokommuner. Dette vil 
gi en effektiviseringsgevinst for alle parter. 

Økonomiavdelingen vil øke gebyr og ta betalt for 
arbeid for andre. I tillegg vil avdelingen redusere 
bemanningen med et halvt årsverk. 

Fremtidige utfordringer
Avdelingen vil ha en sentral rolle i årene som kom-
mer i arbeidet med å få rettet opp ubalansen i kom-
munens driftsbudsjetter. Ansvaret for å gjennomføre 
tiltak, som tar hensyn til fagligheten ute i de enkelte 
tjenesteproduserende enhetene, ligger på de ulike 
enhetslederne. Men de økonomiske konsekvensene 
må økonomiavdelingens rådgivere mye tyngre inn 

i og avklare i samråd med enhetene. Opplæring i 
kommunebudsjett og regnskap blir svært viktig. 
Avdelingen ser også mulighetene for at fl ere om-
kringliggende kommuner vil ha et samarbeid med 
Molde kommune innen skatteområdet, på linje med 
Vestnes kommune. Dette vil være en positiv utfor-
dring som kan styrke avdelingen. 
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring 
Rammereduksjonen for 2013 tilpasses ved å redu-
sere budsjettpostene for bruk av telefon og markeds-
føring. Kommunens utgifter til fasttelefon er blitt ve-
sentlig redusert de siste årene, og videre reduksjon 
er forventet. Reduksjon i utgifter til markedsføring 
innebærer noe mindre satsing på området. 

Bemanningsreduksjon blir nødvendig for å klare 
rammereduksjonen. Kapasiteten i resepsjon og 

sentralbord blir redusert, og det kan bli nødvendig 
med redusert åpningstid. Forutsatt innføring av nytt 
telefonisystem, anses dette som forsvarlig. 

Fritaksordninger for leie av rådhussalen bortfaller og 
det blir en gebyrøkning på tomtesøkerlisten.

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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. Avdelingen tilbyr 
også informasjonsfaglig rådgivning internt i kommu-

nen, og står for koordinering av ulike publikumsarran-
gement 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 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN

Brutto driftsutgifter 5 211    

Brutto driftsinntekter -578    

Inngående 4 633 4 542 4 144 4 144 4 144

Lønnsoppgjør kap. 4 73 60   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 59 56   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -12   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  16   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - økte inntekter “Ønskedrømmen”
(justert med defl ator 3,25) -150 156   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -73 73   

Økt overhead - Molde Vann og Avløp  -5   

Effektivisering og rammereduksjon     
Kostnadsreduksjon, fasttelefoni  -50   

Bemanningsreduksjon 0,5 årsverk  -194   

Generell utgiftsreduksjon informasjon/ markedsføring  -28   

Gebyrøkning tomtesøkerlista  -30   

Bortfall av fritaksordninger, utleie av rådhussalen  -40   

K-sak 130/12 - rammereduksjon  -400   

Utgående 4 542 4 144 4 144 4 144 4 144

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen for informasjons- og 
serviceavdelingen på kr. 400.000,-.
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Fremtidige utfordringer
Informasjons- og serviceavdelingen er de siste årene 
blitt færre ansatte, med økt sårbarhet og høy gjen-
nomsnittsalder som konsekvens. Servicekonsulen-
tene må i større grad kunne ”litt om alt”, samtidig 
som tid og kapasitet til faglig utvikling er blitt vesent-
lig redusert. 

Den digitale utviklingen går svært raskt, og avdelin-
gen må kontinuerlig vurdere nye kanaler, teknologi, 
metodikk og rutiner som kan bidra til å effektivisere 
intern og ekstern kommunikasjon. God rekruttering, 
samt å legge til rette for kontinuerlig forbedringer vil 
være helt sentralt i årene som kommer. 
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Plan- og utviklingsavd. fagseksjon skole 20 283

Kvam skole 13 345

Sellanrå skole 22 849

Langmyra skole 25 865

Nordbyen skole 19 255

Kviltorp skole 25 446

Kleive oppvekstsenter 12 187

Bolsøya skole 5 884

Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 434

Sekken oppvekstsenter 4 610

Bekkevoll ungdomsskole 29 425

Bergmo ungdomsskole 20 878

Skjevik barne- og ungdomsskole 16 843

Molde voksenopplæringssenter 7 927

Totalt 243 231

  2013 

Budsjett 2013 for skole

Befolkningsendring for aldersgruppen 6 - 15 år

Skoleområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

g g g j

pp

j g g

Hele 1.000

2  114

2012 2013 2014 2015 2016

6 - 12 år

13 - 15 år

2 088 2 070 2 080
2 176

1 045
976 966 967 930

21,0 %
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Fagseksjon skole 22 953 20 283 13 587 13 437 13 287

Kvam skole 12 826 13 345 13 345 13 345 13 345

Sellanrå skole 23 678 22 849 22 849 22 849 22 849

Langmyra skole 26 226 25 865 25 865 25 865 25 865

Nordbyen skole 18 979 19 255 19 255 19 255 19 255

Kviltorp skole 24 844 25 446 25 446 25 446 25 446

Kleive oppvekstsenter 11 473 12 187 10 427 10 427 10 427

Bolsøya skole 5 384 5 884 5 884 5 884 5 884

Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 785 18 434 18 434 18 434 18 434

Sekken oppvekstsenter 4 477 4 610 4 610 4 610 4 610

Bekkevoll ungdomsskole 27 883 29 425 29 425 29 425 29 425

Bergmo ungdomsskole 20 546 20 878 20 878 20 878 20 878

Skjevik barne- og ungdomsskole 17 032 16 843 16 843 16 843 16 843

Sum ramme skoleområdet 234 086 235 304 226 848 226 698 226 548

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

SKOLEOMRÅDET

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 (samlet for området) Hele 1.000

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Skoleområdet i Molde kommune består av: 
• 7 barneskoler 
• 2 ungdomsskoler 
• 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 
• Molde voksenopplæringssenter 

Grunnskole 
Molde kommune har tolv skoler; syv barneskoler 
med 1. – 7. trinn, to ungdomsskoler med 8. – 10. 
trinn og tre kombinerte barne- og ungdomsskoler 
med 1. – 10. trinn.

I grunnskolen i Molde er det ca. 244 pedagogårs-
verk. I tillegg er 18 årsverk knyttet opp til adminis-
trative og pedagogiske lederoppgaver. Videre har 
skolene 73,4 årsverk som assistenter i skole og SFO.

Driftsnivået er stramt, og kostnadsnivået for skole-
driften i Molde kommune er gjennomgående lavere 
enn gjennomsnittskostnaden i kommunegruppe 13. 

Fagseksjon
Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale 
føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være 
en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnsko-
len og i samhandling med Molde voksenopplærings-

senter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og 
koordinering av overordnet planlegging og ressurs-
disponering på området.  

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for 
pedagogisk støtteteam (PST). PST skal delta i videre-
utvikling og oppfølging av det tverrfaglige og tverr
etatlige samarbeidet i kommunen knyttet til elever 
med atferds-, samspill- og lærevansker. 

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 2012 
deltar 675 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. SFO er åpen for alle elever 
fra 1. - 4. trinn. Det skal legges til rette for funksjons-
hemmede elever fra 1. - 7. trinn. Totalt er det 40,3 
årsverk knyttet til SFO. 
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Brutto driftsutgifter 258 131    

Brutto driftsinntekter -30 272    

Inngående 227 859 234 086 235 304 226 848 226 698

Lønnsoppgjør kap. 4 3 947 3 292   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -819   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  798   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 937 924   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - spesialundervisning, fosterhjem 600 -600   

Spesialpedagogisk assistent vår 2012 33 -33   

Funksjonshemmede barn høst 2012 109 -109   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -24   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -232 232   

Spesialundervisning  2 000   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Ødegård barnehage - høst 2012
(kr. 217.000 til vedlikehold Molde Eiendom KF) 833 -833   

K-sak 54/12 - Drift Ødegård barnehage - vår 2013  1 760 -1 760  

Statsbudsjett 2013 - Innføring av valgfag 8. trinn 2012
helårsvirkning  455   

Statsbudsjett 2013 - Innføring av valgfag 9. trinn  325   

Statsbudsjett 2013 - Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO  354   

Effektivisering og rammereduksjon     
SFO, økte priser med 3,0 pst.  -500   

Kutt i tilbudet om svømmeopplæring – opplæring gis bare til
elever som ikke har nådd kompetansemålene i 4. og 7. trinn.   -300   

Strammere praksis ifht vikarbruk   -500   

Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell
(red. 3,0 pst.) for avgrenset periode  -225 125 50 50

Redusere etterutdanningstilbudet  -250   

Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, eventuelt alternativ
organisering, mer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole.   -200 -200 -200

Nedlegging av pedagogisk støtteteam fra høsten 2013   -225 -275  

Generell reduksjon i ramme for pedagogressurs ved skolene
med 15 årsverk  -4 904 -4 846  

Strukturelle endringer skole  -1 500 -1 500  

K-sak 130/12 - styrking av skoleområdet  1 900   

Utgående 234 086 235 304 226 848 226 698 226 548

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember en oppjustering av rammen for skoleområdet 
på kr. 1.900.000,-.

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 (samlet for området) 
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Sentrale måltall
Antall barn og årsverk per 1. oktober 2012

  Elever per trinn Årsverk 

Kvam skole 95 74  169 11,9 1,9 80 2,8

Sellanrå skole 178 134  312 24,9 5,0 122 5,9

Langmyra skole 266 205  471 33,8 5,7 171 6,2

Nordbyen skole 162 109  271 20,1 4,3 103 5,3

Kviltorp skole 221 192  413 32,5 4,5 163 9,1

Kleive oppvekstsenter 34 30  64 6,0 2,9 25 1,9

Bolsøya skole 46 25  71 6,6 1,1 33 1,8

Vågsetra barne- og ungdomsskole 102 64 103 269 20,4 3,4 52 2,0

Sekken oppvekstsenter 10 7 6 23 3,8  2 0,5

Bekkevoll ungdomsskole   482 482 38,7 2,0  

Bergmo ungdomsskole   293 293 25,4 2,4  

Skjevik barne- og ungdomsskole 64 63 83 210 19,4 2,4 48 2,4

TOTALT 1 178 903 967 3 048 243,5 35,6 799 37,0

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

  Grunnskole SFO

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2012 - 2015

  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA - skole

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

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 96,5 95,3 89,8 95,9 95,8

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 14,7 13,9 13,8 13,9 12,9

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,6 14,1 13,6 13,9 12,9

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 16,9 17,5 16,9 15,5 14,5

*Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring” 99,4 98,9 99,1 97,7 97,8

*Antall elever per datamaskin 4,3 2,3 3,0 3,2 3,0

*Andel ansatte i SFO med lærerutd., førskoleutd. eller 
fagutd. i barne- og ungdomsarbeiderfaget “ 28,4 30,4 30,0 34,5 32,0

  2009 2010 2011 gruppe 13 uten Oslo

* Tall hentet fra GSI

For å tilpasse seg ny ramme må området redusere 
driften på fl ere områder.

Prisene på SFO skal økes. Dette kan føre til en liten 
nedgang i antall elever som benytter tilbudet.

Svømmeopplæringen blir redusert. Det er kun elever 
som ikke har nådd kompetansemålene for 4. og 7. 
trinn som vil få undervisning fremover. 

Området vil stramme inn i bruken av vikarer. Dette 
vil føre til større elevgrupper, lavere voksentetthet, 
bortfall av spesialundervisning og assistenttimer ved 
fravær.

Området vil stramme inn på innkjøp, spesielt på 
posten fritt skolemateriell, i en avgrenset periode. Vil 
kunne påvirke trivsel og læringsmiljø.

Området vil redusere ytterligere etterutdanningstilbu-
det for pedagogisk personale.
Leirskoletilbud bortfaller når dagens avtale er utgått. 
En viktig trivselsfaktor og et viktig element i plan for 
sosial kompetanse bortfaller. 

Fra høsten 2013 legges pedagogisk støtteteam (PST) 
ned. Arbeid knyttet til skolevegring og vanskelig 
samhandling mellom skole og hjem vil da bli overlatt 
til den enkelte skole.  

Pedagogressurs ved skolene reduseres med 15 
årsverk. Dette vil medføre mindre grad av tilpasset 
opplæring og gjennomgående større elevgrupper.

Det er lagt inn en forventning om at ny skolebruks-
plan kan gi en effektivitetsgevinst gjennom endring 
av skolestruktur. Planen skal vedtas første halvår 
2013.
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Forklaring og konsekvens av endring
Molde kommune har vesentlige utfordringer på 
grunnskoleområdet knyttet til:

1.    basisressurs for elevoppfølging
2.   spesialundervisningsfeltet 
3.   kompetanseutvikling for tilsatt personale
4.   nye nasjonale og lokale tiltak på prioriterte 
      områder

1. Basis- og spesialundervisningsressurs 
Det er en krevende situasjon når det gjelder ressurs-
bruk i skolen i Molde kommune. Den store utfordrin-
gen er å kunne stille tilstrekkelige driftsressurser til 
rådighet. Skolene peker på behovet for økt ramme 
for gruppedeling og andre differensieringstiltak.

Ulike indikatorer fra KOSTRA og GSI viser at Molde 
kommune har en effektiv ressursbruk på skoleområ-
det, relatert til elevtall og skolestruktur. 

  Molde Kommune Differanse

Generelle undervisningsutgifter indikatorer fra KOSTRA 2011

Lønnsutgifter til grunnskole (202) per elev   61 057 64 609 - 3 552

Lønnsutgifter til skolelokaler (222) per elev   3 971 2 933  1 038

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev  572 769 - 197

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev  1 183 1 326 - 143

Kostnad per elev (202, 222, 223) i kommunal skole  66 783 69 637 -2 854

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter  78,2 80,3 2,1

Sammensetting av undervisningsutgifter:  gruppe 13 

2. Spesialundervisning:
Kommunen har de siste årene hatt spesielt store 
utfordringer med oppfølging av spesialundervis-
ningsfeltet.  

Ved kartlegging av behov for pedagogressurs og as-
sistentressurs for skoleåret 2012-2013, kom det frem 
et behov for pedagogressurser utover gjeldende 
driftsramme på 169,5 uketimer og ekstra assistent-
ressurs på 17,45 årsverk.  Siden 2006-2007 har det 

på nasjonalt nivå vært størst prosentvis økning i 
spesialundervisning på barnetrinnene. Fra 2008-2009 
til 2009-2010 er det mer spredt mellom trinnene hvor 
økningen er størst. Av de som har enkeltvedtak om 
spesialundervisning er ca. 70 pst. gutter og 30 pst. 
jenter. Denne fordelingen har vært stabil over fl ere 
år.  Molde kommune nærmer seg nå landssnittet for 
omfang av spesialundervisning i grunnskolen. I 2011 
hadde 8,2 pst. av elevene vedtak om spesialunder-
visning mot 8,4 pst. på landsplan.

Tall hentet fra GSI

Elever med spesialundervisning 95 192 208 224 226 262

Elever med assistent 81 144 134 128 157 181

Barn under opplæringspliktig alder 19 25 28 23 28 35

Fosterhjemsplasserte 12 9 15 16 15 12

Tøndergård 9 9 10 13 12 11

Sum 216 379 395 404 438 501

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Spesialundervisning

3. Ramme for videreutdanning
Statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til 50 
pst. av vikarkostnader til skoleeier per studieplass.  
Skoleeier skal dekke 25 pst. av vikarkostnadene 
samt kostnader til reise, opphold, læremidler og 
annet til studiene, mens de resterende 25 pst. er 
lærerens eget bidrag i form av bruk av egen tid.

For inneværende skoleår har Molde kommune ikke 
gitt tilsagn for deltakere i videreutdanning. I forhold 
til en lærergruppe på ca. 300 personer, ser kom-
munen at det vil ta lang tid før aktuell kompetanse-
heving kan gjennomføres med 1-2 deltakere per år, 
slik det har vært de to siste årene. Molde kommune 
har utarbeidet en strategi for kompetanseutvikling i 
skolen gjennom nettverksbygging internt og mellom 

Fremtidige utfordringer
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skolene i kommunen.  Dette som et alternativ til den 
nasjonale videreutdanningsstrategien som er for res-
surskrevende å følge opp innen disponible rammer.

4. Nye tiltak på prioriterte områder:
4.1. Stortingsmelding nr. 22 Motivasjon - Mestring – 
Muligheter (2010-2011)
Ungdomstrinnet startet høsten 2012 med nye 
valgfag på 8. trinn, 9. trinn kommer inn i ordningen 
fra høsten 2013.  Valgfagene skal innfri en sentral 
målsetting fra ungdomstrinnsmeldingen, nemlig å gi 
elevene anledning til å arbeide mer praktisk. Valgfa-
gene vil kreve fl ere lærere fordi elevene må arbeide i 
mindre grupper. I den videre oppfølging av ungdoms-
trinnsmeldingen skal det iverksettes et skolebasert 
program over fem år for kompetanseutvikling i klas-
seledelse og forsterket lesesatsing med særlig vekt 
på gutter. Kommunen må trolig tilrettelegge for et 
omfattende endrings- og utviklingsarbeid på ung-
domstrinnet i de kommende årene.

Ny Giv er et annet nasjonalt satsingsområde på ung-
domstrinnet som skal inn i driften i alle kommuner 
og skoler fra 2013. Signalene så langt er at kommu-
nene 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 
eller ved at de ikke har opparbeidet seg tilstrekkelige 
grunnleggende ferdigheter.

4.2. Ny arbeidstidsavtale for pedagogisk personale
I februar 2012 ble det fremforhandlet en ny arbeids-
tidsavtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonen 
på området, jf. protokoll av 10. februar 2012.  Vir-
kningsdato er  1. august 2012 – 31. juli 2013. Gjen-
nom avtalen er skolenes byrdefullressurs, som etter 

ny avtale heter tidsressurspott, økt med 30 minutter 
per elev.  Denne ressursen utgjør for Molde kom-
mune ca. 63 uketimer.

4.3. Overgangssamtaler barneskole – ungdomsskole 
I Molde kommune har fi re skoler i samarbeid med 
Høyskolen i Vestfold, Kunnskapsdepartementet (KD) 
og syv 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. I forslag til revidert plan- og vurde-
ringssystem for grunnskolen i kommunen er dette 
lagt inn som et gjennomgående tiltak.

4.4. Veiledning av nyutdannede pedagoger
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.   Målet er en tilnærmet lik modell ved 
alle skoler, dette er ikke iverksatt på grunn av den 
økonomiske situasjonen.

4.5. Utvidet ramme for rådgiving på ungdomstrinnet
Den enkelte elev har rett til to ulike former for 
nødvendig rådgiving: sosial pedagogisk rådgiving og 
utdannings- og yrkesrådgiving. Retten til nødvendig 
rådgiving innebærer at eleven skal kunne få informa-
sjon, rettledning, oppfølging og hjelp til å fi nne seg 
til rette på skolen og ta avgjørelser i tilknytting til 
framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Molde kommu-
ne benytter i dag to årsverk til denne oppfølgingen.  
Dette er svært krevende med hensyn til nasjonale 
forventninger til oppgaveløsning. På sikt vil behovet 
for oppfølging på feltet øke ytterligere. 
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5. Fremtidige utfordringer
Situasjonen for skoleområdet er krevende. De siste 
årene har kommunen fått fl ere endringer i avtale- og 
regelverk som økt tidsressurspott, ny strategi for 
kompetanseutvikling, forskriftsendringer om økt 
dokumentasjonskrav, veiledning av nyutdannede, 
videreutvikling av ungdomstrinnet med nye valgfag 
med videre.  Ved fl ere av tiltakene og endringene i 
rammevilkår, forutsettes det at kommunen følger 
dette opp uten eller med kun delvis kompensasjon. 
Dette bidrar til en stadig vanskeligere driftssituasjon.
Kommunen har fulgt opp disse nasjonale påleg-
gene ved å redusere på elevtimetallet (styrkings- og 
delingstimer).

Den største innsatsfaktoren ved skolene er per-
sonalet, og ytterligere reduksjon av rammene må 
hovedsakelig tas her. Redusert personalressurs vil 
medføre mindre grad av tilpasset opplæring med 
gjennomgående større elevgrupper og økt arbeids-
press på de ansatte.  Generelt vil det bli et mer 
krevende lærings- og arbeidsmiljø ved skolene. Dette 
kan igjen bli en faktor som resulterer i økt behov for 
spesialundervisning.

En reduksjon i rammen for skoleområdet på 3,7 
mill., i samsvar med allerede vedtatt økonomiplan, vil 
kreve færre ressurser til vikarbruk, reduserte innkjøp 
av læremidler, redusert svømmeopplæring, i stor 
grad bortfall av etter- og videreutdanning, nedlegging 
av pedagogisk støttetiltak rettet mot tverrfaglig sam-
arbeid, økte satser i SFO og fem pedagogstillinger 
færre i skolene. 

Ytterligere rammereduksjon må tas gjennom kutt i 
stillinger ved skolene.  Dette vil føre til et kvalitativt 
dårligere opplæringstilbud for elevene.  Elevresul-
tatene for Molde kommune er gjennomgående på 
landsgjennomsnittet, men med bakgrunn i sosiokul-
turelle forhold forventes det et noe høyere nivå.  En 

mer krevende driftssituasjon vil ikke tilrettelegge for 
en høyere måloppnåelse. 

Reduksjonen i rammen for fagseksjon skole på ca. 
kr. 330.000,- må i hovedsak tas fra midler til etter-
utdanning.  Fra skoleåret 2012-2013 har ikke Molde 
kommune tilbud om videreutdanning for pedago-
gisk personale. Fra 2013 vil Molde kommune være 
avhengig av tilskudd fra Fylkesmannen i forhold til 
etterutdanningstiltak. Dette vil kunne bety at kom-
munen utfordrer § 10-8 i opplæringsloven, kommu-
nens ansvar for oppfølging av kompetanseutvikling 
for tilsatt personale.

Oppsummert - prioriterte arbeidsfelt i kommende 
periode:

• Kvalitetssikring relatert til lov og regelverk.
• Tilpasset opplæring, herunder spesialundervis-

ning og grunnleggende norsk, med vekt på felles 
forståelse og oppfølging i samlet organisasjon.

• Vurdering med resultatoppfølging på skole- og 
kommunenivå. 

• Gjennomgående opplæringsløp med sikring av 
overgangene barnehage- skole, barntrinn- ung-
domstrinn og ungdomstrinn - videregående 
opplæring.

• Oppfølging av nye nasjonale tiltak for ungdoms-
trinnet samtidig som en utvikler lokale tiltak og 
modeller for alternative opplæringsarenaer med 
praksisrettet fokus.

• Utvikling av rådgivertjenesten med vekt på 
innholdskrav i tjenesten og samarbeidet med vi-
deregående opplæring og andre sentrale aktører 

• Oppfølging av samarbeidet skole- hjem med 
tiltak som foreldreskole.

• Kompetanseutvikling for tilsatt personale gjen-
nom nettverksbygging som hovedstrategi.

• Faglige og strukturelle gjennomganger på områ-
det.

Antall elever og lærerårsverk for alle trinn

Tallet på elever * 3 231 3 225 3 177 3 126 3 059

Årsverk til undervisning 249,6 237,2 235,1 234,0 227,2

  07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

* elevtall inkludert kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter
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Fagseksjon skoleRamme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Brutto driftsutgifter 22 109    

Brutto driftsinntekter -712    

Inngående 21 397 22 953 20 283 13 587 13 437

Lønnsoppgjør kap. 4 77 66   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 22 12   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -28   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  620   

Etterutdanning Bergmo ungdomsskole og Sellanrå skole  100   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - spesialundervisning, fosterhjem 600 -600   

Rammereduksjon 2012 fordelt fra fagseksjon til skolene 2 001    

Tildeling innføringsklassen  -400 400   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -256 -358   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning -488 488   

Spesialundervisning  2 000   

Statsbudsjett 2013 - Innføring av valgfag 8. trinn 2012 helårsvirkning  455   

Statsbudsjett 2013 - Innføring av valgfag 9. trinn  325   

Statsbudsjett 2013 - Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO  354   

Effektivisering og rammereduksjon     
SFO, økte priser med 3,0 pst.  -500   

Kutt i tilbudet om svømmeopplæring – opplæring gis bare til
elever som ikke har nådd kompetansemålene i 4. og 7. trinn.   -300   

Strammere praksis ifht vikarbruk   -500   

Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell
(red. 3,0 pst.) for avgrenset periode  -225 125 50 50

Redusere etterutdanningstilbudet  -250   

Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, eventuelt alternativ
organisering, mer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole   -200 -200 -200

Nedlegging av pedagogisk støtteteam fra høsten 2013   -225 -275  

Generell reduksjon i ramme for pedagogressurs ved skolene
med 15 årsverk  -4 904 -4 846  

Strukturelle endringer skole  -1 500 -1 500  

K-sak 130/12 - styrking av skoleområdet  1 900   

Utgående 22 953 20 283 13 587 13 437 13 287

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember en oppjustering av rammen for skoleområdet 
på kr. 1.900.000,-.
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Sellanrå skole

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Kvam skole

Brutto driftsutgifter 15 059    

Brutto driftsinntekter -2 385    

Inngående 12 674 12 826 13 345 13 345 13 345

Lønnsoppgjør kap. 4 200 167   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 89 85   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -69   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  18   

Andel rammereduksjon 2012  -143    

Omfordeling ressurser innføringsklassen vår -159 159   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 136 188   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 35 -35   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -6 6   

Utgående 12 826 13 345 13 345 13 345 13 345

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Brutto driftsutgifter 26 259    

Brutto driftsinntekter -3 440    

Inngående 22 819 23 678 22 849 22 849 22 849

Lønnsoppgjør kap. 4 406 340   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 138 153   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -98   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  21   

Etterutdanning   -50   

Andel rammereduksjon 2012  -257    

Tildeling innføringsklassen fra fagseksjon 400 -400   

Omfordeling ressurser innføringsklassen vår 476 -476   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -258 -365   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -46 46   

Utgående 23 678 22 849 22 849 22 849 22 849

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Langmyra skole

Brutto driftsutgifter 30 842    

Brutto driftsinntekter -4 256    

Inngående 26 586 26 226 25 865 25 865 25 865

Lønnsoppgjør kap. 4 576 482   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 84 87   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -149   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  20   

Andel rammereduksjon 2012  -350    

Omfordeling ressurser innføringsklassen vår -159 159   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -611 -860   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 100 -100   

Utgående 26 226 25 865 25 865 25 865 25 865

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Nordbyen skoleRamme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Brutto driftsutgifter 23 363    

Brutto driftsinntekter -4 530    

Inngående 18 833 18 979 19 255 19 255 19 255

Lønnsoppgjør kap. 4 408 340   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 92 88   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -100   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  15   

Andel rammereduksjon 2012  -219    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -84 -118   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -51 51   

Utgående 18 979 19 255 19 255 19 255 19 255

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Kviltorp skole

Brutto driftsutgifter 28 961    

Brutto driftsinntekter -4 465    

Inngående 24 496 24 844 25 446 25 446 25 446

Lønnsoppgjør kap. 4 386 323   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 60 58   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -151   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  21   

Andel rammereduksjon 2012  -302    

Omfordeling ressurser innføringsklassen vår -119 119   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 230 325   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 95 -95   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -2 2   

Utgående 24 844 25 446 25 446 25 446 25 446

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 12 459    

Brutto driftsinntekter -2 152    

Inngående 10 307 11 473 12 187 10 427 10 427

Lønnsoppgjør kap. 4 151 124   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 50 45   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -20   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  8   

Andel rammereduksjon 2012  -88    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -52 -74   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 130 -130   

Spesialpedagogisk assistent vår 2012 33 -33   

Funksjonshemmede barn høst 2012 109 -109   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -24   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Ødegård barnehage - høst 2012
(kr. 217.000 til vedlikehold Molde Eiendom KF) 833 -833   

K-sak 54/12 - Drift Ødegård barnehage - vår 2013  1 760 -1 760  

Utgående 11 473 12 187 10 427 10 427 10 427

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Bolsøya skoleRamme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Brutto driftsutgifter 5 675    

Brutto driftsinntekter -685    

Inngående 4 990 5 384 5 884 5 884 5 884

Lønnsoppgjør kap. 4 87 70   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 70 62   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -21   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  9   

Andel rammereduksjon 2012  -69    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 285 401   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 21 -21   

Utgående 5 384 5 884 5 884 5 884 5 884

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Vågsetra barne- og ungdomsskole

Brutto driftsutgifter 18 760    

Brutto driftsinntekter -1 464    

Inngående 17 296 17 785 18 434 18 434 18 434

Lønnsoppgjør kap. 4 340 283   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 64 66   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -49   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  12   

Andel rammereduksjon 2012  -168    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 247 343   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 43 -43   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -37 37   

Utgående 17 785 18 434 18 434 18 434 18 434

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Sekken oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Bekkevoll ungdomsskole

Brutto driftsutgifter 27 614    

Brutto driftsinntekter -969    

Inngående 26 645 27 883 29 425 29 425 29 425

Lønnsoppgjør kap. 4 563 470   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 94 100   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -2   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  16   

Andel rammereduksjon 2012  -129    

Omfordeling ressurser innføringsklassen vår -39 39   

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 693 975   

Fordeling av ekstratildeling spesialundervisning 64 -64   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -8 8   

Utgående 27 883 29 425 29 425 29 425 29 425

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 4 731    

Brutto driftsinntekter -339    

Inngående 4 392 4 477 4 610 4 610 4 610

Lønnsoppgjør kap. 4 51 41   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 24 18   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  7   

Andel rammereduksjon 2012  -37    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår 47 67   

Utgående 4 477 4 610 4 610 4 610 4 610

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Bergmo ungdomsskole

Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Skjevik barne- og ungdomsskole

Brutto driftsutgifter 19 473    

Brutto driftsinntekter -2 275    

Inngående 17 198 17 032 16 843 16 843 16 843

Lønnsoppgjør kap. 4 328 273   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 64 62   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -78   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  14   

Andel rammereduksjon 2012  -141    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -367 -510   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -50 50   

Utgående 17 032 16 843 16 843 16 843 16 843

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 22 826    

Brutto driftsinntekter -2 600    

Inngående 20 226 20 546 20 878 20 878 20 878

Lønnsoppgjør kap. 4 374 313   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 86 88   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -54   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  17   

Etterutdanning   -50   

Andel rammereduksjon 2012  -98    

Omfordeling mellom skolene - oppstart av nytt skoleår -10 -14   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -32 32   

Utgående 20 546 20 878 20 878 20 878 20 878

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Hele 1.000
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Brutto driftsutgifter 25 699    

Brutto driftsinntekter -17 952    

Inngående 7 747 8 207 7 927 7 777 7 777

Lønnsoppgjør kap. 4 229 191   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 231 201   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -634   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  112   

Effektivisering og rammereduksjon     
Økte inntekter på salg av tjenester blant annet logopedtjenester  -50 -150  

Tettere samarbeid med næringslivet- skreddersy kurs for
denne målgruppen  -100   

Utgående 8 207 7 927 7 777 7 777 7 777

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive 
all kommunal voksenopplæring og rådgiving. Dette 
innebærer grunnskoleopplæring og spesialundervis-
ning, samt norskopplæring med samfunnskunnskap 
for voksne innvandrer.

Det er inngått samarbeidsavtale med Aukra kommu-
ne om opplæring på overnevnte områder. Senteret 
selger også tjenester til andre kommuner, i tillegg til 
internt og eksternt salg 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 
• Tilbud til fl yktninger som har lite grunnskole-

utdanning fra hjemlandet eller som ikke har 
kompetanse nok til å komme seg videre i et 
utdanningsløp i videregående skole. Tiltakene 
omfatter fem fag: matematikk, norsk, samfunns-
fag, naturfag og engelsk. 

Spesialundervisning 
Spesialundervisning gis til svært ulike grupper. Det 
gis rehabiliterende opplæring for slagrammede og 
trafi kkskadde personer samt spesielt tilrettelagt opp-
læring til personer med psykisk utviklingshemming, 
psykiske lidelser og med spesifi kke lærevansker.
All opplæring er basert på sakkyndig vurdering fra 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Voksenopplæringen skal ha et tilbud til alle innvan-
drere som henvender seg til senteret. Elever med 
rett og plikt til opplæring blir tilskrevet og gitt tilbud 
innen tidsfrist som er satt i lov og forskrift. For elever 
med rett og plikt bosatt i andre kommuner, må 
bosettingskommunen gi tillatelse til dette. Norsk-
kurs for arbeidsinnvandrere må kjøpes privat eller av 
bedriften. I snitt er det ca. 300 elever til enhver tid i 
opplæring. Det totale elevtallet på årsbasis ca. 500
Kurs tilbys både dag, ettermiddag og kveld. 

Toårig introduksjonsprogram (jf. introduksjonsloven)
Heldags- og helårstiltak for fl yktninger bosatt i Molde 
og Aukra (i nært samarbeid med NAV fl yktningetje-
neste). Annen opplæring tilbys ved behov og særskilt 
fi nansiering

Faglige utfordringer
Det settes store krav til de tjenester som skal leve-
res. Senteret konkurrerer både på pris og kvalitet på 
fl ere områder. Senteret 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
• Nye behov innenfor spesialundervisning stiller 

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

• Senteret må stadig sikre et kvalitativt godt sam-
arbeid med andre tjenesteytere til elevene.

Hele 1.000
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Den store utfordringen for driften er det vedtatte inn-
tektskravet fra tidligere år på 1,1 mill. kroner. I 2010 
og 2011 ble ikke hele inntektskravet innfridd. Det er 
per dato ingen nye avtaler om salg av tjenester til 
andre kommuner. Senteret har likevel økt inntektene 
noe i inneværende skoleår. Dette skyldes fl ere elever 
på grunn av økt bosetting av nye fl yktninger og økt 
arbeidsinnvandring i kommunen. En konsekvens av 
det er også større lønnsutgifter på grunn av oppret-
ting av nye klasser i norskundervisning. 

Senteret konkurrerer både på pris og kvalitet på fl ere 
områder. Det er derfor krevende å opprettholde god 
kvalitet på tjenestene når rammene blir redusert.

Med en reduksjon i rammene for 2013 og fremover i 
planperioden vil senteret, i tillegg til å øke inntjening, 
være nødt til å redusere spesialundervisning for 
voksne personer med særskilte behov. Allerede etter 
inneværende års innstramminger på ca. 10 pst. mot-
tar skolen fl ere klager på avslåtte søknader, og dette 

vil trolig øke ved ytterligere nedskjæringer. 

Det betydelige omfanget av salg av tjenester, både 
til privatpersoner, offentlige instanser og bedrifter, 
stiller store krav til økonomistyring og merkantil 
kompetanse. Ressurssituasjonen kan medføre press 
på denne funksjonen.

Økt salg og samarbeid med næringslivet om egne 
kurs for arbeidsinnvandrere, vil kunne være et tiltak 
for å øke inntjeningen. Skreddersydde kurs for 
arbeidsinnvandrere, uten rettigheter til gratis opp-
læring, vil bli mer interessant for næringslivet ved 
økende arbeidsinnvandring. Plasskapasitet kan bli en 
utfordring ved økt salg og aktivitet.  

Et visst inntektspotensial kan også ligge i salg av 
logopedtjenester fra senteret. Molde kommune 
kjøper nå logopedtjenester fra Tøndergård skole og 
Midsund kommune.

Fremtidige utfordringer
En stor utfordring er at en økende andel av skolens 
drift forventes å bli fi nansiert gjennom skolens salg 
av tjenester. Skal skolen styrke sin posisjon i regio-
nen, er den avhengig av forutsigbare rammevilkår 
som bidrar til kompetanseutvikling og god kvalitet.

Molde voksenopplæringssenter har et godt om-
dømme og Molde kommune er blant de fem beste 
i landet når det gjelder arbeid eller skolegang for 
bosatte fl yktninger etter gjennomført introduksjons-
program. Det er et stadig økende behov for tilpasset 
opplæringstilbud (yrkesretta opplæring) for innvan-
drere med lite skolebakgrunn som ikke kan følge 
vanlig opplæring i videregående skole. Skolen har 
ønsker om, i samarbeid med lokale bedrifter, å satse 
mer på et slikt opplæringstilbud. Slik dagens drift 

av skolen er, utnyttes lokalene bortimot maksimalt 
på dag og kveld. Det er derfor viktig at skolen kan 
utvide sine lokaler ved behov slik at senteret kan få 
økte inntekter.

I et tidsperspektiv på fem til seks år har senteret tro 
på at det vil skje en del endringer i omkringliggende 
kommuner vedrørende interkommunale ordninger 
og samarbeidsavtaler.

For å nå kommunens mål om mer forpliktende sam-
arbeid med våre nabokommuner, er det nødvendig å 
rekruttere og beholde svært kompetente lærere som 
kan gi et faglig tilbud av høy kvalitet. I tillegg vil dette 
gi behov for større areal.
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Plan- og utviklingsavd. fagseksjon barnehage 91 343

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 302

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 11 326

Kvam og St. Sunniva barnehager 10 918

Hjelset barnehage 7 960

Langmyra og Banehaugen barnehager 4 672

Lillekollen barnehage 13 652

Sum ramme barnehageområdet 152 173

Barnehage 2013 

Befolkningsendring for aldersgruppen over 0 - 5 år i planperioden

Budsjett 2013 for barnehage

Barnehageområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

2012 2013 2014 2015 2016

0 - 5 år

1 672

1 792

1 856

1 906 1 913

13,1%
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BARNEHAGEOMRÅDET
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 (samlet for området) 

Hele 1.000

Fagseksjon barnehage 84 172 91 343 91 123 91 123 91 123

Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 733 12 302 11 634 11 634 11 634

Hatlelia og Barnas Hus barnehager 11 909 11 326 11 326 11 326 11 326

Kvam og St. Sunniva barnehager 11 312 10 918 10 918 10 918 10 918

Hjelset barnehage 6 755 7 960 9 720 9 720 9 720

Langmyra og Banehaguen barnehager 4 789 4 672 4 672 4 672 4 672

Lillekollen barnehage 13 750 13 652 13 652 13 652 13 652

Sum ramme barnehageområdet 145 420 152 173 153 045 153 045 153 045

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Brutto driftsutgifter 160 241    

Brutto driftsinntekter -22 201    

Inngående 138 040 145 420 152 173 153 045 153 045

Lønnsoppgjør kap. 4 1 473 1 224   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  59   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 494 483   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - videre drift Berg barnehage til
august 2013 472 -472 -668  

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - spesialpedagogiske tiltak 600 -624   

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift -1 356 -1 060   

Spesialpdagogisk assistent vår 2012 - Kleive oppvekstsenter -33 33   

Funksjonshemmede barn høst 2012 - Kleive oppvekstsenter -109 109   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012 -
Kleive oppvekstsenter  24   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -290 290   

Spesialpedagogiske tiltak  2 000   

Ikke-kommunale barnehager - lønnskompensasjon kap. 4. 1 472 1 232   

Ikke-kommunale barnehager - lokale forhandlinger løn-
kompensasjon kap. 3, 4 og 5 1 657 1 665   

Oppstart 15.08.2013 (videreføring av Ødegård)  1 050 1 760  

K-sak 108/12 - overtagelse Banehaugen barnehage  2 200   

Statsbudsjett 2013 - Driftstilskudd barnehage, restbeløp
gammel fi nansieringsordning  51   

Statsbudsjett 2013 - Opptrapping av tilskuddet til
ikke-kommunale barnehager (92 pst. til 94 pst.)  488   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - økt tilskudd ikke-kommunale
barnehager 2012 3 000 -3 000   

Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager 2013  4 800   

Effektivisering og rammereduksjon     
Utarbeide kommunal sats for åpen barnehage  -120 -170  

Rammetrekk ordinær drift  -1 050   

Redusert tilskudd ikke-kommunale barnehager grunnet rammetrekk  -1 600   

Rammetrekk fagseksjonen  -475 -50  

Redusert åpningstid og sommerstengt  -75   

K-sak 130/12 - kviltorp barnehage avviklet fra 15. august 2012  -1 840   

K-sak 130/12 - generell styrking av barnehageområdet  1 375   

Utgående 145 420 152 173 153 045 153 045 153 045

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt 
barnehagetilbud til alle barn med rett til barneha-
geplass. Kommunen skal sikre fi nansieringen av all 
kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og 
forskrift. Kommunen har ansvar for å sikre at lov-
verket følges gjennom sin rolle som barnehagemyn-
dighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal 
barnehagemyndighet.

Molde har et mangfoldig barnehagetilbud. 13 ulike 
eiere tilbyr barnehagetjenester. Samtlige eiere er 
svært viktige samarbeidsparter for Molde kommune. 
Kommunen er totalt den største barnehageeieren 
i Molde. MoBarn er den største private aktøren i 
Molde. Espira er en stor, nasjonal barnehageeier, 
men har bare én barnehage i Molde. I tillegg til disse 
tre eierne er det ytterligere ti private eiere bestående 
av  enkeltmannsforetak, velforening, andelsbarne-
hager, livssynsorganisasjon med videre. Omtrent 
1.400 barn har barnehagetilbud og kommunen har en 
dekningsgrad i aldersgruppen 1-5 år på 95 pst.

De kommunale barnehagene er organisert i seks 
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 blant annet med bestillerfunksjon for de 
kommunale barnehagene og koordinerer oppgaver 
og ressursfordeling innenfor fagområdet. 
Fagseksjonen er delegert kommunens rolle som 
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 
ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, samordnet 
opptak, planlegging og videreutvikling av barneha-
getilbudet i tråd med lovverk og 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, forskrifter og retningslinjer, nyere fors-
kning og kommunens strategier. 

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren 
siden barnehageforliket i 2004. Ikke minst har det 
ført til en sektor i enorm utvikling og vekst. Rett til 
barnehageplass, kvalitetsmelding, kompetansestra-
tegi og ny fi nansieringsreform er iverksatt. Kom-
munenes rolle som tilsynsmyndighet er betydelig 
endret og gradvis har forskningsbasert kunnskap blitt 
innarbeidet.

Stortingsmeldingen ”Framtidas barnehage” er ven-
tet å komme i mars 2013. Ny lovgivning på området 
har vært til høring og er nå til endelig behandling 
i Kunnskapsdepartementet. Helt sentralt er den 
barnehagefaglige kvaliteten og at den barnehagefag-
lige kompetansen skal spisses og styrkes i alle ledd 
i offentlig sektor. Det vil føre til endringer innenfor 
området for kommunene, fylkesmannsembetene, 
departement og direktorat.

Status på barnehageområdet i Molde 
Det er godt samarbeid i barnehagesektoren i Molde. 
Alle eiere arbeider aktiv for å kunne gi barnehage-
barn et kvalitativt godt barnehagetilbud innenfor 
gjeldende økonomiske rammer. 

Generelt bemanning
Kommunale og private barnehager i Molde drives 
allerede svært kostnadseffektivt. Dette bekreftes i 
KOSTRA (Konserntall ikke velegnet for å se produk-
tivitet på barnehagenivå da Molde har foretaksmo-
dell).

Med unntak av fi re timer per uke til administrativ 
arbeid for styrer, lovfestet planleggingstid til pedago-
giske ledere og marginal tid til helt nødvendig møte-
virksomhet, er all bemanningsressurs i barnehagene 
knyttet til direkte arbeid med barna. Antall ansatte 
per barn er lavt sammenlignet med andre kom-
muner og kan vanskelig reduseres innenfor dagens 
lovkrav. Kommunen har allerede utfordringer med 
å sikre pedagognorm i ny veileder. Dette søkes løst 
ved ytterligere effektivisering av administrativ del av 
styrerressurs til styrking av pedagogtetthet.
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Andre driftsutgifter
De kommunale barnehager disponerer til sammen 
omtrent 1,0 mill. kroner til leker, utstyr, formings-
materiell, bøker, kontor, telefon, kompetanseheving, 
hygieneartikler med videre. Dette er omtrent kr. 
25.000.- årlig for en gruppe på 18 barn. Det lave 
utgiftsnivået til dette kan ikke reduseres.

Rett til barnehageplass, lov om barnehager § 12a
Alle barn med rett til barnehageplass har tilbud i 
Molde kommune. Til tross for dette har kommunen 
per oktober 120 søkere uten rett, på venteliste. Det 
er en utfordring for kommunen, barn, foreldre og 
Molde som samfunn. Antall barn med rett til plass 
fra høsten 2013 er ikke klart før søknadsfrist for ho-
vedopptak går ut 15. februar 2013. Foreløpig anslag 
tilsier en vekst i antall barn med krav på barnehage-
plass fra høsten 2013. Rammene må endres dersom 
hovedopptaket viser økt behov for barnhageplasser 
fra høsten 2013. Lov og forskrift gir private eiere rett 
til å tilby plass også til barn uten rett. I kommunale 
barnehager tilbys i utgangspunktet plass kun til barn 
med rett. Ny lovgivning for barnehagene gir signaler 
om mulig to hovedopptak i året. Det vil kunne føre til 
ytterligere behov for økt kapasitet det året endringen 
eventuelt blir innført.

Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale eiere, lov om 
barnehager § 14
Kommunen skal etter lov og forskrift yte kommunalt 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Den 15. 
mars 2012 fattet Molde kommunestyre vedtak om 
retningslinjer og beregningsmåte for 2012. Finan-
sieringsreformen på barnehageområdet har vært 
svært uforutsigbar, krevende og kompleks for alle 
aktører. 

Forslag til tilskuddssatser til ikke-kommunale bar-
nehager skal kunngjøres når budsjettet legges ut til 
offentlig ettersyn. Innen 1. februar skal de ikke-komu-
nale barnehagene være underrettet om satsene på 

egnet detaljeringsnivå. Endelige satser blir ikke klar 
før regnskapet foreligger. Forslag til tilskuddssatser 
kan bli korrigert noe frem til detaljbudsjettet for kom-
munale barnehager er endelig fastsatt. Dette blir ikke 
klart før budsjettet er behandlet i kommunestyret.

Noen sammenligninger:
Under er en oversikt over satser etter avregning i 
2011 og foreløpige satser for 2012. Satsene viser 
gjennomsnittlige driftskostnader for ordinært kom-
munalt barnehagetilbud. Som det kommer frem i 
tabellen ligger Molde under nasjonal gjennomsnitts-
sats, og lavere enn øvrige kommuner. Lovfestet mini-
mumssats øker fra 92 til 94 pst høsten 2013. Øknin-
gen blir kompensert gjennom økt rammetilskudd til 
kommunene samlet sett, men lokale forskjeller gjør 
at Molde kommune ikke får kompensert hele øknin-
gen i 2013 gjennom rammetilskuddet.

Forslag til kommunal sats ordinære barnehager 2013

Små barn 166 500 77,00

Store barn 80 000 37,00

Kapitaltilskudd 7 500 3,50

  Per
  heltidsplass oppholdstime

Forslag til kommunal sats åpne barnehager 2013

Kommunal sats 8 333

  Timer
  6 - 15 over  15

Nasjonal sats familiebarnehager 2013

Små barn 142 700 66,00

Store barn 109 000 50,50

Kapitaltilskudd per barn 11 600 5,40

  Per
  heltidsplass oppholdstime

Satser for driftstilskudd ordinære ikke-kommunale barnehager

Molde  151 640 72 001 158 000 75 000

Haugesund  154 000 74 000 161 500 79 000

Kristiansund  158 206 75 618 168 887 81 652

Ålesund  160 531 77 553 181 710 81 652

Nasjonal sats  172 400 84 000 173 500 85 000

  Under 3 år Over 3 år Under 3 år Over 3 år
  2011 2012
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Barn med særskilte behov
Barn har rettigheter gjennom lovverket både for 
spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med ned-
satt funksjonsevne. Utfordringsbildet er beskrevet 
tidligere og rammen har derfor blitt styrket. Behovet 
varierer mellom barnehageår. Først når omfanget 
for høsten 2013 er kartlagt, vil den endelige behovet 
være klart.

Det har vært arbeidet over tid med å optimalisere og 
effektivisere tilbudet. Tilbudet kan vanskelig effektivi-
seres ytterligere ut fra varierende behov og tilstrek-
kelig behov for ulik kompetanse. 

Kvalitet i barnehagene
Barnas, foreldrenes og de ansattes oppfatning av, og 
erfaringer med barnehagen, og i hvilken grad barne-
hagen oppfyller faglige og samfunnsmessige krite-
rier er defi nert som kvalitet i barnehager (Søbstad: 
2002:17). Tidligere bruker- og medarbeiderundersø-
kelser viser generelt at det god kvalitet på barneha-
getjenesten i Molde. Kommunale og private barne-
hager har mange dyktige medarbeidere. Samtidig er 
det et stort behov i sektoren for økt barnehagefaglig 
kompetanse (NOU 2012:1) I barnehagesektoren 
har ansatte lavt formelt utdanningsnivå. Anslagsvis 
2/3 av ansatte er assistenter eller fagarbeidere, 1/3 
av ansatte er førskolelærere. I Molde, som ellers i 
landet, øker antallet dispensasjoner fra utdannings-
kravet. Lavt udanningsnivået og dispensasjoner fra 
utdanningskravet kan medføre redusert kvalitet.

Fremtidens barnehage i Molde 
I magre økonomiske tider er det ekstra viktig å 
holde fokus på kvalitet og sette mål for fremtida. I 
tråd med statlige signaler og føringer om kvalitet, 
arbeider barnehageområdet videre med ”Fremtidens 
barnehage i Molde”. Dette arbeidet må gjennomføres 
med deltakelse fra barn, foreldre, ansatte, eiere og 
politikere.

Sentrale tema i ”Sammen om en bedre kommune” i 
Molde er
- se oss sett utenfra
- innovasjon
- hospitering

Dette er punkt som vil være viktige i det videre arbei-
det med ”Fremtidens barnehage i Molde”.
For å sikre høy kvalitet, rekruttering, driftsoptimale 
løsninger må barnehagefaglige kraftsenter videreut-
vikles. Disse vil være attraktive for førskolelærere og 
andre ansattegrupper og lette rekrutteringen. Molde 
kommune startet dette arbeidet i 2006, blant annet 
med sammenslåing av små kommunale enheter til 
større barnehageenheter. Private og kommunale 
barnehager har økt faglig kompetanse gjennom 
”Kvalitetskommuneprogrammet” (2007-2011), regi-
onsprosjektet ”Danning”(2012-13), likestillingspro-
sjekt (2010-2012), og Romsdalsk barnehagestemne 
(2002-2012). 

Kommunen videreutvikler, i samarbeid med private 
aktører, kvalitet og kapasitet. Nytt stort barnehage-
prosjekt på Hjelset (august 2013) og utbygging av 
Espira Årølia (august 2012) vil øke kapasiteten i 2013. 
I tillegg ønsker Krohnstad og Cecilienfryd barnehager 
å utvide kapasiteten i nær fremtid.
 
Videreutvikling i tråd med politiske vedtak om full 
barnehagedekning vil gi endringer også for kommu-
nal drift. I første omgang er det aktuelt å renovere 
og øke kapasiteten på Lillekollen barnehage, samt 
renovering og mulig økt kapasitet ved Hatlelia og 
Barnas Hus barnehager. 
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KOSTRA - dekningsgrader og utvalgte tjenesteindikatorer 

  Molde Kommune Landet

Dekningsgrader     
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,7 95,1 95 90,6 90,4

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 80,4 88,6 87,1 86,3 81

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle
barn i barnehage 47,8 49 49 42,5 50,9

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller
mer per uke 94,6 95,7 96,5 95,3 92,4

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle
barn med barnehage 5,1 5,4 7,1 10,4 8,9

Produktivitet      
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 12 119 12 621 12 222 11 896 11 565

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal
barnehage, * 131 069 144 872 156 132 151 374 148 665

Utdypende tjenesteindikatorer     
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 30,5 27 29,1 33,5 32,9

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 1,8 3,5 2,5 3,2 3,3

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 88,5 78,6 83,7 88 86,7

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 4,8 4,4 4,8 8,5 7,4

  2009 2010 2011 gruppe 13 uten Oslo

Antall årsverk i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på stillingstype

Styrer 11,97 13,30 25,27

Pedagogisk leder 48,90 58,95 107,85

Assistent 90,00 91,10 181,10

Annet personell (ift. barn med nedsatt funksjonsevne,
spesialpedagogisk hjelp)  6,65 4,94 11,59

Vaktmester/rengjøring 0,60 4,11 4,71

Totalt 158,12 172,40 330,52

  Kommunale Ikke-kommunale Totalt

Hentet fra barnehagerapportering per 15. september 2012
Renhold kommunale barnehager tatt over av Molde bydrift (3,36 rapporterte stillinger tatt ut her)

* Konserntall inkluderer teknisk drift og vedlikehold utført av Molde Eiendom KF 
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Oversikt antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager fordelt på oppholdstid

0 - 8 timer      

9 - 16 timer      59 

17 - 24 timer 6 4 1 4  15

25 - 32 timer 6 11 7 6  30

33 - 40 timer   3 5  8

41 timer eller mer 206 422 250 468  1 346

Totalt  218   437   261   483   59   1 399 

Oppholdstid 2010 - 2013 2007 - 2009 2010 - 2013 2007 - 2009 hager barn*

  Kommunale barnehager Ikke-kommunale barnehager Åpne Totalt 
  barn født barn født barne- antall 

* ekskl. åpen barnehage.
Hentet fra barnehagerapportering per 15. september 2012

Fremtidige utfordringer for kommunale barnehager

Kommunen har etter lovverket ansvar for å sikre 
kvalitet og en levedyktig økonomisk ramme både for 
kommunale og private barnehager. De helt sentrale 
utfordringene på barnehageområdet kan oppsum-
meres slik:

Kommunale og private barnehager må:
• sikres økonomisk ryggrad til å kunne drive et bar-

nehagetilbud i tråd med lov og forskrift
• utvikles til å være maksimalt driftsoptimale både 

hva gjelder kvalitet, bygg, bemanning mv. Barne-
hagefaglige kraftsentra må videreutvikles

• sikres mulighet til å videreutvikle kvaliteten i 
tilbudet til alle barn, herunder sikre at barn med 
særskilte behov får den ekstra oppfølging og 
støtte de har behov for

• sikres høy barnehagefaglig kompetanse, kvalitet 
og tilstrekkelig rekruttering

• videreutvikle barnehagetilbudet i tråd med ny 
forskning, ny lovgivning og samfunnsutviklingen

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Barnehageområdet må gjennomføre fl ere kutt for å 
tilpasse seg tildelt ramme. Private, åpne barnehager 
vil få redusert tilskudd ved at kommunen går over til 
å bruke egen og ikke nasjonal sats. Videre må bar-
nehageområdet redusere i sine driftsutgifter. Dette 
vil også gi en reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. De kommunale barnehagene blir som-
merstengt i tre uker fra sommeren 2013. 

Redusert ramme for barnehageområdet vil gi en 
svært stram ramme for den kommunale driften. 
Dette er igjen avgjørende for tilskuddet til de ikke-
kommunale barnehagene. Ved for stramme rammer 
kan noen av de ikke-kommunale barnehagene få 
vansker med driften.  
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Brutto driftsutgifter 79 032    

Brutto driftsinntekter -490    

Inngående 78 542 84 172 91 343 91 123 91 123

Lønnsoppgjør kap. 4 81 69   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 56 43   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  8   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Ødegård 1 050 -1 050   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - spesialpedagogiske tiltak 600 -624   

Spesialpdagogisk assistent vår 2012 -442 442   

Funksjonshemmede barn høst 2012 -794 794   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  1 162   

Spesialpedagogiske tiltak  2 000   

Ikke-kommunale barnehager - lønnskompensasjon kap. 4. 1 472 1 232   

Ikke-kommunale barnehager - lokale forhandlinger lønns-
kompensasjon kap. 3, 4 og 5 1 657 1 665   

Ødegård barnehage - høst 2012 (kr. 217.000,- til
Molde Eiendom KF vedlikehold) -1 050 1 050   

Statsbudsjett 2013 - Driftstilskudd barnehage, restbeløp
gammel fi nansieringsordning  51   

Statsbudsjett 2013 - Opptrapping av tilskuddet til ikke-
kommunale barnehager (92 pst. til 94 pst.)  488   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - økt tilskudd ikke-kommunale
 barnehager 2012 3 000 -3 000   

Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager 2013  4 800   

Effektivisering og rammereduksjon     
Utarbeide kommunal sats for åpen barnehage  -120 -170  

Rammetrekk ordinær drift  -1 050   

Redusert tilskudd ikke-kommunale barnehager grunnet rammetrekk  -1 600   

Rammetrekk fagseksjonen  -475 -50  

Redusert åpningstid og sommerstengt  -75   

K-sak 130/12 - generell styrking av barnehageområdet  1 375   

Utgående 84 172 91 343 91 123 91 123 91 123

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Fagseksjon barnehage
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Brutto driftsinntekter -4 194    

Inngående 11 591 11 909 11 326 11 326 11 326

Lønnsoppgjør kap. 4 299 248   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 68 67   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  10   

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift -330 -263   

Spesialpedagogisk assistent vår 2012 144 -144   

Funksjonshemmede barn høst 2012 189 -189   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -364   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -52 52   

Utgående 11 909 11 326 11 326 11 326 11 326

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Hatlelia og Barnas Hus barnehager

Brutto driftsutgifter 16 581    

Brutto driftsinntekter -4 352    

Inngående 12 229 12 733 12 302 11 634 11 634

Lønnsoppgjør kap. 4 272 226   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 93 98   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  12   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - videre drift Berg barnehage til
august 2013 472 -472 -668  

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift -357 -271   

Spesialpedagogisk assistent vår 2012 31 -31   

Funksjonshemmede barn høst 2012 72 -72   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -79 79   

Utgående 12 733 12 302 11 634 11 634 11 634

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Hauglegda, Berg  og Øvre Bergmo barnehagerRamme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Brutto driftsutgifter 14 838    

Brutto driftsinntekter -3 851    

Inngående 10 987 11 312 10 918 10 918 10 918

Lønnsoppgjør kap. 4 277 229   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 72 72   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  10   

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift -246 -193   

Spesialpedagogisk assistent vår 2012 156 -156   

Funksjonshemmede barn høst 2012 87 -87   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -290   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -21 21   

Utgående 11 312 10 918 10 918 10 918 10 918

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Kvam og St. Sunniva barnehager

Brutto driftsutgifter 9 390    

Brutto driftsinntekter -2 922    

Inngående 6 468 6 755 7 960 9 720 9 720

Lønnsoppgjør kap. 4 160 133   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 94 99   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  4   

Funksjonshemmede barn høst 2012 72 -72   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -48   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -39 39   

Oppstart 15.08.2013 (videreføring av Ødegård)  1 050 1 760  

Utgående 6 755 7 960 9 720 9 720 9 720

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Hjelset barnehage
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Brutto driftsutgifter 6 531    

Brutto driftsinntekter -1 987    

Inngående 4 544 4 789 4 672 4 672 4 672

Lønnsoppgjør kap. 4 55 46   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 25 16   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  2   

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift -85 -73   

Spesialpedagogisk assistent vår 2012 78 -78   

Funksjonshemmede barn høst 2012 193 -193   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -218   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -21 21   

K-sak 108/12 - overtagelse Banehaugen barnehage  2 200   

K-sak 130/12 - kviltorp barnehage avviklet fra 15. august 2012  -1 840   

Utgående 4 789 4 672 4 672 4 672 4 672

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Langmyra og Banehaugen barnehager

Brutto driftsutgifter 18 084    

Brutto driftsinntekter -4 405    

Inngående 13 679 13 750 13 652 13 652 13 652

Lønnsoppgjør kap. 4 329 273   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 86 88   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  13   

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift -338 -260   

Funksjonshemmede barn høst 2012 72 -72   

Tilbakeføring av ramme funksjonshemmede barn vår 2012  -218   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -78 78   

Utgående 13 750 13 652 13 652 13 652 13 652

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Lillekollen barnehage



13. 
familie- og
sosialtjenester



Barnevernstjenesten 25 835

Sosialtjenesten NAV Molde  56 502

Ressurstjenesten  11 524

Molde asylmottak  -100

Totalt 93 761

Familie- og sosialtjenester 2013 

Budsjett 2013 for familie- og sosialtjenester

Famile- og sosialtjenesteområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale drifsbudsjettet for familie- og sosialtjenester

Hele 1.000

8,1 %

Barneverntjenesten

Sosialtjenesten NAV

Ressurstjenesten
Molde asylmottak

27,6 %

60,3 %

12,3 %

-0,01%
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Barneverntjenesten ble skilt ut som egen enhet fra 
1. oktober 2012. Enhetens oppgave er å yte hjelp 
til barn, ungdom og deres familier, samt å gi råd og 
veiledning til samarbeidspartnere.

Målet for tjenesten er at brukerne skal få rett hjelp til 
rett tid og å bistå alle brukergrupper gjennom tverr-
faglig samarbeid og utvikling. 

Barnevern 
Tjenesten skal sikre at barn og unge (0 - 18/23 år) 
som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiled-
ning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barne-
verntjenesten 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 
Midsund og Aukra kommuner og er i drøftinger med 
fl ere kommuner om utvidelse av samarbeidet. 

Nøkkeltall barnevern

Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 54 57 64

 herav barn i fosterhjem 39 43 48
 herav barn i institusjon 5 3 2
 herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 10 11 14

Frivillig tiltak - barn 105 107 148

  2010 2011 per 30. sept. 2012

Sentrale måltall

Brutto driftsutgifter 61 188    

Brutto driftsinntekter -19 957    

Inngående 41 231 41 909 25 835 25 411 25 411

Lønnsoppgjør kap. 4 648 250   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 51 61   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -120   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  33   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -182 160   

Omorganisering barne- og familetjenesten - overføring til
helsetjenesten fra 1. januar 2013  -16 065   

Lønnsøkning fosterhjem og andre barnevernstiltak 161 161   

Spesiell prisvekst institusjonsplasser barnevern  25   

Effektivisering og rammereduksjon     
Tilskudd fra Fylkesmannen for lavt budsjettert i 2012  -137   

Kutt i tiltak utenfor familien  -242   

Kutt i 55 pst. fagstilling  -100 -230  

Reduksjon i barnevernstiltak - kutt i tiltak utenfor familien  -100 -194  

Utgående 41 909 25 835 25 411 25 411 25 411

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

BARNEVERNTJENESTEN (TIDLIGERE BARNE- OG FAMILIETJENESTEN)
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Generelt rammetrekk og effektiviseringskrav for 
2013 utgjør til sammen kr. 579.000,-. 

Dette blir dekt ved økt statlig tilskudd til barnevern-
stillinger, reduksjon i tiltak utenfor familien og nedbe-
manning av fagstilling med 55 pst. stilling. Reduksjo-
nen i ramme kan gi en økning i antall fristbrudd og et 
redusert tjenestetilbud.  

Fremtidige utfordringer
Konsekvensene av å redusere inntil 55 pst. av en 
fagstilling kan bli store. Dette vil føre til at arbeidet 
må overføres til de andre fagpersonene i barnever-
net. Barnevernet sliter med høyt sykefravær, årsaken 
til dette er sammensatt, og en av årsakene er høyt 
arbeidspress. I rapportene til Fylkesmannen har 
tjenesten klart å redusere antall fristbrudd siste året. 
Antall fristbrudd kan igjen øke med reduserte res-
surser.

Fylkesmannen har varslet to omfattende avvik etter 
tilsyn som er gjennomført i 2012. En nedbeman-
ning vil gjøre det vanskeligere å lukke avvikene som 
Fylkesmannen har meldt vil komme. Reduksjon i 
fagstilling antas først å få effekt høsten 2013, med 
full effekt først i 2014. 

Reduksjon i tiltak vil bli vanskelig, da tjenesten til en-
hver tid må vurdere tiltak innenfor lovverket og det 
enkelte barnets særlige behov. Det er en kontinuerlig 
prosess å bli ytterligere restriktiv i forhold til økono-
miske kostnader for barnevernstiltak. 
 
Rammereduksjonene vil bidra til store utfordringer 
for det regionale kompetansesenteret for barnevern, 
som er under utvikling. Reduksjonen kan samlet sett 
føre til et svekket barnevern.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Tjenester og oppgaver som ble utført av sosialtjenes-
ten 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 rettig-
hetsbaserte tjenester i medhold av Lov om sosiale 
tjenester lov 2009 12-18 nr. 131.

Kvalifi seringsprogrammet ble innført i 2009, og skal 
følge opp personer som er eller står i fare for å bli 

langtidsmottakere av sosialhjelp. Programmet er 
delvis statlig fi nansiert, og det fremgår i statsbud-
sjettet hvor mye midler NAV Molde tildeles. Hjelp til 
støttekontakter blir gitt etter behov.

Flyktningetjenesten er en del av NAV Molde og har 
et aktivt mottak av fl yktninger. Her vises det til ved-
tatte mål i kommunestyrets sak av mars 2008.

SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE

Brutto driftsutgifter 80 360    

Brutto driftsinntekter -26 895    

Inngående 53 465 53 825 56 502 56 382 56 182

Lønnsoppgjør kap. 4 192 160   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 48 55   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1 048   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  53   

Overføring av årsverk til tildelingskontor -450 -62   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -133 133   

Lønnsøkning dekt av statstilskudd fl yktningtjenesten 703 585   

Statsbudsjett 2013 - Reduksjon i overføring kvalifi serings-
programmet (endret delkostnadsnøkkel 2013)  -196   

K-sak 38/12 - Tilskudd til innføringsklasser ved Sellanrå
og Bekkevoll - fl ykningtjenesten  2 204   

Lønnsvekst 4,0 pst. 2013  dekt av statstilskudd fl yktninger  657   

Rammeøkning økt aktivitet fl ykningtjenesten  2 788   

Effektivisering og rammereduksjon     
Bruk av KVP tilskudd til å ansette i midlertidige stillinger for
å på sikt kunne redusere utbetaling av sosialhjelp   -100 -100  

Arbeid og aktivitet- fokus på ungdom og at de skal få et
aktivitetstilbud istedenfor sosialhjelp   -50 -20  

Redusere (ekstraordinære)bokostnader med mer oppfølging
og vilkår om bankforvaltning  -200  -200 

Tettere oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp for å
få de over på statlige ytelser (trygd)  -200   

Opphør av ordningen med “oppmuntringspenger”  -120   

Prosjekt Ung Kvalifi sering  -100   

Vakant teamlederstilling gjøres om til veilederstilling  -100   

Boliger til krevende brukere  -50   

Rammekutt i følge økonomiplan  -832   

K-sak 130/12 - rammereduksjon for barnevern og familietjenester  -900   

Utgående 53 825 56 502 56 382 56 182 56 182

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen på familie- og sosialtje-
nestener med kr. 900.000,-. Trekket blir lagt på sosialtjenesten NAV Molde.
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Samhandlingsreformen har medført noen endrin-
ger for NAV Molde. Ressursen for administrasjon 
av støttekontakter ble fl yttet fra NAV sitt ansvar 
til nytt kontor for tildeling koordinering (KTK). Selv 
om ressursen til dette arbeidet er fl yttet, så er det 
fremdeles oppgaver i forbindelse med dette som må 
utføres av NAV. 

Kvalifi seringsprogrammet (KVP)
Den statlige overføringen skal gå til å dekke merkost-
nader til brukere som er i KVP-programmet. Tilskud-
det for 2013 er noe redusert. Enheten benytte deler 
av denne overføringen til stillinger for å følge opp 
brukergruppen. Tett oppfølging av denne brukergrup-
pen for å få de over i arbeid eller aktivitet, vil bidra til 
større verdighet og et bedre liv.

Brukere som lykkes i dette programmet vil komme 
over i arbeid og aktivitet og bli i stand til å forsørge 

seg selv. Veien for mange kan være krevende, men 
å sette seg mål sammen med bruker er et viktig 
arbeid for veilederne i NAV.  Å lykkes her vil på sikt gi 
reduserte sosialhjelpskostnader.

Bemanne opp ledige stillinger
Inneværende år har NAV Molde ikke tilsatt sykevi-
karer samt hatt noe vakanse på vikariater. Dette har 
medført stor belastning på personalet. NAV Molde er 
nå i ferd med å bemanne opp alle ledige vikarstillin-
ger. God oppfølging av brukerne vil på sikt gi positive 
økonomiske virkninger, spesielt for ytelser til sosial-
hjelp.

Sosialtjenesten NAV Molde vil ytterligere spisse 
ressursbruken mot de tjenestemottakerne som gir 
størst effekt. Satsing mot ungdom og langtidsmot-
takere vil spare kommunen for sosialytelser. I tillegg 
må sosialtjenesten NAV redusere utgiftene i tråd 
med rammekutt som lå inne i økonomiplanen. 

Fremtidige utfordringer
En reduksjon i budsjettet vil gi utfordringer i forhold 
for tjenesteproduksjonen. Lovbestemte ytelser og 
tidsfrister må overholdes. Utfordringen blir å priorite-
re mellom de forskjellige brukergruppene. I den grad 
enheten må prioritere enda sterkere enn i dag, må 
innsatsen rettes mot de unge. På lengre sikt vil dette 
være riktig, men det vil da være grupper som ikke får 
oppfølging ut over sine rettmessige ytelser.

Tilgang på boliger med riktig størrelse og til riktig 
pris, er fortsatt en utfordring. En ordinær lønnsmot-
taker må kunne dekke bokostnadene ved å bo i en 
kommunal bolig uten tilskudd fra NAV.

Det er fortsatt et stort behov for midlertidige boliger. 
NAV har et lovmessig krav på seg om å skaffe bolig 
til de som ikke selv er i stand til å skaffe seg dette. 
For å kunne oppfylle lovens krav om bolig, er nå en 
krisebolig tilgjengelig. Det er gjort avtale om tjenes-
ter i boligen med ressurstjenesten. 

Enheten har brukergrupper som trenger spesielle 
boliger og tett oppfølging. Dette er en krevende 
gruppe som merkes på vårt budsjett. Samarbeid på 
tvers av enhetene, samt tilgang på egnede boliger 
for gruppen, vil gi reduserte utgifter. NAV Molde og 
ressurstjenesten vil samarbeide om dette.

Det vil fortsatt være en målsetting å redusere grup-
pen langtidsmottakere av sosialhjelp. Enheten har 
lykkes med mange og ikke minst har de lært mye i 
prosessene. Hovedsatsingen er å hindre inngangen 
av unge brukere. Å styre ungdom over i arbeid og 
aktivitet er førsteprioritet. I den grad enheten må 
prioritere mellom grupper, er det mot ungdommene 
det settes inn fl est ressurser. Prosjektet ”Ung kvalifi -
sering” er her et viktig bidrag.

Opplæring av ansatte i NAV
Standard for brukerrettet oppfølging innføres i disse 
dager i NAV. Hensikten er å kvalitetssikre oppføl-
gingen av brukerne. Brukeren skal få økt kvalitet på 
tjenestene. Veiledere skal jobbe mer systematisk, 
og NAV skal få til bedre ressursutnyttelse og samar-
beid. Standard for brukerrettet oppfølging skal styrke 
brukernes rettigheter til likebehandling. 

I tillegg til dette har endelig rundskriv til lov om 
sosiale tjenester kommet. Fylkesmannen står for all 
opplæring i selve lovverket, og til bruk og forståelse 
av rundskrivet.
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RESSURSTJENESTEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Ressurstjenesten har 25 ansatte. Ressurstjenesten 
jobber etter lov om kommunale helse- og omsorgtje-
nester.

Ressurstjenesten består av ulike tiltak som tilbyr 
tjenester til mennesker med utfordringer i arbeids-
livet, personer med rusproblemer, psykiske lidelser 
eller atferdsproblematikk. Ressurstjenesten er en 
samarbeidspartner med NAV og samarbeider om 
ulike tjenester.  

Arbeidstiltakene
Smia
Smia kommer inn under NAV Møre og Romsdal sin 
tiltaksportefølje og er et godkjent arbeidsmarkedstil-
tak i kategorien «Arbeidspraksis i skjermet virksom-
het» (APS). Smia sitt formål er å avklare deltakeres 
fremtidsmål, interesser og ressurser, rydde opp i 
hindringer, lage personlig handlingsplan og å følge 
den opp. Målet er at alle deltakerne skal øke sin 
livskvalitet og lykkes i å beholde sin ordinære jobb, 
gjennomføre utdanning eller kvalifi sere seg videre 
for arbeid.  

Fram arbeidstrening 
Målgruppen er personer med ulike psykiske lidel-
ser. De fl este har tilstedeværelse på deltid. Det er i 
”Fram” etablert verksteder for glass og keramikk. 
Det kan gir et tilbud om praksisplass og er en arena 
for KVP-tiltak for NAV. Produktene selges til nærings-
liv og private. Videre er det arbeidsaktivitet med 
delproduksjon for Glamox. 
ATA
Avklaring til arbeid (ATA) er et dagtilbud fem dager i 
uken med kombinasjon av kursvirksomhet, arbeids-

trening og fysisk aktivitet. Målgruppen er personer 
som ikke er i arbeid eller som ikke er i gang med an-
dre relevante aktiviteter, mottakere av sosialstønad 
og deltagere i kvalifi seringsprogrammet. 

PRIM
PRIM - Praktisk rehabilitering i Molde er et arbeids-
tiltak primært for personer i Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR). Arbeidsoppgavene er i hovedsak 
fl ytting, montering og kjøring.

Tiltakene for rusavhengige 
Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige i 
Molde, som har kontakt med ca. 200 personer med 
alvorlig rusavhengighet. Tiltakene er forankret i rus-
politisk handlingsplan 2012-2016. Ressurstjenesten 
tilbyr ulike tjenester til personer med rusproblema-
tikk fra 16 år og oppover i Molde kommune.

Ruskonsulent
Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til den 
enkelte. Det innebærer bistand med sikte på å 
begrense rusbruk, få egnet bolig, behandling, ordnet 
økonomi, hjelp til å håndtere gjeld, til å få menings-
fulle aktiviteter eller beholde ordinært arbeid. Rus-
konsulentenes helhetlige oppfølging kan inneholde 
motivering, veiledning, råd, opplæring i sosiale 
ferdigheter, bistand til å søke arbeid med mer. Rus-
konsulentene henviser til behandling, og følger opp 
klienter i og utenfor tiltak. 

Nærbehandlingen
Nærbehandlingen er en dagbehandling for personer 
med alkohol- eller rusmiddelavhengighet. Behandlin-
gen strekker seg over ca. 20 uker, med påfølgende 

Brutto driftsutgifter 19 251    

Brutto driftsinntekter -9 050    

Inngående 10 201 10 479 11 524 10 827 10 827

Lønnsoppgjør kap. 4 187 154   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 174 201   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -334   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  82   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -83 83   

Statsbudsjett 2013 - kommunalt rusarbeid innlemmet i
rammetilskuddet - gradvis effektuert  1 437 -560  

Effektivisering og rammereduksjon     
Redusere bemanningen ved SMIA med et årsverk.  -440   

Redusere bemanningen ved nærbehandlingen med 0,5 årsverk  -138 -137  

Utgående 10 479 11 524 10 827 10 827 10 827

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Fremtidige utfordringer
Opptrappingsplanen for rusfeltet ble avsluttet i 2012 
og tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet til 
kommunen fra 2013. Beløpet ble kraftig redusert, 
noe som kan få konsekvenser for tjenestetilbudet til 
rusavhengige i kommunen. Det må i løpet av 2013 
gjennomføres en nedtrapping av tilbudet for å tilpas-
ses den nye økonomiske situasjonen.

Samhandlingsreformen vil i løpet av få år også gjelde 
for ruspasienter. Dette vil gjøre at ressurstjenesten 
i enda større grad må tilpasse seg målsettingen om 
å forebygge innleggelse, behandle og rehabilitere 
pasienter i kommunens egne lokale tiltak, samt tilby 
gode tjenester for personer som er utskrivnings-
klare.

ettervern over ett år. Behandlingen er basert på Min-
nesotamodellen (12- trinns modell).

Rusfritt værested
Et tilbud for LAR pasienter og for personer som har 
gjennomført rusbehandling eller er blitt rusfri på egen 
hånd. Værestedet har åpent hver dag, samt annen 
hver lørdag. Det tilbys mat, råd, veiledning, oppføl-
ging i forhold til nettverk, arbeid og fritid med mer.

Helsetiltak
Består av helsestasjon rus og sykepleie på hjul. Tilbyr 
sprøytebytte, sårstell, samtaler, hepatittvaksine, vita-
miner, næringsdrikk og koordinering av helsetjenes-
ter. Målgruppen er de mest belastede rusavhengige 
personer i kommunen som ikke klarer å nyttiggjøre 
seg av de ordinære tjenestetilbud i kommunen. 

Ambulant oppfølgning voksen
Tiltaket følger opp voksne personer med rusproble-
matikk eller psykiske problemer. Oppfølgingen er 
individuelt tilrettelagt og kan inneholde støtte- og 
motivasjonssamtaler, praktisk bistand, bo-veiledning 
og pårørendearbeid. 

LAR-S
Legemiddelassistert rehabilitering med skadereduk-
sjon som målsetting. Dette tiltaket er forbeholdt de 
mest belastede rusavhengige personer som ikke 
klarer å nyttiggjøre seg av ordinær LAR behandling 
der det stilles absolutt krav om rusfrihet. 

Ambulant oppfølging ungdom
Tiltaket følger opp ungdom mellom 15 - 25 år. Det er 
et oppsøkende, forebyggende tiltak og har en todelt 
oppgave: 
• hindre eskaleringen mot en tung rusavhengig-

het gjennom tett samarbeid med NAV, skole, 
arbeidsplass og politi

• følge opp ungdom som har utviklet en avhengig-
het og sørge for rask innleggelse i institusjon og 
å ta imot utskrivningsklare pasienter fra rusinsti-
tusjoner.

Ungdoms-kontrakt
Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom ressurstje-
nesten, barneverntjenesten og Politiet. Målgruppen 
er ungdom mellom 12 - 20 år, som har begått en 
eller fl ere straffbare handlinger. I stedet for tradisjo-
nelle reaksjoner som straff og bøter, vil reaksjonen 
være påtaleunnlatelse med vilkår.

Innholdet og vilkårene i en kontrakt er individuelt 
tilpasset til kravet om aktivitet, skole og oppfølging, 
men inneholder alle et krav om rustesting.

Interkommunalt samarbeid innen rustiltak
Ressurstjenesten har invitert noen nabokommuner 
til interkommunalt samarbeid om noen rustiltak. 
Dette er basert på en partnerskapsmodell hvor 
samarbeidskommunene tildeler plasser i de ulike 
tiltakene og ressurstjenesten driver tiltakene.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Ressurstjenesten etablerer et nytt rustiltak i februar 
2013 - Halvveishuset. Tiltaket skal samlokaliseres 
med integreringstiltaket RIM (rusfritt værested) i nye 
lokaler i Myrabakken 6. Formålet med tiltaket er å 
tilby boliger med tilhørende oppfølging til personer 
som har gjennomført rusbehandling, utskrivnings-
klare pasienter og personer i LAR-behandling. Målet 
er å hindre tilbakefall og reinnleggelse. Tiltaket skal 
ha fem leiligheter. 

Det er planlagt å etablere et værested for rusavhen-
gige - værestedet ”Indigo”. Værestedet skal være 

et lavterskeltilbud til rusavhengige og vil fungere 
som en base for helsestasjonsvirksomhet, aktivite-
ter, måltid, kaffe, tidsskrift, samtaler og individuell 
oppfølging. Værestedets formål er skadereduksjon, 
samt det å være en koordinator for andre tjenester i 
kommunen. 

Enheten må redusere med ett årsverk på Smia samt 
ett halvt årsverk til nærbehandlingen for å holde 
tildelt ramme. Enheten vil i tillegg få redusert sine 
ressurser ved at opptrappingsplanen for rusfeltet ble 
lagt inn i rammetilskuddet fra 2013.
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MOLDE ASYLMOTTAK

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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 planer om å sentralisere kontorfunk-
sjonen i sentrum av Molde. Det er uforholdsmessig 
tungvindt å betjene to kontor med dagens beman-
ning.

Mottaket har til sammen 160 plasser. Det er sju 
ansatte. I tillegg er tre personer engasjert i egen 
barnepassordning 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
Fornyelse av driftskontrakt med Utlendingsdirek-
toratet (UDI) om drift av mottak når kontrakten vår 
utløper i 2014. UDI setter høye krav om kvalitet på 

tjenesten mottaket skal levere og dette er noe det 
jobbes med hver dag.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Det er ingen endringer utover det å skulle sentrali-
sere kontoret i sentrum.

Brutto driftsutgifter 7 623    

Brutto driftsinntekter -7 723    

Inngående -100 -100 -100 -100 -100

Utgående -100 -100 -100 -100 -100

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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14. 
helse og omsorg



Helsetjenesten 57 217

Plan- og utviklingsavd. fagseksjon pleie og omsorg -1 975

Glomstua omsorgssenter  74 686

Kirkebakken omsorgssenter 75 757

Råkhaugen omsorgssenter 17 693

Bergmo omsorgssenter 62 010

Røbekk omsorgssenter 24 765

Kleive omsorgssenter 35 461

Skåla omsorgssenter 21 226

Tiltak funksjonshemmede 130 548

Totalt 497 388

Helse og omsorg 2013 

Budsjett 2013 for helse og omsorg

Befolkningsvekst for aldersgruppen over 67 år i planperioden

Helse og omsorgs andel av kommunens totale driftsbudsjett

Hele 1.000

2012 2013 2014 2015 2016

67 - 79 år

80 år og mer
2 282

2 411
2 590

2 703

1 257 1 266 1 246 1 269 1 247

2 889

42,9 %
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HELSETJENESTEN

Brutto driftsutgifter 47 955    

Brutto driftsinntekter -9 743    

Inngående 38 212 39 424 57 217 56 618 55 491

Lønnsoppgjør kap. 4 438 662   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 434 294   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -449   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  173   

K-sak 7/11: Fylkeskommunal andel oppsagt fra 1. august 2012
på syns- og audiopedagogtjenesten   146   

Interkommunal legevakt årskostnad 1,2 mill. kroner  300   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -12 34   

Pålagt turnusfysioterapeut   250 -250  

Utgifter til Helfo for behandling i utlandet (nivåjustering)  300   

Ordinært statstilskudd (kommunalt rusarbeid) innlemmet i
rammetilskuddet  293   

Tilskudd oppstart lege Råkhaugen 2012  200 -100 -100 

Tilskudd oppstart lege 2013   200 -100 -100

Omorganisering barne- og familietjenesten - overføring
fra 1. januar 2013  16 065   

Lønnskompensasjon basistilskudd leger 295 175   

Lønnskompensasjon kjøp legevaktformidling 31 31   

Lønnskompensasjon turnusfysioterapeuter 26 26   

Lønnskompensasjon driftstilskudd fysioterapi  285   

Statsbudsjett 2013 - Redusert rammetilskudd fysioterapi   -170   

Effektivisering og rammereduksjon     
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 pst.
merkantil stilling i 2013  -100   

Psykisk helse: Nedtrekk 20 pst. stilling i 2013 inkludert
redusert tiltak til brukere  -160   

Psykisk helse: Kutt i hjelpetiltak til enkeltbrukere  -12 -24  

Psykisk helse: Kutte driftstilskudd til Mental Helse Molde   -30  

Fysioterapitjenesten: Nedtrekk av en turnusstilling  -120 -130  

Fysioterapitjenesten: Innløse 1 driftshjemmel for fysioterapeut   100 -470 

PPT: Nedtrekk vakant stilling med 15 pst. fra nyttår  -100   

PPT: Ytterligere nedtrekk 25 pst. stilling fra nytt skoleår   -90 -90 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 30 pst.
helsesøster  -180   

Redusere driftsutgiftene på kommunens legekontor ved at
legene øker sine innbetalinger   -125 -367 

Legevaktformidling ikke via AMK  -150 -150  

Utgående 39 424 57 217 56 618 55 491 55 391

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
I 2012 ble helsestasjon og skolehelsetjenesten og  
pedagogisk psykologisk tjenestekontor overført fra 
barne- og familietjenesten til helsetjenesten. Hel-
setjenesten omfatter etter dette seks virksomheter 
beskrevet under.

Legetjenester 
23 fastleger og to turnusleger arbeider ut fra seks 
legekontor. Tre av disse drives av kommunen, Kvam, 
Skåla og Kleive. Det er under etablering et nytt 
fastlegekontor på Råkhaugen. Alle legene er tilpliktet 
tilsynslegearbeid innen institusjoner, skoler, helse-
stasjoner, psykisk helse, rus, asylmottak med mer, 
med til sammen vel tre årsverk fordelt på 33 deltids-
stillinger. Alle legene deltar også i døgnkontinuer-
lig legevakt. En er nå inne i ett års prøvedrift med 
interkommunalt legevaktsamarbeid med Eide, Fræna 
og Nesset.
Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam 
Det er 15,2 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale 
med kommunen knyttet til syv 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 kom-
munal støtte.

Innen kommunal fysioterapi er det 2,5 årsverk 
knyttet til barn og personer med psykisk utviklings-
hemming ved Enensenteret. Antall henvendelser er 
økende. Mange har behov for habilitering i et livs-
løpsperspektiv. Det er rundt seks årsverk knyttet til 
voksne og eldre med baser på omsorgssentrene.

Ergoterapi har hovedarbeidsområde å tilretteleg-
ging for mestring av eget liv, i hjem, skole og ar-
beidsplass. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 1,3 
årsverk til voksne og eldre. Somatisk rehabiliterings-
team arbeider gjennom tverrfaglig og målretta tiltak 
i samarbeid med ulike aktører for å øke graden av 
mestring og selvstendighet, til sammen tre årsverk.  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, 
helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste, hel-
sestasjon for ungdom og helsetjeneste for asylsø-
kere. Virksomheten har ansvar for å vaksinere alle 

barn etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet 
og jobber forebyggende og helsefremmende på 
mange ulike felt som for eksempel kosthold, fysisk 
aktivitet, begrensning av stillesittende aktiviteter, 
foreldreveiledning. Virksomheten har to helsesøstre 
som har videreutdanning i foreldreveiledning. Disse 
mottar henvisninger fra barnevern, PPT og fra egen 
virksomhet. I tillegg har virksomheten prosjektet 
”Ungkompasset”, som jobber med forebyggende 
rusarbeid i ungdomsskolen.

Folkehelse og forebyggende arbeid 
Miljørettet helsevern inkluderer rådgiving og tilsyn 
med skoler, barnehager, svømmebasseng med mer. 
Vurdering av utslippssaker og plan- og byggesaker 
med tanke på miljø, tilgjengelighet og helse. Vaksi-
nasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av 
utenlandsreisende. Videre gjennomfører kontoret 
tuberkuloseundersøkelser av utlendinger og smit-
teoppsporing. Molde kommune har siden oppstarten 
av ”Partnerskap for folkehelse” og ”God helse” 
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. 

Psykisk helsearbeid 
Tjenesten inneholder rehabiliteringsteam for psykisk 
helse, miljøarbeid, veiledning, psykolog og kurs i 
depresjonsmestring. ROR-samarbeid på fagfeltet 
og kommunesamarbeid med Helseforetaket, er en 
del av tjenesten. “Rask psykisk helsehjelp” er et 
nytt prosjekt som avsluttes i 2016. Tjenesten er også 
involvert i prosjektet ”På egne ben i Molde”.

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 spesialundervisning 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.  

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring 
Syns- og audiopedagogtjenesten
I 2012 var det en omlegging av fi nansieringen av 
denne tjenesten. Fylkeskommunen reduserte sitt 
bidrag og kommunene måtte øke sitt bidrag. Helårs-
virkningen for Molde kommune er kr. 146.000,-.

Interkommunal legevakt
Rammeøkningen på kr. 300.000,- er helårsvirkningen 
av Molde kommunes andel. 

Pålagt turnusfysioterapeut
Enheten sa opp avtalen om én turnusfysioterapeut 
i 2012. Oppsigelsen ble ikke godtatt, og fi kk pålegg 
fra Statens autorisasjonskontor om å ta inn igjen tur-
nusfysioterapeut i perioden 15. februar - 15. august 
2013.
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Fremtidige utfordringer
Generelt er ressurssituasjonen en utfordring. Innen 
enhetenes virksomheter er det et økende press på 
tjenester, men ressursene reduseres. Dette vil ha 
konsekvenser på kortere og lengre sikt: Reduksjo-
ner innen PPT gir redusert tidlig spesialpedagogisk 
innsats, som igjen vil føre til økte behov for spesi-
alpedagogiske og pedagogiske tjenester senere. 
Redusert forebyggende innsats i helsestasjon og 
skoler vil føre til at sykdommer og plager ikke oppda-
ges tidsnok og igjen øke behovet for andre tjenester. 
Manglende helsefremmende og forebyggende tiltak 
vil føre til økte utgifter til behandling av sykdommer 
og pleie ved økende alder. Redusert rehabiliterings-
innsats vil føre til redusert egeninnsats og økende 
behov for behandling, pleie og tilsyn.

Flytting legevakt
I 2013 skal det interkommunale legevaktsamarbeidet 
evalueres. Dagens lokaler er trange og uhensikts-
messige. Samtidig pågår en utredning av etablering 
av sengeplasser for pasienter med behov for øyeblik-
kelig hjelp, et krav kommunen må innfris senest 
innen 2015. Det er statstilskudd på driften av disse 
plassene, men ikke investeringstilskudd.

Frisklivsentral
Forebygging av sykdom er en grunntanke i samhand-
lingreformen. Helsetjenesten har ved hjelp av pro-
sjektmidler bygd opp kompetanse som tilfredsstiller 
drift av frisklivssentral i henhold til Helsedirektoratet 
sin anbefaling. Grunntanken er at alle har ansvar for 
egen helse, men at de som har behov for det skal 
få hjelp til å endre levevaner slik at de oppnår bedre 
helse og unngår sykdom.

Gjennom prosjektmidler har en klart å etablere en 
frisklivssentral i tribunebygget. Her tilbys motive-
rende samtaler, testing, treningstilbud, ”BRA MAT”-
kurs, organisering av røykesluttkurs, oppfølging etter 
sykelig overvekt i samarbeid med andrelinjetjenes-
ten, veiledning og oppfølgingssamtaler og formidling 
av videre kontakt med treningstilbud og selvhjelps-
grupper. Enheten ønsker å fl ytte dette tilbudet til 
Træffhuset for å skape en god arena for frisklivstil-
bud. Dette er det ikke rom for innen eksisterende 
budsjett og tiltaket står i fare for å opphøre.

Utgifter til behandling i utlandet
Kommunene er pålagt betalingsansvar for behand-
ling av norske statsborgere i utlandet. Utgiftene til 
dette har økt siste år.

Tilskudd ordinært rusarbeid
Enheten har hatt et forebyggende rusprosjekt rettet 
mot ungdomsskolene fra 2010 som har vært fullfi -
nansiert fra Fylkesmannen. Fra 2013 fordeles mid-
lene gjennom rammetilskuddet. Rammetildelingen 
gir reduserte inntekter. Det betyr at enheten ikke kan 
videreføre tilbudet på samme nivå.

Tilskudd oppstart fastlege
Sommeren 2012 var det ikke ledig listeplasser hos 
fastleger i Molde. Ny fastlege startet opp i 2012. Yt-
terligere ny fastlege vil bli ansatt i 2013.

Enheten må gjennomføre fl ere reduksjoner for å 
tilpasse seg rammen for 2013. Innenfor helsesta-
sjon- og skolehelsetjenesten blir merkantilressurs 
redusert med 20 pst. og helsesøsterstilling med 30 
pst. Dette medfører at det ikke lenger blir tilbud om 
helsesøster i den videregående skole.

Psykisk helse vil redusere med 20 pst. stilling og 
redusere i hjelpetiltak til enkeltbrukere i 2013. Dette 

kan medføre at tjenestebehov blir vridd mot pleie- og 
omsorgstjenestene.

Fysioterapitjenesten vil innløse én driftshjemmel og 
redusere med én turnusstilling. Driftshjemmelen 
vil ikke gi innsparing før i 2015 da kommunen må 
erstatte salgssum til fysioterapeut og tap for institutt. 
Ventetiden for å få denne tjenesten vil øke og dette 
vil gå utover kronikere, sykemeldte og eldre.

PPT vil redusere med 40 pst. stilling. Dette vil med-
føre at samarbeidet med skolene, for å redusere 
spesialundervisning, veiledning til lærere og foreldre 
og samarbeidsmøter med lærere og assistenter, blir 
redusert.    

Egen legevaktformidling kan gi en innsparing ved at 
tilskuddet til AMK-sentralen bortfaller. Dette kan gi 
konsekvenser for egen AMK-sentral i Molde og er 
avhengig av at de andre kommunene i samarbeidet 
blir med på endringen. Vil også kreve investeringer i 
nytt sentralbord og utbedrede lokaler. 

Økte innbetalinger fra fastlegene vil gi reduserte 
driftsutgifter for kommunen. Nye avtaler måinngås 
med legekontorene og vil ikke gi effekt før i 2014. 
Dette kan medføre at Kleive legekontor blir nedlagt.
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Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 (samlet for området) 
Hele 1.000

Fagseksjon pleie og omsorg 8 634 -1 975 -10 428 -10 428 -10 428

Glomstua omsorgssenter 75 207 74 686 74 686 74 686 74 686

Kirkebakken omsorgssenter 73 566 75 757 75 757 75 757 75 757

Råkhaugen omsorgssenter 11 491 17 693 17 693 17 693 17 693

Bergmo omsorgssenter 60 951 62 010 62 010 62 010 62 010

Røbekk omsorgssenter 24 009 24 765 24 765 24 765 24 765

Kleive omsorgssenter 34 643 35 461 35 461 35 461 35 461

Skåla omsorgssenter 20 613 21 226 21 226 21 226 21 226

Sum ramme pleie- og omsorgsområdet 309 114 309 623 301 170 301 170 301 170

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

PLEIE- OG OMSORGSOMRÅDET
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Brutto driftsutgifter 354 653    

Brutto driftsinntekter -52 185    

Inngående 302 468 309 114 309 623 301 170 301 170

Lønnsoppgjør kap. 4 7 201 5 994   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1 361   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  1 191   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 1 092 1 197   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - ressurskrevende tjeneste går ut
(prosjekt 37153) -1 525 -25   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Ressurskrevende tjeneste reduseres
(prosjekt 37252) -240    

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - ressurskrevende tiltak
(prosjekt 37453) 822 -822   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Bufetat - bevilgning fl yttes til
Bermo omsorgssenter i 2013 (prosjekt 37156) 362 -362   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - beboer over 67 år (prosjekt 37157) 460 -460   

Overføring av årsverk til tildelingskontor -2 825 -411   

K-sak 2/12 oppstart Råkhaugen fra 20. august 2012 2 755    

Overføring av midler ferdigbehandlede pasienter til KTK -3 311    

Overføring av midler til omsorgslønn til KTK - tilbakeføres 2013 -919 919   

Økt prognose ressurskrevende helse- og sosialtjenester 83    

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -65 65   

Ressurskrevende tjeneste   3 500   

Økt egenfi nansiering inkl. redusert fi nansiering fra andre kommuner  8 388   

Reduserte utgifter til medfi nansieringsordningen  -600   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - redusert inntekt - salg
av sengeplasser 2 349 -2 349   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - ressurskrevende tjenester 2 800 -2 800   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - ressurskrevende tjenester 300 -300   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -2 693    

Effektivisering og rammereduksjon     
Delvis avvikling av aktivitetstilbudet ved Rosestua  -660   

Nedlegging av dagsenter på Kirkebakken  -675   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin  -150 -450  

Uttrede konsekvens ved å avvikle kjøp av tjenester til to av
kommunens pasienter i andre kommuner  -850 -1 750  

Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje
til matombringing til hjemmeboende   -120  

Endring av Skåla sjukehjem til heldøgns bemannet bofellsskap   -2 832 -2 833  

Strukturendringer  -1 700 -3 300  

Fjerne fradrag for boutgifter ved tildeling av langtidsopphold  -250   

Endring oversykepleier Glomstua og Bergmo omsorgssenter  -1 370   

K-sak 130/12 - Skåla sjukeheim videreføres som i dag i 2013  2 832   

K-sak 130/12 - rammereduksjon for helse- og omsorgsområdet  -5 600   

Utgående 309 114 309 623 301 170 301 170 301 170

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember ikke endring av Skåla sjukeheim i 2013 til hel-
døgnsbemannet bofellesskap kr. 2.832.500,-. 
Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen for pleie og omsorg med 
ytterligere kr 5.600.000. Trekket blir lagt på fagseksjon pleie og omsorg.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016

Pleie- og omsorgsområdet i Molde kommune består 
av:
• fagseksjon pleie og omsorg
• institusjoner med heldøgns omsorg
• hjemmebaserte tjenester
• dagtilbud
• omsorgsboliger og bofellesskap
• hjelpemiddelforvaltning 
• vaskeridrift
• kjøkkendrift

Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i 
henhold til lov om helse- og omsorgstjenester i kom-
munen. Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i seks 
omsorgssentre og et lokalmedisinsk senter. Hvert 
omsorgssenter har ansvar for alle pleie- og om-
sorgstjenester, med unntak av Røbekk omsorgssen-
ter som kun har institusjonstjeneste og vaskeridrift.

Fagseksjonen
Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitets-
sikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og 
omsorg. Utarbeidelse av bestilling, koordinering 
av oppgaver, og utvikling av fagområdet i tråd med 
sentrale føringer og retningslinjer er også av fagsek-
sjonens oppgaver. Fagseksjonen skal arbeide med 
overordnet planarbeid, ha en faglig støttefunksjon ut 
mot enhetene og drifte fagsystemene.

Fra høsten 2012 ble Råkhaugen lokalmedisinske 
senter etablert med 16 heldøgns plasser for rehabili-
tering og korttidsopphold. Senteret har også eta-
blert legekontor for tilsynslege og fastlegefunksjon. 
Senteret er organisert under fagseksjon i påvente 
av avklaring rundt fremtidig organisering av PLO-
tjenestene.  

To årsverk merkantil ressurs ble i 2012 overført til 
kontor for tildeling og koordinering.

Sykehjem
Pleie og omsorgsområdet reduserte i 2011 antall hel-
døgns plasser i sykehjem med ni senger. I 2012 ble 
det opprettet 16 nye plasser på Råkhaugen. Av kom-
munens 246 heldøgns plasser er 46 for korttidsopp-
hold, åtte for rehabilitering og 36 plasser er spesielt 
tilrettelagt for personer med demens. Fire av disse 
er felles forsterkede plasser som skal håndtere de 
mest utagerende pasientene. Resterende 156 plas-
ser er ordinære langtidsplasser.

Råkhaugen
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. 

Fra høsten 2012 ble bygget omdefi nert til lokalmedi-
sinsk senter, og det er etablert tiltak for å imøtekom-
me kommunens utfordringer som følge av innføring 
av samhandlingsreformen. Rehabilitering er blitt en 
større del av de kommunale helse- og omsorgsopp-
gavene. Betaling for utskrivingsklare pasienter utfor-
drer kommunen på etablering av fl ere kortidsplasser. 
I august 2012 ble det åpnet to boenheter for rehabi-
litering og utskrivingsklare pasienter fra helseforeta-
ket (16 plasser). Det planleggs i økonomiplanperio-
den en utvidelse av aktiviteten i bygget til å omfatte 
interkommunal legevakt og etablering av øyeblikkelig 
hjelp-senger som kommunen er lovpålagt å ha fra 1. 
januar 2016.  

Avlastningstjenesten til tiltak funksjonshemmede 
fl yttet til Råkhaugen våren 2011, og disponerer to 
boenheter (16 plasser) i påvente av bygging av nye 
avlastningsboliger på Enen. Byggeprosjektet for ny 
avlastningsbolig har stoppet opp og utfl yttingsdato 
er ikke fastsatt. 

Fra høsten 2012 leies to boenheter (16 plasser) ut til 
Krisesenteret for Molde og omegn IKS i påvente av 
bygging av nye lokaler. Leieavtalen går til 2015. 

På Råkhaugen driftes for øvrig dagsenter for perso-
ner med demens og vaskeri for Glomstua og Råk-
haugen. I tillegg er kommunens hjelpemiddelforvalt-
ning lokalisert i bygget.  Budsjetterte hjemler, fagseksjon

Fagseksjon 2 1

  rådgiver / 
  konsulent ledelse

  Årsverk Utvikling antall sykehjemsplasser fra 1999 til 2012

Glomstua omsorgssenter  70 64 55 55

Kirkebakken omsorgssenter 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

Råkhaugen lokalm.senter *     16

Totalt  235 239 230 246

   1999 2010 2011 2012

* Fra 20. august 2012.
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• Råkhaugen lokalmedisinske senter ble etablert 
fra høsten 2012.

• Pleieressurs natt ved Kleive og Skåla omsorgs-
senter dekker behov i omsorgsboliger som ligger 
i tilknytning til omsorgssentrene.

• Glomstua og Kirkebakken omsorgssenter har 
opprettet hver sin vikarpool som tiltak mot uøn-
sket deltid og redusert bruk av overtid. 

• Kleive og Skåla omsorgssenter har fra mai 2011 
til mai 2013 felles enhetsleder. Ordningen evalu-
eres og sees i sammenheng med vurdering av 
organisering av pleie- og omsorgstjenestene i 
kommunen. 

• Merkantil ressurs Glomstua er redusert med 50 
pst. i 2012. 

• Oversykepleier Kirkebakken er redusert 50 pst. 
som følge av overføring av ressurs til KTK.

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 er det iverksatt tiltak for å få 
til bedre innkjøpsrutiner, felles menyer samt styrke 
overordnet kontroll. Innkjøpsavtaler for matvarer er 
utgått og må reforhandles. 

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.
Høsten 2012 gjennomgås drift og struktur med bi-
stand av konsulentfi rma på fagområdet for å vurdere 
om dagens driftsform og fremtidig behov for renove-
ring kan medføre en effektivisering av driften. 

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 skal være et heldøgnstilbud til 
alle aldersgrupper som trenger behandling og 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.

Budsjetterte hjemler, sykehjem

  dag natt assistent  mester / fl ytende  tilt

Glomstua omsorgssenter 40,50 7,50 3,75 0,50 0,60 4,20 3,20 0,50

Kirkebakken omsorgssenter 38,67 6,33 3,50 0,30 0,60 2,00 3,20 0,50

Bergmo omsorgssenter 35,89 5,60 3,10  0,60  2,90 0,50

Røbekk omsorgssenter 22,99 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 10,90 3,75 1,00 0,50 0,60  0,65 0,50

Råkhaugen lokalm.senter  12,00 1,87    0,90 1,00 1,00

Totalt 177,51 32,55 15,28 1,55 4,00 7,10 14,00 4,00

Omsorgsenter pleieressurs bolig- renhold vakt- vikarpool ledelse merkan-
  Årsverk 

Råkhaugen. Drift fra 20. august 2012. Det kjøpes renholdstjenester fra Molde bydrift. Vaktmesteroppgaver er lagt til Molde Eiendom KF. 

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, vaskeri

Glomstua omsorgssenter 1,75

Kirkebakken omsorgssenter 1,50

Røbekk omsorgssenter 1,50

Kleive omsorgssenter 0,71

Skåla omsorgssenter 0,50

Totalt 5,96

  Årsverk
  vaskeri
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• Praktisk bistand og hjelp i hjemmet tildeles etter 
lov om helse og omsorgstjenester som enkelt-
vedtak. Det betales for tjenesten etter kommu-
nalt vedtatte satser. 

• Praktisk bistand og opplæring tildeles etter lov 
om helse og omsorgstjenester som enkeltved-
tak. Tjenesten er gratis. 

Fra våren 2012 ble saksbehandling av søknader på 
helse og omsorgstjenester overført fra fagseksjon 
og utførerenhetene til kontor for tildeling og koordi-
nering (KTK). Ressurser for stillingene ble samtidig 
overført til KTK. Innføring av innsatsstyrt fi nansiering 
av tjenestene skal utredes som en følge av etable-
ring av KTK. 

Hjemmetjenesten har etter innføring av samhand-
lingsreformen og oppretting av KTK, fått en betyde-
lig økt etterspørsel etter tjenester. Dette fører til 

økt belastning på en tjeneste som fra før var under 
sterkt press. 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 og i skole eller arbeidsliv. Det er også 
økning i antall pasienter som etter utskriving fra sy-
kehus har behov for avansert medisinsk behandling 
i hjemmet, noe som i tillegg til ressursmangel også 
utfordrer kommunen på kompetanse. Det kan virke 
som om liggetiden på sykehus for noen pasientkate-
gorier er redusert. Dette medfører ytterligere utfor-
dringer for tjenesten.   

Fra høsten 2012 ble det etablert en prosjektstiling 
som kreftkoordinator. Stillingen fi nansieres med 
midler fra Kreftforeningen (75 pst.) og kommunen 
(25 pst.). Det er signalisert at enheten får midler i 
inntil tre år. 

Budsjetterte hjemler, hjemmesykepleie

   hjemmehjelp  tilt   / fl ytende

Glomstua omsorgssenter   15,00 2,00 0,50 3,50 3,28 3,00

Kirkebakken omsorgssenter   27,12 4,00 0,50 3,00 1,48 1,10

Bergmo omsorgssenter   19,30 1,00 0,50 3,50 1,58 

Kleive omsorgssenter   10,75 2,00 0,25 2,25  

Skåla omsorgssenter   7,45  0,50 1,25  

Totalt   79,62 9,00 2,25 13,50 6,34 4,10

Omsorgsenter  sykepleie/ psykiatri merkan- ledelse BPA vikarpool
  Årsverk 

Budsjetterte hjemler, nattpatrulje

Kirkebakken omsorgssenter  3,87

  pleiepersonell
  Årsverk

Overføring av årsverk til KTK:
• Kirkebakken omsorgsenter   0,5 årsverk
• Bergmo omsorgsenter  1,0 årsverk
• Glomstua omsorgssenter   1,0 årsverk
• Kleive og Skåla omsorgssenter  1,0 årsverk

Glomstua omsorgsenter opprettet vikarpool som 
følge av overføring av ressurs til KTK, samt styrking 
av sykepleierressursen. Kleive og Skåla omsorgsen-
ter har benyttet ledig lederressurs til ny sykepleier.

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 får ikke tjenestemottakere i kommunens 
ytterkanter like godt tilbud fra nattpatruljen som 
tjenestemottakere i bydistriktene. Dette skyldes ka-

pasitet, og at det ikke er rammer for å sette inn mer 
ressurser i tjenesten. Nattpatruljen har også bered-
skapsfunksjon i forhold til trygghetsalarmer.

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 kultur, aktivisering, samt 
det sosiale fellesskapet. Overfor den enkelte bruker 
har dagtilbudet følgende målsettinger:
• 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 



114

H
el

se
 o

g 
om

so
rg

Dagtilbud for eldre 
Det driftes 60 dagplasser for eldre fem dager i uken. 
I tillegg driftes det elleve dagplasser for personer 
med demens seks dager i uken med utvidet åp-
ningstid på hverdager. Brukerne tilbys frokost, mid-
dag og kaffe samt kveldsmat på Råkhaugen. 

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 to dager 

per uke samt Skåla omsorgssenter én 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 kafé som er åpen for alle. Tiltaket er et 
lavterskeltilbud som er åpent for alle i målgrup-
pen. Åpent alle hverdager. 

• Ellingsgården ”Grønn Omsorg” som driftes med 
fem plasser per dag fi re 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 fi re bofelles-
skap med tilbud til ulike brukergrupper: 
• Glomstua bofellesskap med fi re boenheter innen 

psykiatri. Heldøgnsbemannet.
• Gotfred Lies plass har tre bofellesskap med til 

sammen 15 boenheter. Bemannet av hjemme-
tjenesten etter vedtak. 

• Råkhaugen bofellesskap har åtte boenheter. 
Bemannet på dag og kveld.

• Tollero bofellesskap med seks boenheter innen 
psykiatri. Bemannet på dag og kveld.

• Bergmo bofellesskap ble avviket i 2012.

Spesielt tilrettelagte tiltak.
Dette omfatter ressurskrevende tjenestemottakere 
både i institusjon og hjemmeboende med døgnbe-
manning. Det har i 2012 vært en økning både i antall 
og i ressursbehov til slike tiltak.

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 dette seg også 
til hjelpemiddelforvaltningen. 

Fra 2007 - 2010 har antall utlån av hjelpemidler fra 
kommunalt lager økt med over 1.200, med en svak 
nedgang i 2011. 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 hjelpemiddelforvaltningen 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 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

Budsjetterte hjemler, dagtilbud for personer med 
psykiske helseplager

Kirkebakken omsorgssenter  3,00

  aktivitør / hjelpepleier
  Årsverk

Budsjetterte hjemler, dagtilbud for personer med 
demens

Glomstua omsorgssenter  6,40

  aktivitør / assistent
  Årsverk

Budsjetterte hjemler, hjelpemiddelforvaltning

Råkhaugen omsorgssenter  2,50

  avd.leder/ vaktmester
  Årsverk
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  Molde Kommune Landet

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter 52,5 54,5 50,6 43,7 45,2

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter 41,6 39,8 43,6 50,8 49,7

 Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 5,9 5,7 5,8 5,5 5,2

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner 13 630 14 376 14 513 13 034 14 195

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per. innbygger 80 år og over 275 429 288 083 293 813 303 984 312 074

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 99 661 104 363 103 995 99 773 104 782

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 76,0 71,0 72,0 72,0 73,0

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 19,5 19,1 18,3 16,5 18,3

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig
i pst. av bef. 80+ 23,0 23,0 23,0 27,0 28,0

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 15,9 15,1 17,4 19,5 16,5

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 15,1 14,2 14,3 25,2 24,9

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 0,8 1,7 5,2 5,3

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 860 235 929 598 976 782 931 058 893 615

  2009 2010 2011 gruppe 13 uten Oslo

Sentrale måltall

Noen nøkkeltall for pleie og omsorg - IPLOS

Antall 80 år og over   1 231   1 252 

Mottakere av hjemmehjelp totalt/ 80 år og over  369/239 366/234

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmehjelp per uke  1,0 0,9

Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over  861/494 874/517

Gjennomsnittelig tildelte timer hjemmesykepleie per uke  4,8 4,8

Matombringing antall porsjoner  39 742  42 080 

Mottakere av trygghetsalarm  480 498

Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere  7 410/31 8 414/29

Dagplasser per dag/brukere per år  60/260 60/

Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere  15/38 15/

Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO)  188 188

Antall trygdeboliger / andre boliger  med utpekningsrett  66/11 66/11

Mottakere av ressurskrevende tjenester  12 14

Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag  2 579 2 419

Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager  2 890 2 631

Utlån/innlevering hjelpemiddelsentralen  4 204/1 385 3 976/1 609

Antall sykehjem  6 6

Antall sykehjemsplasser  239 230

Enerom i pst.  96,4 95,2

Vedtak korttidsopphold  246 356

Mottatte søknader fast plass i sykehjem  115 121

Vedtak faste plasser i sykehjem  73 82

Antall avslag sykehjemsplass  18 28

Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus  568 800 676 400

Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus  97 110

     2010 2011
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring 
Rammetrekk for pleie og omsorgsområdet er 8,5 
mill. kroner.

Følgende tiltak må gjennomføres for å oppnå ram-
mereduksjonen:
• Rosestua, som er et lavterskeltilbud innenfor 

psykisk helse, vil få redusert aktivitet.
• Økning av egenandeler på tjenester der kommu-

nen selv kan fastsette beløp.
• Endring i beregning av fradrag for boutgifter ved 

tildeling av langtidsplass i institusjon.
• Endret struktur på dagsenterdriften ved nedleg-

ging av ett av dagsentra i sentrumsdistriktene, 
og tilby brukerne plass på ett av de to andre. 

• Endret struktur på ledelse ved Glomstua og 
Bergmo omsorgssenter. Dagens modell med to 
oversykepleiere endres til én oversykepleier per 
distrikt.

• Reforhandling av innkjøpsavtaler der kontraktsti-
den er utgått. 

• Endring av Skåla sykehjem til heldøgnsbeman-

net bofelleskap.
• Området vil vurdere muligheten for å avvikle 

kjøp av tjenester til tjenestemottakere behandlet 
i andre kommuner. Behovet for spesialiserte 
tjenester vil være avgjørende for om kommunen 
selv kan gi et tilbud til disse tjenestemottakerne. 

• Området vil se på muligheten til å effektivisere 
driften ved å samle korttidsplassene i én institu-
sjon. Videre vil muligheten for å samle hjem-
metjenesten i sentrumsdistriktene blir vurdert. 
Det videre arbeidet vil vise hvor stor en eventuell 
effektiviseringsgevinst blir.  

Fremtidige utfordringer
Fagområdets utfordringer er i hovedsak å gi lovpå-
lagte tjenester i et slikt omfang at det imøtekom-
mer innbyggernes rett til helsetjenester i henhold 
til  helse og omsorgsloven og pasient og brukerret-
tighetsloven. Med et rammetrekk på 4,7 mill. kroner 
og en mulig tilleggsutfordring på 3,8 mill. kroner, 
vil dette medføre kutt i tjenestetilbud, nedbeman-
ning og reduksjon i kvalitet. Tilsyn viser hvor sårbart 
fagområdet er med tanke på å kunne innfri krav til 
tjenesten lagt i lov og forskrift. Dette gjelder spesielt 
dokumentasjon, kompetanseheving og utvikling av 
tjenestene i tråd med føringer fra sentralt hold. Det 
krever tid og ressurser å få implementert dette ut i 
organisasjonen. Fagseksjonen vil, ut fra dagens res-
surser, få vansker med å gjennomføre dette. 

Fagområdet har over fl ere år rapportert og dokumen-
tert et sterkt press på de hjemmebaserte tjeneste-
ne. Det er disse tjenestene, sammen med økt behov 
for plasser og boliger med heldøgns omsorg som 
vil merke nedskjæringen tyngst. Forholdene er slik, 
at dersom det reduseres på tjenesteomfang på et 
område, kan det få konsekvenser for et annet. 

Samhandlingsreformen merkes allerede i de kommu-
nale pleie- og omsorgsdistriktene, og spesielt i hjem-
mebasert omsorg. Som følge av betalingsordningen 
for utskrivingsklare pasienter i helseforetakene, er 
det en tendens til at hjemmeboende ikke får tilstrek-
kelig tilbud om avlastning- og korttidsopphold, fordi 
kommunen må ta inn pasienter fra sykehuset for å 
unngå bøter. Situasjonen vil forverre seg ytterligere i 
2013 når helseforetaket, som følge av reduksjon på 
til sammen 20 døgnplasser, går over til økt poliklinisk 

behandling framfor døgnbehandling. I tillegg redu-
seres liggetiden etter kirurgiske inngrep. Oppfølging 
som tidligere ble gjort i sykehuset overføres til kom-
munen, enten i institusjon eller i hjemmet. 

Det er iverksatt et arbeid for å utrede samling av 
korttidsplasser i egen institusjon, samtidig vurde-
res å samlokalisere ytterligere defi nerte plasser 
(demens, langtidsplasser) som i dagens struktur er 
spredt på fl ere institusjoner.  Effekten kan bli bedre 
logistikk, ressursutnyttelse og mer effektiv bruk av 
kompetanse. 

Kommunens struktur og organisering av hjemmeba-
serte tjenester er under vurdering. Dagens dis-
triktsinndeling kan være en hindring når det gjelder 
fl eksibel bruk av ressurser og kompetanse mellom 
distriktene. Tjenesten ser økning av medisinsk kre-
vende pasienter som skal ha oppfølging i hjemmet.  
Etter innføring av KTK ble samtidig distriktsgrensene 
for hvor en søker tildeles institusjonsplass opphevet. 
Det har også ført til endring i hjemmetjenesten sin 
oppfølging av brukere når de er inne på opphold i 
institusjon. Dagens distriktsmodell er derfor ikke op-
timal i forhold til de endringer som allerede er gjort. 

En egen arbeidsgruppe har gitt en anbefaling av 
hvordan dagens tjenester til mennesker med psykisk 
sykdom og rusproblematikk skal organiseres. Denne 
har også inngripen i dagens distriktsmodell og 
prinsippet om at et omsorgsdistrikt skal levere alle 
typer omsorgstjenester til innbyggere i et geografi sk 
avgrenset område. 



117

H
else og om

sorg

Etablering av KTK utfordrer kommunen på innføring 
av innsatsstyrt fi nansiering (ISF) av tjenestene. En 
følge av å skille saksbehandling fra utførerenhetene 
kan være at antall timer tildelt øker. Utførerenhetene 
i pleie og omsorg greier ikke i dag å gi tjenester i det 
omfang som vedtak tilsier, innenfor tildelte rammer.  
Det bør derfor utredes om et system, der penger 
følger bruker, kan fungere bedre enn dagens ramme-
fi nansiering. 

Alle ovenfor nevnte arbeidsgrupper og utredninger 
må sees i sammenheng, og det må være en over-

ordnet rød tråd i det arbeidet som skal gjennomfø-
res. Ikke minst fordi kommunen er utfordret på store 
økonomiske rammekutt i økonomiplanperioden.

Det blir en viktig suksessfaktor at dette arbeidet er 
koordinert og styrt, og at det er forankret i en lang-
siktig plan, handlingsplan for omsorgstjenestene i 
kommunen. På kort sikt vil heller ikke alle tiltak gi en 
direkte økonomisk effekt. Dette er en omfattende og 
krevende prosess. 

Brutto driftsutgifter 44 966    

Brutto driftsinntekter -33 342    

Inngående 11 624 8 634 -1 975 -10 428 -10 428

Lønnsoppgjør kap. 4 8    

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 50 36   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -1 253   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  748   

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.  -148   

Opphør trekk omsorgslønn  148   

Overføring av årsverk til KTK -808 -131   

Overføring av midler ferdigbehandlede pasienter til KTK -3 311    

Overføring av midler til omsorgslønn til KTK - tilbakeføres 2013 -919 919   

Bergmo bofellesskap avsluttet 1 793 888   

K-sak 3/12 - reduksjon sekretærressurs med 50 pst. 197 39   

Reduserte utgifter til medfi nansieringsordningen  -600   

Effektivisering og rammereduksjon     
Delvis avvikling av aktivitetstilbudet ved Rosestua  -660   

Nedlegging av dagsenter på Kirkebakken  -675   

Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin  -150 -450  

Uttrede konsekvens ved å avvikle kjøp av tjenester til to av
kommunens pasienter i andre kommuner  -850 -1 750  

Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje
til matombringign til hjemmeboende   -120  

Endring av Skåla sjukehjem til heldøgns bemannet bofellsskap   -2 832 -2 833  

Strukturendringer  -1 700 -3 300  

Fjerne fradrag for boutgifter ved tildeling av langtidsopphold  -250   

Endring oversykepleier Glomstua og Bergmo omsorgssenter  -1 370   

K-sak 130/12 - Skåla sjukeheim videreføres som i dag i 2013  2 832   

K-sak 130/12 - rammereduksjon for helse- og omsorgsområdet  -5 600   

Utgående 8 634 -1 975 -10 428 -10 428 -10 428

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Fagseksjon  pleie og omsorg

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember: ikke endring av Skåla sjukeheim i 2013 til hel-
døgnsbemannet bofellesskap kr. 2.832.500,-. 

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember: Nedtrekk i rammen for pleie og omsorg med 
ytterligere kr 5.600.000. Trekket blir lagt på fagseksjon pleie og omsorg.
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Brutto driftsutgifter 76 043    

Brutto driftsinntekter -3 556    

Inngående 72 487 73 566 75 757 75 757 75 757

Lønnsoppgjør kap. 4 1 912 1 597   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 212 237   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -18   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  79   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Ressurskrevende tjeneste
reduseres (prosjekt 37252) -240    

Overføring av årsverk til tildelingskontor -598 -82   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -8 8   

Ressurskrevende tjeneste institusjon - søknad 13. september 2012  670   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - ressurskrevende tjenester 300 -300   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -499    

Utgående 73 566 75 757 75 757 75 757 75 757

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Kirkebakken omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 77 238    

Brutto driftsinntekter -4 845    

Inngående 72 393 75 207 74 686 74 686 74 686

Lønnsoppgjør kap. 4 1 791 1 492   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 252 286   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -22   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  133   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - ressurskrevende tjeneste går ut
(prosjekt 37153) -1 525 -25   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - Bufetat - bevilgning fl yttes til
Bermo omsorgssenter i 2013 (prosjekt 37156) 362 -362   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - beboer over 67 år (prosjekt 37157) 460 -460   

Overføring av årsverk til tildelingskontor -492 -71   

K-sak 3/12 - reduksjon sekretærressurs med 50 pst. -197 -39   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -7 7   

Ressurskrevende tjeneste institusjon (prosjekt 37157)  670   

Ressurskrevende tjeneste institusjon - søknad 12. oktober 2012  670   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - ressurskrevende tjenester 2 800 -2 800   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -630    

Utgående 75 207 74 686 74 686 74 686 74 686

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Glomstua omsorgssenter
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Brutto driftsutgifter 67 149    

Brutto driftsinntekter -5 768    

Inngående 61 381 60 951 62 010 62 010 62 010

Lønnsoppgjør kap. 4 1 231 1 023   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 185 212   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -14   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  100   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - ressurskrevende tiltak (prosjekt 37453) 822 -822   

Overføring av årsverk til tildelingskontor -453 -66   

Bergmo bofellesskap avsluttet -1 793 -888   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -24 24   

Ressurskrevende tjeneste institusjon (prosjekt 37453)  670   

Ressurskrevende tjeneste institusjon - søknad 6. juni 2012  670   

Ressurskrevende tjeneste Tollero - overført fra Glomstua
omsorgssenter 1. januar 2013  150   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -398    

Utgående 60 951 62 010 62 010 62 010 62 010

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Bergmo omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 7 177    

Brutto driftsinntekter -626    

Inngående 6 551 11 491 17 693 17 693 17 693

Lønnsoppgjør kap. 4 147 124   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 40 35   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -30   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  34   

K-sak 2/12 oppstart Råkhaugen fra 20. august 2012 2 755    

Økt egenfi nansiering 2013 inkl. fi nansiering fra andre kommuner  8 388   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - redusert inntekt - salg av sengeplasser 2 349 -2 349   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -351    

Utgående 11 491 17 693 17 693 17 693 17 693

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Råkhaugen omsorgssenter
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Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Kleive omsorgssenter

Brutto driftsutgifter 36 618    

Brutto driftsinntekter -2 183    

Inngående 34 435 34 643 35 461 35 461 35 461

Lønnsoppgjør kap. 4 888 741   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 81 85   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -11   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  52   

Overføring av årsverk til tildelingskontor -474 -61   

Økt prognose ressurskrevende helse- og sosialtjenester 83    

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -12 12   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -358    

Utgående 34 643 35 461 35 461 35 461 35 461

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Brutto driftsutgifter 24 663    

Brutto driftsinntekter -1 175    

Inngående 23 488 24 009 24 765 24 765 24 765

Lønnsoppgjør kap. 4 653 545   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 159 180   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -2   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  23   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -10 10   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -281    

Utgående 24 009 24 765 24 765 24 765 24 765

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Røbekk omsorgssenter
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Brutto driftsutgifter 20 799    

Brutto driftsinntekter -690    

Inngående 20 109 20 613 21 226 21 226 21 226

Lønnsoppgjør kap. 4 571 472   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 113 126   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -11   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  22   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -4 4   

Overføring av drift av omsorgsbygg til Molde Eiendom KF -176    

Utgående 20 613 21 226 21 226 21 226 21 226

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 Skåla omsorgssenter
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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 seks samlokaliserte boenheter. I 
tillegg ytes tjenester i tre barneboliger. En av barne-
boligene driftes for barneverntjenesten og Bufetat. 

Botjenesten er tiltak funksjonshemmedes største 
tjeneste med 285 ansatte fordelt på 167,87 årsverk. 

Enen dagsenter 
Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte ar-
beidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet 
gis til 55 voksne mennesker med utviklingshem-
ming. 

Dagsenteret driver bakeri, kantiner, montasje, 
arbeids- og service avdeling. Dagsenteret har etter 
nedbemanningen 13 ansatte fordelt på 10,6 årsverk, 
inklusive vaktmester, renholder og merkantilt perso-
nell. 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 seks døgnplasser fordelt på 16 brukere. 
Avlastningstjenesten har 24 ansatte fordelt på 13,9 
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.

Andre tiltak 
Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat av-
lastning og fi re BPA. Det ytes tjenester til 42 brukere 
i tillegg til personer med diagnosen utviklingshem-
ming. Det er fi re ansatte fordelt på 1,9 årsverk.

Administrasjon
To årsverk utgjør enhetens administrasjon.

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Brutto driftsutgifter 128 352    

Brutto driftsinntekter -9 708    

Inngående 118 644 122 778 130 548 130 548 130 548

Lønnsoppgjør kap. 4 3 007 2 503   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 561 647   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -157   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  94   

Etablering i barnebolig fra 15. mars 2012 - helårsvirkning  515   

Kjøp av internatplass - helårsvirkning  250   

Ny samlokalisert bolig Enenvegen 7 start 3. desember 2012  8 135   

Overføring av årsverk til tildelingskontor -588 -58   

Økt prognose ressurskrevende helse- og sosialtjenester 1 539    

Overført drift av bygg til Molde Eiendom KF -159    

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -226 226   

Effektivisering og rammereduksjon     

Stenging av kantinedrift Rådhuset  -655   

Nedbemanning: 150 pst. hjelpepleier på dagsenterdrift og
50 pst. vernepleier på både avlastningstjenesten og Tinthamran   -1 193   

Avvikler 1,9 årsverk fra arbeids- og treningsavdelingen  -884   

Mulig volumendring i tjenesten  -1 653   

Utgående 122 778 130 548 130 548 130 548 130 548

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Rammen er styrket for å fi nansiere helårsvirkning 
av ny barnebolig og samlokalisert bolig som begge 
startet opp i 2012.

Utover dette har enheten fått et rammetrekk på 4,4 
mill. kroner og det foreslås følgende tiltak og konse-
kvenser:
• Stenging av kantinedrift Rådhuset.

Ubetjent kantine, ansatte fl yttes til vakante stil-
linger på Enen dagsenter. Reduksjon
kr. 655.000,- fra 1. januar 2013.

• Nedbemmanning, 150 pst. hjelpepleier dagsen-
terdrift, 50 pst. vernepleier både avlastningstje-
nesten og Tinthamran.
Tid til rapportering, dokumentasjon og planleg-
ging rammes. Det direkte brukertilbudet rammes 
ikke. Reduksjon knappe 1,2 mill. kroner i 2013.

• Omorganisering, 1,9 årsverk fra arbeids- og tre-
ningsavdelingen avvikles og omplasseres til ny 
samlokalisert bolig i Enenveien 7.
Brukerne skal ikke miste muligheten til arbeids- 
eller aktivitetstilbud på Enen, men tilbudet må 
driftes alternativt med basis i annen tilgjengelig 
ressurs i hele TFH. Overgang fra dagarbeid til tur-
nusarbeid. Tilbudet vil få økt preg av aktivitet og 
ivaretakelse på bekostning av et arbeidstilbud. 
Kvaliteten på tilbudet forringes, men fortsatt 
forsvarlig tjenestetilbud. Reduksjon kr. 884.000,- 
i 2013.

• Forventet volumendring i tjenesten.
Det er vanskelig å tidfeste og tallfeste redusert 
brukerbehov. Årseffekt er anslått til 1,7 mill. kro-
ner. Dette er et usikkert anslag.

Fremtidige utfordringer
Det er fortsatt mange utviklingshemmede som ven-
ter på etablering i eget hjem. Dette utfordrer kom-
munen 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 etablering av nye arbeidsoppgaver for utvi-
klingshemmede.

Det er også vesentlig for enheten at planene for ny 
avlastningsbolig revitaliseres.

Det er en stor faglig utvikling knyttet til tjenester til 
brukere med spesielt store atferdsmessige utfordrin-
ger. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kompe-
tent arbeidskraft og skape stabile rammer i de mest 
krevende tilbudene.  Enheten har et høyt sykefravær 
som det fortsatt må arbeides målrettet i forhold til. 



15. 
teknisk



Brann- og redningstjenesten 18 508

Byggesak og geodata 387

Molde bydrift 23 314

Totalt 42 209

Teknisk 2013 

Budsjett 2013 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

43,8 %

55,2 %

0,9 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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 vertskommune 
og 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 kom-
muner, samt deler av Nesset og Fræna kommuner. 
Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannobjekt, 
samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen inn-
befatter 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 kommuner.

• 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 

Brutto driftsutgifter 30 390    

Brutto driftsinntekter -13 049    

Inngående 17 341 18 380 18 508 18 508 18 508

Lønnsoppgjør kap. 4 568 474   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 99 62   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -496   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  99   

Kompensasjon for økte utgifter med ulempetillegg og fjerning
av funksjonstillegg 294 208   

Kompensasjon for økte utgifter ved lørdags- og søndagstillegg
for overordnet vakt 29 32   

Kompensasjon for økte utgifter personsøker 55 43   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -6 6   

Bortfall av leasingavtale - kurs og øvingsbil  -30   

Effektivisering og rammereduksjon     
Generelt rammetrekk  -270   

Utgående 18 380 18 508 18 508 18 508 18 508

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN
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Fremtidige utfordringer
Sett i lys av at det ved fjorårets budsjettarbeid ble 
skjært ned på budsjettpostene kurs, opplæring og 
øvelser, så har enheten nå store utfordringer med å 
greie å gjennomføre krav til kompetanse og øvelser. 
Også i brannvesenets ROS-analyse ble det avdekket 
at det ikke blir brukt nok ressurser på øvelser, opplæ-
ring og kompetanseheving innen blant annet håndte-
ring 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 og kurs. I en situasjon hvor mann-
skapet stadig må produsere kommersielle tjenester 
for at enheten skal kunne holde rammen, vil det ikke 
bare bli direkte utgifter knytt til øvelser og kurs, men 
det vil også medføre tapt inntekt. 

Brannvesenet har ansvaret for egne bygninger. Det 
har som tidligere kjent blitt bevilget penger til Molde 
Eiendom KF til styrking av vedlikehold av kommu-
nens eiendommer. Slik bevilgning er ikke gitt for 
brannvesenets bygninger. Hovedstasjonen som nå 
er tolv 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: driftsproble-
mer med elektronisk låssystem, slitt utvendig blen-
ding av undervisningsrom, slitt innredning (møbler 
i oppholdsrom, stoler i kantina og så videre), samt 
behov for maling og annet ordinært vedlikehold. 

De siste års regnskapstall viser at utgiftene til brann-
utrykninger har økt.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Endring av beredskapen
Ved melding om hendelser som medfører at vakt-
laget må kjøre utenom defi nert område (Djupdalen 
boligfelt – Hestehagen – grensa mot Fræna på 
Skaret - Bolsøybrua) er det i dag rutiner for å dekke 
opp beredskapen ved å kalle inn ett ekstra vaktlag. 
Rutinene endres til ingen oppdekking av beredska-
pen ved en hendelse i kommunen som ikke krever 
ytterligere ressurser. 

Dersom det oppstår samtidige hendelser vil utryk-
ningstiden til hendelse nummer to bli lengre. Selv 
om dette svekker kvaliteten på tjenesten, tolkes 
det likevel til å være innenfor kravet som stilles av 
sentrale myndigheter. Før endring av rutinene gjen-
nomføres skal en skriftlig aksept fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap innhentes.  

Økning i priser og endring av kurstilbud
Omfanget av kurstilbud, og spesielt utgiftssiden ved 
enkelte kurstilbud skal gjennomgås. Enkelte tjenes-
ter og kurstilbud kan bli fjernet. Dette kan i verste 
fall føre til dårligere omdømme og lavere kvalitet på 
tjenesten. Videre skal alle kurstilbud gjennomgås for 
å se om prisnivået er riktig. Stor økning i prisene kan 
medføre bortfall av kunder. 

Enheten vil se på muligheten for å etablere et 
interkommunalt brannvesen. Erfaringer fra slike 
samarbeid andre steder i landet har vist at kvaliteten 
på tjenestene blir bedre og det kan være rom for 
effektivisering. I tillegg må enheten redusere driften 
med kr. 270.000,- i 2013.

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 byg-

ninger, uteområder, biler, pumper og annet 
materiell. Videre utfører brannvesenet kontroll og 
service på en del av Sivilforsvarets beredskaps-
materiell.
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
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 700 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 utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor 
betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Geodata
• Kart- og oppmålingsforretninger etter matrikkel-

loven
• 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 årlig rundt 100 kart- og opp-
målingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer 
saksbehandling knyttet til seksjonering og adres-
sering. Det selges et betydelig antall meglerpakker 
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 enhver tid og gi 
brukerne et best mulig grunnlag for planlegging og 
prosjektering. 

Brutto driftsutgifter 11 110    

Brutto driftsinntekter -10 367    

Inngående 743 1 022 387 187 187

Lønnsoppgjør kap. 4 68 57   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 257 148   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -404   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  8   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -46 46   

Ekstraordinær prisøkning på lisenser knyttet til
kartsystemet GISLine  60   

Effektivisering og rammereduksjon     
Videreføre vakanse i byggesaksbehandlerstilling ut 1. kvartal 2013  -150 150  

Organisasjonsgjennomgang   -350  

K-sak 130/12 - rammereduksjon for teknisk  -400   

Utgående 1 022 387 187 187 187

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

BYGGESAK OG GEODATA

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen for teknisk på 
kr. 400.000,-. Trekket blir lagt på byggesak og geodata. 
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
Molde kommune skal gjennomføre tilsyn i kommu-
nene Midsund, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes i 
2013 og 2014. Samarbeidet vil foreløpig ikke med-
føre behov for endringer av enhetens rammer da 
merkostnader skal dekkes gjennom fakturering til 
kommunene.

Enheten må videreføre vakanse innenfor byggesak 
ut 1. kvartal 2013 for å dekke inn rammereduksjon. 
Enheten vil også ha en gjennomgang av egen organi-
sasjon for å kunne redusere rammene fra 2014. 

Fremtidige utfordringer
Det er en markant svikt i markedet hva angår kart- 
og oppmålingsforretninger. Det er særlig mangel på 
nye, store tomtefelt som slår negativt ut. Kostnads-
nivået innenfor virksomheten geodata er i dag for 
høyt i forhold til inntektsnivået. For å fi nne en bedre 
balanse mellom inntekter og utgifter, må enheten 
gjennomføre organisatoriske endringer. Slike endrin-
ger må søkes løst uten alt for store konsekvenser for 
kundene. 

Alle eiendommene i kommunen skal ha gate- eller 
vegadresse. ”Adresseprosjektet” skal gjennomføres 
i et samarbeid mellom byggesak og geodata, kultur-
tjenesten og Molde bydrift. Arbeidet er nå kommet 
i gang, og vil påføre kommunen ganske betydelige 
merkostnader som må fi nne sin dekning innenfor 
eksisterende rammer. Frist for gjennomføring av 
«adresseprosjektet» er 31. desember 2014. 

Det ventes nye endringer innenfor plan- og bygnings-
loven som vil få konsekvenser for virksomheten 
byggesak. Når disse endringene kommer og hvilke 
konsekvenser disse vil medføre, kjenner vi ikke til 
nå. Slike endringer vil imidlertid stille krav til vår om-
stillingsevne. I tillegg vil tilgangen til ingeniørkompe-
tanse være avgjørende for å kunne levere kvalitative 
gode tjenester til rett tid.  

Innenfor merkantilt område er det besluttet å redu-
sere bemanningen som følge av endrede ramme-
betingelser for 2012. Nedbemanningen får virkning 
fra 1. april 2013. Endringen vil medføre en reorgani-
sering av ansvar og oppgaver innenfor merkantile 
område spesielt, og arbeidsbelastningen på øvrige 
medarbeidere i enheten vil trolig øke. 



130

Te
kn

is
k

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2012- 2016
Administrasjon Molde bydrift 
Enheten er per i dag organisert med en leder, som er 
ansvarlig for fem virksomheter, derigjennom omtrent 
60 fast ansatte og omtrent 20 vikarer og ekstrahjel-
per. Enheten er organisert med fem virksomhetsle-
dere som drifter sine fagområder. 

Det må nevnes at det pågår en sak om sammenslå-
ing av Molde Eiendom KF og Molde Utleieboliger 
KF, samt omorganisering av Molde bydrift. Utfallet 
av denne saken er ikke avklart, men et resultat kan 
være at Molde bydrift består eller at enheten splittes 
på fl ere foretak eller enheter.

Veg- og trafi kkvirksomheten 
Veg- og trafi kkvirksomheten har ansvar for drift og 
vedlikehold av det kommunale vegnettet på omtrent 
218 km. veg, derav 22 km. med gang- og sykkel-
veg. Kommunens vegnett kan ikke økes i 2013 uten 
tilførte driftsmidler. Virksomheten utfører tiltak for at 
trafi kken skal kunne avvikles på en sikker og miljø-
messig måte. 

Drift- og vedlikeholdsarbeidene i kommunal veg er 
snøbrøyting, vegmerking, skilting, skjøtsel av diverse 
grøntarealer, sentrumsrenovasjon, slukrens og feiing 
samt spyling av vegnettet. Virksomheten har avtale 
med fylkeskommunen om å forvalte, drifte og vedli-

Brutto driftsutgifter 57 951    

Brutto driftsinntekter -36 844    

Inngående 21 107 22 791 23 314 23 314 23 314

Lønnsoppgjør kap. 4 313 261   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 263 194   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -842   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  628   

Flytting av renhold fra barnehagene til Molde bydrift 1 356 1 060   

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -248 248   

Økt overhead - Molde Vann og Avløp  -6   

Spesiell prisvekst brøyting  75   

Effektivisering og rammereduksjon     
Parkering: Avgiften for parkering på offentlig veg og
i parkeringstunellen oppjusteres med 10 pst.  -640   

Parkering: Avgift for utleie parkeringareal justers
utover defl ator  -50   

Parkering: Reduksjon i utgifter til spyling av P-hus  -30   

Veg og trafi kk: Reduksjon i innkjøp av grus og støvbinding  -50   

Veg og trafi kk: Reduksjon i drift av torg og plasser  -20   

Veg og trafi kk: Økt innsats - arbeid for andre  -30   

Park og idrett: Timepris på leie av idrettsanlegg oppjusteres
til priser som er i markedet  -100   

Park og idrett: Nedjusering av forbruk til tråkking av spor i
Moldemarka, vedlikehold av grusveier samt omorganisering
av renovasjonsløsninger på alle park og idrettsanlegg  -30   

Park og idrett: Reduksjon i innkjøp av blomster og utnyttelse
av veksthus for å ta i vare samt produsere frem billige blomster  -10   

Park og idrett: Økt timepris til eksterne kunder   -10   

Park og idrett: Legatstell på gravsted oppjusteres med
totalt 14 pst.  -25   

Park og idrett: Inntaket av vikarer til gravsted, parker og
grøntanlegg reduseres til et absolutt minimum  -100   

Utgående 22 791 23 314 23 314 23 314 23 314

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

MOLDE BYDRIFT
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keholde 24,5 km fylkesveg etter refusjon. Virksom-
heten forvalter, drifter og vedlikeholder alle kommu-
nens veglysanlegg samt 28 km gatelysanlegg langs 
riks- og fylkesveger etter refusjon fra stat og fylke.

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. 

Verkstedsvirksomheten 
Verkstedet omfatter reparasjon og vedlikehold av 
kommunens bilpark, utstyr og maskinpark. Virksom-
heten inngår i beredskapsordning for vinterdrift av 
veg. Her leveres også bistand på innkjøpsordninger 
og ellers serviceavtaler for biler og maskiner.
 
Parkeringsvirksomheten 
Parkeringsvirksomheten drifter all avgiftsbelagt 
parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplas-
ser, gateparkering og Molde parkeringshus. Parke-
ringshåndheving blir utført etter parkeringsbestem-
melsene i vegtrafi kkloven og i gjeldende forskrifter. 
Virksomheten forvalter utleie av diverse gategrunn 
og plassene for torgsalg. Klager behandles og parke-
ringstillatelser for forfl ytningshemmede tildeles etter 
gjeldende regelverk i samarbeid med servicetorget. 
Virksomheten har et godt samarbeid med Romsdal 
Parkering AS.

Park- og idrettsvirksomheten 
Park og idrettsvirksomheten forvalter, drifter og ved-
likeholder ti gravsteder på tilsammen over 100 mål, 

ti kommunale lekeplasser, tre kommunale idretts-
anlegg utendørs, parker med blomsterløsninger i 
sentrum samt andre grøntarealer og rabatter. Videre 
har virksomheten ansvar for Julneset, Kringstadbuk-
ta, Retiro og Øverlandsvannet. Turstier og skiløyper i 
Moldemarka driftes i samarbeid med Moldemarkas 
venner. Hjertøya drives i samarbeid med Romsdals-
museet og Hjertøyas venner. Virksomheten selger 
også tjenester til Statens vegvesen, Helse Midt-
Norge og Molde Eiendom KF for skjøtsel av grønt-
områder.

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 følges opp med henhold til tiltak sammen 
med organisasjoner. Molde idrettsråd og Nordmøre 
og Romsdal friluftsråd bidrar også inn i arbeidet med 
markaplan, kulturplan og frivillighetsplan.

Utleie av kommunens idrettsanlegg utføres av boo-
kingansvarlig i virksomheten og det selges merkan-
tile bookingtjenester til Træffhuset AS. 

Renholdsvirksomheten 
Renholdsvirksomheten omfatter daglig, periodisk og 
hovedrenhold for alle sentrumsbarnehager, Idrettens 
hus, Kulturhuset, Rådhuset, Storgata 31, Havnegata, 
Gotfred Lies plass, Torget 2. Virksomheten selger 
også tjenester til Råkhaugen, brannstasjonen, Træff-
huset AS, helsestasjonen, Molde parkeringshus, 
legevakter og Molde voksenopplæringssenter.
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring
For budsjettet 2013 er det fl ere tiltak til reduksjon av 
enhetens totale budsjettramme:

Veg og trafi kk
Reduserer innkjøp av grus og støvbinding, reduserer 
drift av torg og plasser samt øker innsatsen i arbeid 
for andre. Totalt utgjør dette kr. 100.000,- i budsjettre-
duksjon for veg og trafi kkvirksomheten. I tillegg må 
budsjettet for 2013 ta innover seg kostnadsøkningen 
innenfor vegfaget som nevnt ovenfor samt kost-
nadsøkningen på de nye brøytekontraktene som er 
betydelig.

Verkstedet
Det er fortsatt fokus på lave kostnader og konterin-
gene styres etter KOSTRA-funksjonen 190 som er 
interne tjenester. Følgende av lav timepris og god 
tjenesteleveranse er at andre enheter i kommunen 
sparer verkstedskostnader på maskiner, utstyr og 
biler.

Parkeringsvirksomheten
Avgiftene øker med omtrent 10,0 pst. og reduserer 
budsjettrammen med om lag 0,7 mill. kroner. Videre 
gjøres det innsparinger etter tetting og omlegging 
av vannsystem i parkeringstunellen som også bidrar 
med kr. 30.000,- i sparte utgifter. 

Park og idrettsvirksomheten 
Timeprisene øker for idrettsanlegg og reduserer 
budsjettrammen med 0,1 mill. kroner. Inntaket av 
ekstrahjelper reduseres til et minimum på somme-

ren og dette reduserer budsjettrammen med 0,1 mill 
kroner. Prisene på legatstell økes med omtrent 10,0 
pst. noe som vil utgjøre omtrent kr. 25.000,-. Reduk-
sjon i arbeidet med tråkking av spor i Moldemarka, 
oppgrusing av turstier, endring i rutiner med reno-
vasjon, samt reduksjon i innkjøp av blomster gjør 
at rammen reduseres ytterligere med kr. 40.000,-. 
Timeprisen til eksterne kunder økes og reduserer 
budsjettrammen med kr. 10.000,-. Totalt utgjør dette 
kr. 275.000,- i budsjettreduksjon for park- og idretts-
virksomheten.

Renholdsvirksomheten
Virksomheten har ikke fått reduksjoner i sitt budsjett.
Det presiseres at det i prosessen med å samorga-
nisere renholdet i barnehagene, har virksomheten 
hatt store utfordringer. Nye bemanningskabaler, 
omlegging av renhold på dagtid, samt det å holde 
seg innenfor den tildelte ramme for barnehagene, 
har vært så krevende at virksomheten ikke har klart 
andre nedtrekk. 
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I budsjett og økonomiplanen fra 2012 – 2015 ble fl ere 
sentrale utfordringer for kommende periode nevnt:
• overtagelse av to km. veg

kr. 150.000,-
• krav fra EL-tilsynet om utbedring av gatelys

kr. 300.000,-
• overtagelse av Nøisomhetsstranda 11 dekar

kr. 200.000,-

Når fremtidige utfordringer skal nevnes så er det 
sentralt å presisere at byens utvikling og vekst 
gir prisvekst på tekniske tjenester, samt drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Det er ikke rom til å igang-

sette utvidelser eller nye tiltak, der det ikke er avklart 
hvordan tiltakene skal driftes eller vedlikeholdes.

Fremtidens organisasjonsform for Molde bydrift er 
usikker. Det er derfor viktig at det settes fokus på 
kommunikasjon med ansatte, samt god økonomisk 
styring. Når den reelle budsjettreduksjonen er over 
1,0 mill. kroner for 2013 så blir det svært viktig at 
enheten beholder dyktige medarbeidere. Dette vil gi 
en  rasjonell og effektivt drift med gode resultater. 
Målsettingen må være at kommunens besøkende og 
borgere føler seg vel og trygg i Molde.

Fremtidige utfordringer
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16. 
kultur



Kulturområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett

Det totale driftsbudsjettet for kulturområdet

Kulturtjenesten 28 785

Kulturskolen 9 005

Totalt 37 790

Kultur 2013 

Budsjett 2013 for kultur
Hele 1.000

3,3 %

Kulturtjenesten

Kulturskolen

76,2 %

23,8 %
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Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013 - 2016
Enhetens viktigste oppgave er å bidra og tilrette-
legge for at Molde skal ha et levende og pulserende 
kulturliv som sikrer rom for fellesskap, utfoldelse, 
deltakelse og opplevelse for alle.
Fagområdet dekker oppgaver og tjenester innenfor 

bibliotek, forebyggende ungdomsarbeid med fritids-
pedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, 
kulturminnevern, musikk, litteratur, kunst og utsmyk-
king. 

KULTURTJENESTEN

Brutto driftsutgifter 25 944    

Brutto driftsinntekter -1 298    

Inngående 24 646 26 116 28 785 27 317 27 317

Lønnsoppgjør kap. 4 114 96   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 131 95   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -12   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  144   

Merutgifter til nytt biblioteklokale  1 375   

Kapitalutgifter byggeklar tomt “Plassen”  833   

K-sak 27/12 budsjettrev. 1 - tilskudd til andre trossamfunn 600 -600   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - redusert tilskudd til andre tros-
samfunn ny beregning jfr. rev.1 -135 135   

K-sak 66/12 budsjettrev. 2 - husleie “gamlebiblioteket” 768  -768  

Rammetrekk som følge av streiken 2012 -8 8   

Statsbudsjett 2013 - Økning i tilskudd til Romsdalsmuseet  35   

Statsbudsjett 2013 - Økning i tilskudd til Moldejazz jfr.
statens tilskudd  180   

Statsbudsjett 2013 - Økning i tilskudd til Teateret Vårt jfr.
statens tilskudd  451   

Effektivisering og rammereduksjon     
Endret produksjon av julegrantenning på rådhusplassen  -15   

Naturlig avgang/nedbemmaning ved eldres kultursenter  -50 -70  

Huset ungdomsklubb. Legger om drift til mer prosjektrettet
arbeid mot målgruppa. Kutter bruk av ekstrahjelp. Søker

samarbeid med Sub Urban om drift og bruk av felles lokale
i sentrum. Klubbdrift ved Bjørset aktivitetshus avvikles,
mens utleie videreføres i paviljong.  -150 -55  

Reduksjon administrasjonsutgifter  -25   

Avtale om utsmykking av Elvsaasgården sies opp fra
1. januar 2013  -10 -10  

Avvikle dagens ordning med gaver til lag og org. ved jubileer  -25   

Øke leieinntekter Bjørset aktivitetshus og Kulturhuset  -86   

Redusere tilskudd Sub Urban  -25   

Kutt i stimuleringsmidler, kulturbasert profi lering  -30   

Kutt i stimuleringsmidler, ungdomsarbeid  -20   

Hjelset servicesenter, stopper bidrag med assistentstilling  -100 -100  

K-sak 130/12 - tilskudd andre trossamfunn  465 -465  

Utgående 26 116 28 785 27 317 27 317 27 317

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016

Fremtidige utfordringer
Utfordringer vil være knyttet til bibliotektjenesten, 
forebyggende ungdomsarbeid, stimulering av frivillig 
arbeid og integrering. Bibliotektjenesten er i stadig 
endring og det nye biblioteket vil gi økt besøk og et-
terspørsel etter tjenester. 

Et ”Ungdommens hus” i sentrum har lenge vært et 
ønske blant kommunens unge. Det er en utfordring 
å skulle besvare dette ønsket. Samtidig er bygnings-
massen ved Huset ungdomsklubb i forfall og gjør det 
vanskelig å videreføre driften i disse lokalene. 

Rammebetingelsene for frivillige lag og foreninger 
er stadig under press, og dette skaper utfordringer 
knyttet til å føre en aktiv og stimulerende frivilligpoli-
tikk. Dette gjelder også tilrettelegging slik at innbyg-
gere med en annen kulturell bakgrunn inkluderes og 
deltar i kulturlivet på lik linje med den øvrige befolk-
ning.

Forklaring og konsekvens av endring
Enheten skal gjennomføre et samlet nedtrekk og 
effektiviseringskrav på i underkant av 0,5 mill. kroner 
for 2013. Dette iverksettes slik: 
• Endret produksjon av julegrantenning, kr. 

15.000,- 
• Bemanningsendring ved eldres kultursenter i for-

bindelse med med naturlig avgang, kr. 50.000,- 
• Legger om driften av Huset ungdomsklubb, kr. 

150.000,- 
• Kutt i administrasjonsutgifter, kr. 25.000,- 
• Leieavtale om utsmykking av Elvsaasgården sies 

opp, kr. 10.000,- 
• Avvikle ordning med milde gaver til lag og org. 

ved jubileer, kr. 25.000,- 
• Økte leieinntekter i Bjørset aktivitetshus og 

Kulturhuset, kr. 86.000,- 
• Redusert tilskudd til Sub Urban, kr. 25.000,-
• Stimuleringsmidler til ungdomsarbeid og kultur-

basert profi lering bortfaller, kr. 50.000,-
• Fjerne 60 pst. assistentstilling til Hjelset service-

senter, kr. 100.000,-

Vesentlige konsekvenser: Åpningstidene til Huset 
ungdomsklubb reduseres fra fi re til to kvelder per 
uke, samt tilbud hver tredje fredag. Dette rammer 
direkte juniortilbudet, men rammer i mindre grad 

målgruppen av ungdom 13-18 år, hvor det fi nnes 
muligheter for å kompensere med mer prosjektrettet 
arbeid.

I løpet av 2013 vil samlokalisering og driftssamarbeid 
mellom Huset og ungdomstiltaket Sub Urban i sen-
trum bli vurdert. 

På Elvsaasgården vil rosemotivet av Arne Nøst over-
males og veggplass overdras tilbake til eier. Estetisk 
blir inngangen til Storgata fra øst noe ”gråere”. 

Økte leieinntekter fra kulturbygg vil få en konse-
kvens for frivillig sektor. Prisnivået er akseptabelt, i 
den forstand at det er på nivå med sammenlignbare 
formålsbygg, men en del brukere som hittil har hatt 
leiefritak i Kulturhuset (voksenopplæringen) vil måtte 
begynne å betale husleie.

Fjerning av stimuleringsmidler kan føre til en reduk-
sjon i kultur- og ungdomsarrangementer i kommu-
nen.

Hjelset servicesenter må avvikle drift på dagtid. 
Utleie på kveldstid kan videreføres. Tiltaket kan med-
føre økt belastning i omsorgsdistrikt indre.

Kulturkontoret
Skal fordele tilskudd til frivillige lag og foreninger, til 
kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner og til 
trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Enheten 
har overordnet driftsansvar for virksomhetene Molde 
frivillighetssentral, Huset ungdomsklubb, Tomrom-
met fritidsklubb og eldres kultursenter. Er koordina-
tor for Molde ungdomsråd og følger opp ordningen 
”Friby for forfulgte forfattere”. Utleie av Kulturhuset 
og Bjørset aktivitetshus.

Molde bibliotek
Molde bibliotek åpnet sine nye lokaler i juli 2012. 
Biblioteket har utlån på ca. 115.000 bøker eller media 
i året. Det skal produseres tilbud til skoleklasser, 
samt forelesningsrekker innen litterære og populær-
vitenskaplige emner. Leseombudsordning blir tett 
oppfulgt.
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KULTURSKOLEN

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2013- 2016
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompe-
tansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, 
gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen 
fagområdene: musikk, dans, teater og kunstfag.

• Undervisning av omtrent 1.200 elever innen 
musikk, dans, teater og kunstfag

• 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
• Tilby alle elever i ett av trinnene i grunnskolens 

1.- 4. klasse én kulturskoletime organisert i 
grunnskole- eller SFO-tid.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Kulturskolen har fått to nye bestillinger:

Dans
Kommunestyret vedtok i k-sak 71/12 at kultursko-
len skal tilby opplæring i dans. Tilbudet ble iverk-
satt oktober 2012 og får helårsvirkning i 2013. Det 
forutsettes at elevenes egenbetaling fullfi nansierer 
tilbudet, men dette er ikke i mål. For 2013 er derfor 
en omprioritering innen rammen nødvendig for å få 
opp et kostnadseffektivt tilbud.

Kulturskoletimer til grunnskole eller SFO
I statsbudsjettet for 2013 ble dette tilbudet innført 
som en del av kulturskoleløftet fra Kunnskapsdepar-
tementet. Den statlige rammen er for Molde kom-
mune stipulert til omtrent kr. 354.000,-.

Oppgaven går ut på å gi alle elever i enten 1., 2., 3. 
eller 4. klasse én kulturskoletime i uken. Tidsmessig 
skal tilbudet knyttes til grunnskole eller SFO. Tilbudet 
skal gis for grupper eller klasser. 

Tilbudet skal utvikles i samarbeid mellom kultursko-
len og grunnskolene og startes opp andre halvår 
2013. Rammen skal fi nansiere de ekstra ressursene 
kulturskolen må bruke for å løse oppgaven.

Rammereduksjon i 2013 vil føre til at Møremusiker-
avtalen med fylkeskommunen sies opp. 35-40 elever 
mister sitt tilbud, samt at kommunen og regionen 
mister utøvende klassisk klavertrio. 
Enheten vil redusere den administrative ressursen 
ytterligere ved at en større del av lederstillingene be-

Brutto driftsutgifter 20 754    

Brutto driftsinntekter -11 526    

Inngående 9 229 9 456 9 005 8 755 8 755

Lønnsoppgjør kap. 4 159 131   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 68 68   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 2013 - 4,0 pst. fi nansieres
med økning i egne inntekter  -157   

Prisjustering med 2,0 pst. på utvalgte utgiftsposter  41   

Husleie kulturskolen leide lokaler     -910

Effektivisering og rammereduksjon     
Si opp Møremusikeravtalen med Møre og Romsdal Fylkes-
kommune (hovedarbeidsgiver)  -155 -155  

Redusere administrasjonsressurs samlet 40 pst.  -40 -20  

Høyere elevtetthet eller større grupper på fl ere tjenesteområder  -75 -75  

Nedskjæring av alle mulige midlertidige stillingsprosenter,
stillingssamarbeid som ikke gir full refusjon  -144   

Øke prisen ytterligere både på ordinær elevbetaling og for 
tjenester til frivillig musikkliv   -120   

Utgående 9 456 9 005 8 755 8 755 7 845

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Fremtidige utfordringer
Normal prisøkning på kulturskolens tjenester klarer 
ikke veie opp for de økonomiske utfordringene slik 
de er skissert i utfordringsnotat fra rådmannen.  Alle 
nye kutt vil ha den konsekvens at færre elever får 
tilbud og lengre ventelister. I tillegg får det frivillige 
kulturliv, som kjøper mye tjenester hos oss, stadig 

trangere kår pga av både prisøkning, husleieøkninger 
og lavere tilskudd. Samhandling mellom amatør og 
profesjonell er suksessfaktoren for mange og gode 
tilbud til kulturaktive innbyggere. Vi står i fare for å 
bidra til at dette bygges ned.

nyttes til undervisning. Enheten vil ta inn fl ere elever 
der det er venteliste for å øke inntektene. Dette vil 
gi større elevgrupper gitt store nok rom. Enheten vil 
også sette opp prisene for elever og for tjenester til 
det frivillige musikkliv. 

Midlertidige stillingsprosenter blir nedskjært der det 
er mulig. Samarbeidsengasjementet for Romsdalsor-
kesteret, talentutvikling i regionen og interkommu-
nalt samarbeid blir avsluttet. Enheten vil ikke kunne 
ivareta ansvaret som regionsenter.    
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Totale investeringer og fi nansiering av i disse i Molde kommune og Molde Eiendom KF

Utgifter      

Totale investeringer   250 210 275 200 186 700 141 600

Avsatt til ubundet investeringsfond   27 614 41 008 15 308 7 388

Sum utgifter   277 824 316 208 202 008 148 988
Finansiering      

Bruk av lån   -168 910 -189 200 -90 200 -45 100

Bruk av lån Husbanken startlån   -45 000 -50 000 -75 000 -75 000

Momskompensasjon   -28 114 -41 508 -15 808 -7 888

Egenfi nansiering   -35 800 -35 500 -21 000 -21 000

Sum fi nansiering   -277 824 -316 208 -202 008 -148 988
Balansering   0 0 0 0

  2013 2014 2015 2016

Hele 1.000
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INVESTERINGER FOR AVDELINGER OG RESULTATENHETER 2013 - 2016

Forutsetninger for arbeidet med investeringsbudsjettet for 
2013 – 2016
Forutsetninger for arbeidet med investeringsbudsjet-
tet for kommende fi reårsperiode har vært å ikke øke 
kommunens lånegjeld i løpet av perioden. Dette har 
vært svært utfordrende i og med at fl ere vedtatte 
prosjekter som er igangsatt, gir store utfordringer, 
særlig for året 2014.

De mest omfattende investeringene dette året 
knytter seg til rehabilitering og nybygg ved Vågse-
tra skole, ny kulturskole og nytt krisesenter. Disse 
prosjektene alene utgjør samlet dette året 158,5 mill. 
kroner. Tidsforskyvninger grunnet forsinkelser i pro-
sjektene eller valg om forskyvning av prosjektene i 
perioden, vil ikke endre realiteten i utfordringen med 
tanke på kommunens lånegjeld.

Kommunen må derfor bruke årene fram til og med 
2018, altså to år utover kommende periode, for å 
kunne redusere kommunens lånegjeld i vesentlig 
grad.

Nytt regelverk for budsjettering av investeringer
Det er kommet en presisering av regelverk som 
går på forståelsen av investeringsbudsjettet og 
kommunestyrets tildeling av rammer. I praksis må 

kommunen budsjettere med de faktiske utgiftene 
investeringsprosjektene regner med å få for det en-
kelte år. Det er kun beløp ført opp i budsjettåret som 
er å anse som en bevilgning fra kommunestyret. 
Ubrukte midler fra tidligere år og beløp ført opp i de 
siste tre årene av økonomiplan er ikke en bevilgning. 
Administrasjonen har kun lov til å benytte de beløp 
som er bevilget i budsjettåret. Likeså må en gå bort 
fra enkeltfi nansiering av prosjektene og over til fel-
lesfi nansiering og samlet låneopptak for kommunens 
samlede vedtatte investeringsprosjekt. 

Dette medfører en større ryddeoperasjon i budsjett-
arbeidet for kommende periode, og da spesielt for 
året 2013. Alle ubrukte lånemidler for enkeltprosjekt 
må inndras, og nødvendige bevilgninger for neste års 
bruk, må bevilges på nytt. Dette medfører at endelig 
og riktig oversikt over denne situasjonen først er klar 
i årsregnskapet for 2012. Det vil derfor være nød-
vendig med en ny sak til politisk behandling i første 
kvartal 2013 for å få et riktig investeringsbudsjett for 
2013. Nødvendig låneopptak for året 2013 vil så bli  
gjennomført.

Utgifter      

Totale investeringer   136 950 97 400 123 900 131 600

Avsatt til ubundet investeringsfond   7 692 2 548 2 748 5 388

Sum utgifter   144 642 99 948 126 648 136 988
Finansiering      

Bruk av lån   -55 650 -11 400 -27 400 -35 100

Bruk av lån Husbanken startlån   -45 000 -50 000 -75 000 -75 000

Momskompensasjon   -8 192 -3 048 -3 248 -5 888

Egenfi nansiering (tomtesalg og refusjoner)   -35 800 -35 500 -21 000 -21 000

Sum fi nansiering   -144 642 -99 948 -126 648 -136 988
Balansering   0 0 0 0

  2013 2014 2015 2016

Totale investeringer og fi nansiering av disse i Molde kommune
Hele 1.000
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Totale investeringer   136 950 97 400 123 900 131 600

Ikke mva-berettiget (anslag) - selskap 1   -85 748 -82 163 -107 663 -102 163

Grunnlag for momskompensasjon   51 203 15 238 16 238 29 438
Momskompensasjon morselskap   10 241 3 048 3 248 5 888

Momskompensasjon totalt   10 241 3 048 3 248 5 888

  2013 2014 2015 2016

Momskompensasjon
Hele 1.000

Momskompensasjon
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. 

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. 
Dette gjelder også for kommunens foretak.
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DRIFTS- OG FORVALTINGSAVDELINGEN INKLUDERT RÅDMANNEN

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 årlig for hele perioden. 

Fornying av kontorstøttesystem
Kommunen bruker i dag fortsatt i stor grad  eldre ver-
sjoner av Microsoft Offi ce som standard kontorstøt-
tesystem på det administrative nettet. Blant annet 
ny versjon av saksbehandlingssystemet ePhorte og 
innføring av balansert målstyring gjør det nødvendig 
med kontinuerlig oppdatering. Dette vil medføre en 
investeringskostnad på omtrent 2,5 mill. kroner per 
år i perioden. Forøvrig er utgifter til løpende lisenser 
ivaretatt i driftsbudsjettet.

IKT - infrastruktur
Nytt telefonisystem, servere og trådløstnett.

IKT – til undervisning, og IKT – til lærere
For å kunne løse utfordringene på IKT-området i 
skolen på best mulig måte, er det viktig å innarbeide 
dette i det samlede IKT-arbeidet, og disse postene er 
derfor lagt til IKT-seksjonen. Seksjonen må imidlertid 
utføre nødvendige utbedringer og nyanskaffelser i 
samråd med fagsjef skole og den enkelte skole.

BMS – nytt verktøy
Nytt verktøy for BMS ble vedtatt i budsjett for 2012, 
og er nå inne i gjennomføringsfasen. Store deler av 
dette arbeidet vil ikke bli utført før i 2013, og deler av 
bevilgningen må derfor bevilges på nytt.

IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023 30 300 13 500 4 200 4 200 4 200 4 200

Ny internettportal - (molde.kommune.no) 1013 8 350 6 350 500 500 500 500

Fornying av kontorstøttesystem 1028 18 000 8 000 2 500 2 500 2 500 2 500

IKT - infrastruktur   11 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000

IKT - til undervisning 2002 11 400 9 800 400 400 400 400

IKT - til lærere  6 900 5 300 400 400 400 400

BMS - nytt verktøy  1 500 1 500 1 160   

Sum investeringer     11 160 10 000 10 000 10 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Diverse erverv og tiltak 4004 6 240 4 600 400 400 400 400

Sentrumstiltak 4005 22 400 20 000 600 600 600 600

Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001 165 000 85 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Høgskoleområdet - veg og parkering (NY)  8 000 6 000 2 000   

“Sjøfronten” - trinn 1 NY (prosjekterings-
midler i 2012)  1 000 1 000 1 000   

Kjøp av friområdet Opdølhaugen fra Møre-
og Romsdal fylke   800 800 800   
Digitalt planregister NY 100  100   

Sum investeringer     24 900 21 000 21 000 21 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   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 0,4 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 med eget investeringsprosjekt for 
sjøfronten. Utover dette tilsier erfaring at det trengs 
årlige midler til andre tiltak i sentrumsområdet, og 
0,6 mill kroner er derfor lagt inn hvert år i perioden. 

Sjøfronten – trinn 1
I samsvar med vedtatt reguleringsplan er det ut-
arbeidet prosjektgrunnlag for Molde sjøfront, trinn 
1. Dette gjelder i denne omgang området for ny 
sjøfront avgrenset til den sentrale delen av Molde 
sentrum. Det ble  avsatt 1,0 mill. kroner til prosjekte-
ring i 2012. Totalkostnad for trinn 1 vil beløpe seg til 
33,5 mill. kroner. I den økonomiske situasjonen kom-
munen nå er i, er det ikke rom for å utover vedtatte 
prosjekteringsmidler for perioden.

Kjøp av friområdet Opdølhaugen med mer fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune
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. Proses-
sen er forskjøvet til 2013, og midlene må derfor bevil-
ges på nytt.

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 oppar-
beidet, og tomtene selges fortløpende. Regule-
ringsplanen for Kringstad er godkjent og alle klager 
og innsigelser er ferdigbehandlet, men behovet for 
ytterligere grunnundersøkelser gjør at det er usikkert 

Hele 1.000
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når feltet kan opparbeides. Arbeidet med grunner-
verv og prosjektering av ytterligere tomtefelt østover 
i Årølia/Røbekklia er igangsatt, og det budsjetteres 
derfor med 20,0 mill. kroner årlig i perioden for å 
imøtekomme behovet for tilgjengelige boligtomter. 

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. Restfi nansiering på 2,0 mill. kroner avset-
tes i 2013.

Opparbeidelse av tomtefelt til næring
Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsa-
real både i Årødalen, på Skjevikåsen og på Skåla. 
Kommunen ser derfor ingen grunn til å avsette nye 
midler i perioden til ervervelse og opparbeidelse av 
nye tomtefelt til næring før behovet er der.

Digitalt planregister
For å lette arbeidet med eksisterende og nye planer, 
både internt og for publikum, foreslås det avsatt 0,1 
mill. kroner til etablering av digitalt planregister.

SKOLE

Vågsetra barne- og ungdomsskole
Innenfor skoleområdet arbeides det nå med plan-
legging av rehabilitering eller nybygg ved Vågsetra 
barne- og ungdomsskole. Prosjekteringen er godt 
i gang, og kommunen håper på byggestart andre 
halvår 2013. I planarbeidet skisseres også areal for 
mulig tilfl ytting av mellomtrinnet fra Bolsøya.

Bolsøya skole vil fra høsten 2013 ikke ha plass til 
å ivareta alle elvene i 1.-7 trinn. Det vil da være et 
alternativ å fl ytte deler av eller hele mellomtrinnet 
til Vågsetra barne- og ungdsomsskole. Dette vil bli 

belyst og vurdert senere i forbindelse med rullering 
av kommunens skolebruksplan.

Sellanrå skole
Renovering av klasseromsfl øyene gjenstår før hele 
bygningsmassen ved skolen er oppdatert til dagens 
standard for skolebygg. I gjeldende økonomiplanpe-
riode er det foreslått oppstart i 2014. Dette viderefø-
res.

Investeringene blir utført av Molde Eiendom KF og er 
nærmere beskrevet i kapittel 18.
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PLEIE OG OMSORG

Suplering/utskifting senger, teknisk utsutyr 3043 2 950 1 350 1 000 200 200 200

Oppgradering maskinpark vaskeri/skyllerom 3044 1 350 1 000 750   

O2-utstyr, bærbare kolber/medisinsk
teknisk utstyr NY 400  400   

Utskifting oppvaskmaskiner sjukeheimer NY 200  250   

Ny varebil, hjelpemiddelforvaltning NY 400  400   

Sum investeringer     2 800 200 200 200

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Supplering av senger og teknisk utstyr
Det er et stort behov for årlig utskifting av diverse 
utstyr ved både omsorgssenter og hjemmetjenester.  
Særlig gjelder dette senger, nattbord og madras-
ser som må fornyes snarest. Det bevilges 1,0 mill. 
kroner i 2013, 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 
vaskeriet på Røbekk sjukeheim. Det samme gjelder 
for skylleromsmaskiner. Det ble i 2012 bevilget 1,0 
mill. kroner til formålet, men tiltakene er ikke slutt-
ført, så deler av bevilgningen må bevilges på nytt i 
2013.

O2-utstyr, bærbare kolber/medisinskteknisk utstyr
Stadig fl ere personer med sammensatte og kreven-
de behov blir boende i eget hjem som alternativ til å 
bo i sjukeheim. Dette både av egen vilje og grunnet 

manglende sjukheimsplasser. For å imøtekomme 
behovene må det anskaffes mer teknisk utstyr, deri-
blant bærbare kolber for O2-behandling. Det avsettes 
derfor 0,4 mill.kroner i 2013.

Utskifting av oppvaskmaskiner sjukeheimer
Oppvaskmaskinene i fl ere av boenhetene i sjuke-
heimene er utslitt og krever svært mye vedlikehold. 
Dette krever utskifting av en god del eldre maskiner. 
Det avsette derfor 0,25 mill. kroner i 2013.

Ny varebil, hjelpemiddelforvaltning
Eksisterende varebil er over elleve år gammel, og 
er både slitt og for liten til dagens oppgaver med 
frakting av større hjelpemidler som sykesenger og 
annet utstyr til hjemmeboende. Det trengs derfor en 
skapbil med lift for ivareta dagens behov for trans-
port. Dett vil også kunne ivareta de ansattes behov 
for en god og trygg arbeidsplass. Det avsette 0,4 
mill. kroner i 2013.

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 opprusting av Barnas 
hus stoppet i 2012 i påvente av nye planer for et 
barnehagebygg med dobbel kapasitet.  Det arbeides 
nå med utredning og planlegging av et nytt barneha-
gebygg med minst 72 plasser. Dette arbeidet er ikke 
fullført, men det er svært viktig å få dette løst, slik at 
kapasiteten på barnehager i dette området kan økes 
i tråd med økende behov. Tiltaket tallfestes under 
tabell for Molde Eiendom KF.

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 
har inngått avtale med Hatlelia borettslag om avstå-
else av areal fra dem, til utbedring av adkomst og 
parkering. Tiltaket er ikke gjennomført, men er under 
planlegging.

Bygningsmassen ved barnehagen trenger større 
oppgraderinger og tilpasninger til dagens krav for 
barnehagebygg. Planlegging og prosjektering vil bli 

igangsatt med det første, og det vil bli fremlagt egen 
sak når planer og kostnadsoverslag foreligger.

Lillekollen barnehage
Kommunen overtok denne barnehagen fra helsefor-
etaket for tre år siden. Etter dette har kommunen 
foretatt en betydelig opprusting og tilpasning av 
Bjørsitobygget, særlig i forhold til personalfasilitete-
ne. 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 
2013.

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 har det vært arbeidet 
med planer for etablering av ny barehagedrift i den 
nyeste delen av Hjelset skole. 

Prosjektet foreligger nå i sin helhet med innhentede 
anbudspriser, og er vedtatt gjennomført, slik at byg-
get står klart til neste barnehageår i august 2013. 
Beløp for 2013 må bevilges på nytt i budsjettet for 
2013.

Investeringen blir utført av Molde Eiendom KF og er 
nærmere beskrevet der.
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Hele 1.000
KIRKELIG FELLESRÅD

Diverse prosjekt
Investering på 0,2 mill. kroner per år er tenkt brukt til 
nødvendige tiltak ved kirkebyggene. Blant annet til 
utbedring av tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Menighetshus Røbekk, vei og parkeringsplass
Menighetshus på Røbekk er nå ferdig prosjektert på 
skissenivå og arbeidet med innsamling av midler er 
i gang. I første omgang skal det bygges menighets-
lokaler med mulig utvidelse med kontorer i senere 
byggetrinn. Hoveddelen av investeringen vil ligge 
til lokalmenigheten, og kommunen dekker derfor i 
første omgang grunnkostnader til opparbeidelse av 
ny tilkomstvei og parkeringsplass for kirken og me-
nighetshuset. Når huset er ferdig vil det innebære at 
den nye bydelen i Molde øst får et forsamlingslokale 
og møteplass som kan benyttes av fl ere enn kirken. 
Slik kommunens økonomiske situasjon er, er det ikke 
rom for å gjennomføre dette i 2013, slik det tidligere 
var antydet. Midlene forskyves derfor til siste år i 
perioden.

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. 

Ny hovedgravplass må være ferdig senest i 2017 når 

Tøndergård gravlund er forventet full. Det må derfor 
tas høyde for kostnader til regulering, 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 ligger derfor inne 8,0 mill. kroner i 
2016. Dette med tanke på areal i Årølia, nordøst for 
Røbekk kirkegård.

Det er som nevnt tidligere bevilget 7,0 mill. kroner 
til formålet, og for at dette arbeidet ikke skal stoppe 
opp, må ubrukte midler bevilges på nytt for 2013.

Molde Domkirke – nytt tak
Det ble i egen sak i 2012 bevilget 7,5 mill. kroner til 
nytt tak ved Molde domkirke. Det er innhentet anbud 
for arbeidet, men dette vil ikke bli utført før i 2013. 
Beløp må derfor bevilges på nytt i 2013.

Diverse prosjekt 5009 5 200 4 400 200 200 200 200

Veg og parkeringsplass til nytt
menighetshus på Røbekk  3 000     3 000

Kirkegårdsutvidelse 5609 11 400 7 000 3 400   8 000

Molde Domkirke, nytt tak  7 500 7 500 7 500   

Sum investeringer    11 100 200 200 11 200

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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BYGGESAK OG GEODATA

Kartverk og grunnlagsmål
Nyfotografering av deler eller hele kommunen for 
produksjon av ulike kart, ortofoto og skråfoto med 
videre er nødvendig. Kartene benyttes av hele kom-

muneorganisasjonen, og er viktig for blant annet  
saksbehandlingen og utarbeidelse av kommunale 
arealplaner. Det avsettes derfor 0,35 mill. kroner årlig 
i perioden.

Hele 1.000

Kartverk og grunnlagsmål 4015 4 590 3 190 350 350 350 350

Sum investeringer     350 350 350 350

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   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  0,2 mill. kroner årlig til 
formålet.

Ny stigebil
Dagens stigebil er moden for utskifting, siden videre 
vedlikehold og oppgradering ikke lenger vil være 
lønnsomt. Det planlegges derfor innkjøp av ny stige-
bil tilpasset dagens behov. For å kunne gjennomføre 
denne investeringen i perioden, er det avsatt 5,0 mill. 
kroner i 2013.

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 4,6 mill. kroner for en 
slik båt.

Det arbeides for å få til et samarbeid mellom ulike 
aktører i kommunen med behov for bruk av en slik 
båt. Dette for å skape synergieffekter i drift ved fl ere 

virksomheters bruk av båten. Foreløpig er det opp-
nådd medfi nansiering på 1,0 mill kroner fra RIUA, og 
det arbeides videre med øvrige aktører.

Aktuelle samarbeidspartnere vil være kommunens 
brann- og redningstjeneste, havnevesenet, Politiet 
og Sivilforsvaret. Det kan kanskje også være andre 
mulige samarbeidspartnere. Kommunen vil ta initia-
tiv til opprettelsen av et slikt samarbeid med tanke 
på bredest mulig sambruk av en framtidig brann- og 
redningsbåt. For å kunne ha best mulig beredskap 
snarest mulig, avsettes det 3,6 mill. kroner i 2013.

Kurs- og øvingsbil/mannskapsbil
Brann- og redningstjenesten arrangerer årlig kurs for 
egne og andre kommuners ansatte. I denne sam-
menheng er det ønskelig med en kurs- og øvingsbil 
som er rigget som utrykningskjøretøy. En slik bil kan 
også brukes i forbindelse med nødvendig transport 
av egne mannskaper.

I forbindelse med helseforetakenes tilbaketakelse 
av ambulansetjenesten, vil eksisterende driftsope-
ratører ha overskudd på brukte ambulanser. Molde 
brann- og redning har i denne forbindelse fått tilbud 
om kjøp av en brukt ambulanse som kan være godt 
egnet til formålet. Bilen egenfi nansieres ved opphør 
av eksisterende leasingavtaler på andre kjøretøy. Det 
avsette 0,3 mill. kroner til formålet i 2013.

Hele 1.000

Diverse brannutstyr 4117 2 500 1 700 200 200 200 200

Ny stigebil  5 000  5 000   

Ny brann- og beredskapsbåt, kommuneandel NY 3 600  3 600   

Kurs og øvingsbil NY 300  300   

Sum investeringer     9 100 200 200 200

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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Investeringer

Hele 1.000

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 har vært satt til 1,0 mill. kroner hvert år i plan-
perioden. Renter og avdrag på lånene dekkes over 
enhetens driftsramme. Neste nødvendige utskiftng 
gjelder behovet for ny hjullaster. Det avsettes derfor 
2,0 mill. kroner for 2013, og deretter årlig 1,0 mill. 
kroner for resten av perioden.

Kommunale veier
Molde kommune har fortsatt store utfordringer 
innenfor kommuneveier. Til videre utbygging av 
fortau og gangveger og utbedring av trafi kkfarlige 
punkt i samsvar med prioriteringer i ”Handlingsplan 
for trafi kksikkerhet” og andre vegplaner avsettes 
1,5 mill. kroner årlig i planperioden. Til asfaltering 
av grusveier i samsvar med vedtatte strategier for 
perioden 2007 – 2010 avsettes 1,5 mill. kroner. Til 
reasfaltering på kommuneveinettet avsettes 2,0 mill. 
kroner. Egenandel til trafi kksikkerhetstiltak og til fel-
lestiltak med Statens vegvesen er på 2,0 mill. kroner 
årlig. Trafi kksikkerhetstiltakene utføres i henhold til 
gjeldende planer.

Investeringen blir samlet på 7,0 mill. kroner årlig i 
perioden.

Veg- og gatelys
Det er tidligere foreslått 0,6 mill. kroner hvert år til 
bygging av nyanlegg og utskifting av armaturer. Dette 
har både en trafi kksikkerhets- og vedlikeholdsmes-
sig effekt. I forbindelse med nødvendig utskifting av 

gamle  HQL-armaturer (kvikksølv) blir disse erstattet 
med LED-armaturer, noe som vil gi betydelig drifts-
messige innsparinger på lengre sikt. Det bevilges 0,8 
mill. kroner for 2013, og deretter 0,6 mill. kroner årlig 
i perioden. Det er et ønske på lengre sikt å kunne 
skifte alle armaturer til LED.

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. 

Fylkesveger – trafi kksikring
I forbindelse med trafi kksikring av kommunens an-
svar for fylkesveger, er det to tiltak som ansees som 
nødvendig å få gjennomført snarest mulig. Dette er 
gangveg eller fortau i vestre del av Glomstuvegen, 
og gangveg eller fortau og busslomme i østre del av 
Frænavegen på Eikrem. Det søkes medfi nansiering 
fra fylkeskommunen. Kommuneandelen med 1,38 
mill. kroner er avsatt i 2013.
 
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 3,0 mill. 
kroner til prosjektet. Endelig kostnadsoverslag på 
dette prosjektet foreligger nå med kr. 5,9 mill. kroner.
Det anses som svært viktig å få gjennomført dette 
snarest mulig, og hele beløpet bevilges for gjennom-
føring i 2013.

Molde Parkeringshus  - tetting av tak 
Tiltaket gjelder sluttføring av tettingsarbeidene, og 
foreslås gjennomført i 2013. Finanskostnader dekkes 
innenfor enhetens rammer.

MOLDE BYDRIFT

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

Utskifting av maskiner 4016 11 500 6 500 2 000 1 000 1 000 1 000

Kommunale veger 4011 80 600 52 600 7 000 7 000 7 000 7 000

Fylkesveger 4010  2 000 1 380   

Veg- og gatelys 4013 6 800 4 200 800 600 600 600

Trafi kksikring 4012 6 050 3 850 550 550 550 550

Oppgradering Hatlelitunellen 4477 5 900 3 000 5 900   

Tetting av tak i Molde Parkeringshus
(selvfi nansierende)   4463 6 000 3 000 3 000   

Sum investeringer     23 630 9 150 9 150 9 150

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Trafi kk og sikkerhet
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Kultur og idrett

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
I forbindelse med bygging av mindre anlegg i nær-
miljøene, er det behov både for kommunale in-
vesteringer og en delvis økonomisk deltakelse fra 
kommunens side. 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 bevilges 1,0 mill. kroner for 2013. Deretter redu-
seres det årelige beløpet i perioden grunnet kommu-
nens vanskelig økonomiske situasjon.

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. Det er viktig å få til en kon-
tinuitet og forutsigbarhet for utskifting av utstyr. Det 
bevilges 0,7 mill. kroner til utskifting av en lastebil i 
2013, deretter 0,3 mill. kroner for 2014 og 2015, og 
0,5 mill. kroner i 2016. 

Parker og 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 mel-
lom Sandvegen og 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. Til oppgradering av grønt-
anlegg bevilges 0,2 mill. kroner i 2013. For resten av 
perioden avventes nærmere forslag for det enkelte 
år.

Servicebygg Jensgurilia
Det har lenge vært arbeidet med å realisere et ser-
vicebygg med toalettfasiliteter i Jensgurilia. Det ble 
avsatt 0,3 mill. kroner i 2012 som kommunal andel til 
prosjektet. Tiltaket er ikke gjennomført, og må derfor 
bevilges på nytt for 2013.

Utvikling og opprusting – Hjertøya
Molde bydrift har i samarbeid med AXTech AS, 
Romsdalsmuseet og Hjertøyas venner sett på mu-
ligheten for 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 ble av-
satt 0,5 mill. kroner i 2012, og det foreslås avsatt 0,6 
mill. kroner i 2013. 

Den største delen av kostnadene, strøm, vann og 
toalettfasiliteter, er ikke mulig å gjennomføre i gjel-
dende periode.

Renholdsutstyr
Molde bydrift har ansvaret for renholdet i store deler 
av kommunens eiendommer. For å kunne utføre 
dette på en mest mulig effektiv måte er det nødven-
dig med innkjøp av forskjellig renholdsutstyr. Dette 
anses som svært viktig, og det bevilges 0,4 mill. 
kroner i 2013. 

Hele 1.000

Idretts-/nærmiljøanlegg 5528 10 900 8 800 1 000 300 300 500

Maskinelt utstyr 5522 5 400 3 600 700 300 300 500

RosePlanen 5530 2 000 2 000    

Parker og grøntanlegg 5524 1 500 1 300 200   

Servicebygg Jensgurilia - kommunedel  300 300 300   

Utvikling/opprusting Hjertøya  5 300 500 600  1 200 3 000

Renholdsutstyr  410  410   

Sum investeringer     3 210 600 1 800 4 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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Investeringer

Hele 1.000

KULTURTJENESTEN

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.

Kulturhuset – Rehabilitering av stoler og kjøp av nye 
stoler
Stolene ved kulturhuset er utslitt, og det mangler 
også en del stoler for å kunne dekke alle aktuelle 
arrangement. Omtrekking og nykjøp er derfor helt 
nødvendig. Det bevilges 0,2 mill. kroner til formålet 
i 2013.

Romsdalsmuseet, kommunal andel magasinbygg  15 500  5 000 5 000 5 500 

Kulturhuset - rehabilitering av stoler + nye stoler  200  200   

Sum investeringer     5 200 5 000 5 500 

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

KULTURSKOLEN

Vedlikehold og supplering av utstyr
Vedlikehold og supplering av utstyr er en absolutt 
nødvendighet for å drive en tilfredsstillende un-
dervisning. Utstyret benyttes også av det frivillige 
musikkliv. Det avsettes 0,2 mill. kroner i 2014.

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

Sum investeringer      200  

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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Startlån for videreutlån
Startlån er lån kommunen tar opp i Husbanken for 
videreutlån til egne innbyggere som skal gå til fi nan-
siering av boliger. 

Fra 2011 og hvert år i kommende planperiode er det 
lagt opp til en vesentlig økning. Dette for å gjøre 
fl est mulig i stand til å bo i egen, eiet bolig. Startlån 
ansees som et av Husbankens beste virkemiddel i 
det boligsosiale arbeidet. Kommunen er anmodet av 
Husbanken om å øke bruken av dette virkemiddelet 
betydelig. Store deler av bevilgningen bør beyttes 
til å overføre beboere i kommunale boliger tili egne, 
eide boliger. Dette i tråd med vedtatt boligsosial 
handlingsplan.

Det forutsettes at opplånte midler blir utlånt. Dette 
vil derfor ikke ha noen driftskonsekvens for kommu-
nen og holdes derfor utenfor foreliggende investe-
ringsbudsjett. Tilsvarende gjelder for avdrag kom-
munen betaler til Husbanken og avdrag vi får inn fra 
våre låntakere. Budsjettering av låneopptak, videre-
utlån, avdragsutgifter og avdragsinntekter foretas i 
detaljbudsjettet for 2013.

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. 

Hele 1.000

FELLESOMRÅDET

Startlån  280 000 35 000 45 000 50 000 75 000 75 000

Egenkapitalinnskudd KLP  2 500 500 500 500 500 500

Sum investeringer     45 500 50 500 75 500 75 500

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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Investeringer



18. - 23. 
kommunale
foretak og andre



Molde Eiendom KF 50 244

Molde Vann og Avløp KF -3 049

Molde Utleieboliger KF -4 518

Moldebadet KF 11 647

Molde Havnevesen KF - ingen samhandling 

Kirkelig fellesråd 9 277

Sum samhandling 63 601

Kommunale foretak og andre 2013 

Samhandling med kommunale foretak og andre 2013
Hele 1.000
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* Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet i 2012 beløp seg til kr. 245.000,-. Det er lagt inn en prisøkning på kr. 13.000,- for 
2013.

Molde Eiendom KF er inne i sitt femte driftsår og har 
siden etableringen gradvis overtatt ansvaret for alle 
kommunens formålsbygg innenfor administrasjon, 
barnehage, skole, omsorgssenter, kultur og idrett. 
Målet med ansvarssamlingen er en helhetlig forvalt-
ning av kommunens eiendomsmasse, der både 

byggenes funksjon og realverdi ivaretas over tiltenkt 
levetid. Foretaket har utover dette ansvaret for kom-
munens byggeprosjekt, og er Molde kommunes 
byggherrerepresentant i prosjektene.

Inngående 49 348 51 732 50 244 49 602 50 244

Lønnsoppgjør 2012, kap 4 sentralt oppgjør  193 162   

Lokalt lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5 206 188   

Prisjustering med 1,9 pst. på utvalgte utgiftsarter  951   

Egenfi nansiering av lønnsoppgjør 4,0 pst.   -52   

Økning i vedlikeholdskostnader  4 500   

Vedlikeholdskostnader erstattes av investeringsmidler
(5,0 mill. kroner per år i perioden)  -4 500   

Overføring av drift fra omsorgssentrene 2 693    

Overføring av drift fra tiltak funksjonshemmede 159    

Utleie av deler av Råkhaugen til avlastningstjenesten hos
tiltak funskjonshemmede for 2011 - 2013   100  

Økte overheadkostander til morselskapet *  13   

Budsjettrev. 2 - vedlikeholdskostnader - Ødegård
barnehage høst 2012 217 -217   

Nedtrekk og produktivitetsvekst i følge økonomiplan  -642 -742 -742 

Streiketrekk -84 84   

K-sak 113/12 budsjettrev. 3 - Spesiell prisnedgang - strømutgifter -1 000 -100   

Spesiell prisvekst - grunnet bortfall av kjelekraft  600   

Momskompensasjon investeringsprosjekt  24 902 38 460 12 560 2 000

Overføring momskompensasjon investering til morselskap   -24 902 -38 460 -12 560 -2 000

Effektivisering og rammereduksjon     
Generellt rammekutt  -1 575   

K-sak 130/12 - Effekt av sammenslåing med Molde Utleieboliger KF  -900   

Utgående 51 732 50 244 49 602 48 860 50 244

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling

DRIFT

18.  Molde Eiendom KF

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen for Molde eiendom KF 
og Molde utleieboliger KF på kr. 900.000,- da det må forventes synergieffekter i sammenslåingen av KF-
ene.
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Molde Eiendom KF vil i likhet med resten av kommu-
nens enheter og foretak arbeide for at kommunen 
får kontroll på sine økonomiske utfordringer. Foreta-
ket er tildelt et nedtrekk på knappe 1,6 mill. kroner i 
2013.

Foretaket har store, faste utgifter som vanskelig kan 
påvirkes på kort og mellomlang sikt. Eksempelvis er 
utgifter knyttet til husleie (14,0 mill. kroner), strøm 
(14,0 mill. kroner), forsikring (2,2 mill. kroner), kom-
munale avgifter (vann, avløp, renovasjon), lovpålagt 
service og kontroll av tekniske installasjoner. 

Utgifter til strøm vil variere med markedspriser mel-
lom år. Prisene i 2012 har vært lavere enn tidligere. 
Ut fra inngåtte fastprisavtaler, som utløper 1. kvartal 
2013, kan det være realistisk å anta at utgiftene til 
strøm heller ikke i 2013 blir så høye som tidligere.

Nedtrekk utover eventuell prisreduksjon må gjen-
nomføres i vedlikeholdsbudsjettet. Manglende ved-
likehold av bygg er ikke lønnsomt på lang sikt. Dette 
har også revisjonen belyst i sin risikoanalyse. Bygge-
nes levetid vil raskt reduseres dersom vedlikeholdet 
over tid ikke er tilstrekkelig. 

Kommentar til samhandlingen

INVESTERING

Totale investeringer   113 260 177 800 62 800 10 000

Ikke mva-berettiget (anslag) - selskap 1   0 0 0 0

Grunnlag for momskompensasjon   113 260 177 800 62 800 10 000
Momskompensasjon   24 902 38 460 12 560 2 000

Momskompensasjon totalt   24 902 38 460 12 560 2 000

  2013 2014 2015 2016

Momskompensasjon
Hele 1.000

Totale investeringer og fi nansiering av disse
Hele 1.000

Utgifter      
Totale investeringer   113 260 177 800 62 800 10 000

Sum utgifter   113 260 177 800 62 800 10 000
Finansiering      

Bruk av lån   -113 260 -177 800 -62 800 -10 000

Sum fi nansiering   -113 260 -177 800 -62 800 -10 000
Balansering   0 0 0 0

  2013 2014 2015 2016
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Her beskrives investeringsprosjektene som kommu-
nen enten har startet på eller som planlegges startet 
i løpet av økonomiplanperioden, innenfor området 
oppvekst.

Ny skole Årølia 
I den kommunale delen av Årølia tomtefelt er alle 
tomtene solgt. I tillegg er det bygget et større antall 
boliger av private utbyggere. Totalt vil det trolig være 
etablert 400 boenheter i løpet av 2013. Folketallsøk-
ningen i området er dermed godt i gang, og vil øke 
ytterligere i årene som kommer i takt med utviklin-
gen av hele området. 

Dette gjør at det må startes planlegging av en ny 
barne- og ungdomsskole i Årølia. Det er avsatt areal 
til formålet. Kostnader og framdriftsplaner vil bli 
avklart i løpet av 2013.

Vågsetra barne- og ungdomsskole
Skolebygget ved Vågsetra barne- og ungdomsskole 
er, som tidligere beskrevet, i svært dårlig forfat-
ning. Det er den skolebygningen i kommunen som 
er i aller dårligst stand. Behovene for renovering og 
tilpasninger til dagens krav til fysisk, pedagogisk 
miljø er svært store og omfattende. Dette viser også 
tilstandsrapporten som ble utarbeidet av eiendoms-
sjefen i Molde kommune i februar 2008. 

Prosjekteringsarbeidet er nå godt i gang. 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 
100,0 mill. kroner, og dette er lagt inn i 2013 og 2014. 

Så snart det totale kostnadsbehovet er avklart, vil det 
bli framlagt egen sak til politisk behandling om opp-
start og endelig økonomisk ramme for prosjektet. 

Sellanrå skole - fase tre
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 til fase tre. Dette er lagt inn 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 til fysisk og pe-
dagogisk miljø. Vedtatte retningslinjer for skolebygg 
i Molde kommune vil være retningsgivende for det 
videre arbeid med prosjektet. 

Kvam skole – lærerarbeidsplasser.
Kvam skole har ikke tilfredsstillende arbeidsrom for 
lærerne. Nødvendige tiltak er kalkulert til 0,66 mill. 
kroner som er bevilget i 2013.

Nordbyen skole – trafi kksikringstiltak.
Gjennomføringen av nødvendige trafi kksikringstiltak 
ved Nordbyen skole er svært viktig, og for å kunne 
videreføre dette arbeidet er det nødvendig å bevilge 
1,0 mill. kroner for 2013. Dette vil kunne ferdigstille 
planlagte tiltak på nordsiden av skolen.

Hjelset  barnehage.
Realisering av 90 barnehageplasser i lokalene til Hjel-
set skole ble vedtatt i egen sak i kommunestyret i 
oktober 2012. Tiltaket var tenkt fi nansiert ved bruk av 

Ny skole Årølia -(NY)  500 500    

Vågsetra barne- og ungdomskole 2065 100 000 50 000 30 000 70 000  

Sellanrå skole 2052 50 000 29 500  8 000 12 500 

Kvam skole - lærerarbeidsplasser NY 660  660   

Nordbyen skole - trafi kksikringstiltak NY 1 000  1 000   

Hjelset barnehage NY 30 000  30 000   

Barnas Hus  2759 25 000 9 960 10 000 15 000  

Uteområder barnehager 2757 1 200 1 185 1 200   

Rehabilitering/tilpasning barnehager 2763 2 100 1 990 2 100   

Full barnehagedekning 2762  34 940    

Sum investeringer     74 960 93 000 12 500 

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Oppvekst - skole og barnehager
Hele 1.000
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allerede bevilgede midler til full barnehagedekning. 
Midlene må bevilges på nytt i budsjettet for 2013.

Barnas Hus - nytt barnehagebygg.
Planer om renovering av barnehagen ble stoppet 
av politisk organ i 2012, med ny bestilling om nytt 
barnehagebygg med minst 72 plasser på Barnas 
Hus. Det arbeides nå med forskjellige alternativer 
sammen med skolen og barnehagen. For å kunne 
gjennomføre den politiske bestillingen er det avsatt 
totalt 25,0 mill. kroner i 2013 og 2014.

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 
og Langmyra barnehager, samt Kleive oppvekstsen-
ter. Det er derfor avsatt 1,2 mill. kroner i 2013.

Rehabilitering og tilpasning barnehager
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. Det er 
avsatt 2,1 mill. kroner i 2013.
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Idrettens hus - rehabilitering og
diverse tiltak 5537 25 325 5 325 5 000 5 000 5 000 5 000

Ny kulturskole (NY)  104 500 500 10 000 54 000 40 000 

Byggene (Idrettens hus, Fugelsethallen,
Kulturhuset) 5515 1 200 300 300 300 300 

Sum investeringer     15 300 59 300 45 300 5 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   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. 
En arbeidsgruppe med representanter 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 en mulighetsstudie 
som ble presentert i juni 2011. Det er arbeidet videre 
med dette i en egen arbeidsgruppe, og som resulter-

te i en egen rapport som ble vedtatt i PUS i oktober 
2012. Hele bygningsmassen på Idrettens hus har 
også store behov for renovering.

Det er allerede avsatt 5,3 mill. kroner, og det ligger 
inne 5,0 mill. kroner årlig i perioden. Dette mest for 
å synliggjøre et større investeringsbehov da tallene 
ennå ikke er kjent. Nødvendig brannsikringstiltak blir 
nå iverksatt ved bruk av tidligere bevilgede midler. 
Ubrukt sum av disse må bevilges på nytt for 2013. 
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.

Hele 1.000

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. 
Det er avdekket et betydelig behov for opprusting. 
Det er utarbeidet en rapport i august 2008 som viser 
et stort vedlikeholdsetterslep. 

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 

6,0 mill. kroner til prosjektet. Dette må grunnet nytt 
regelverk bevilges på nytt for 2013. Tilsvarende beløp 
er lagt inn i 2014.

Råkhaugen – etablering av legevakt
Etablering av legevakt ved Råkhaugen sjukeheim vil 
kreve en investering på 1,1 mill. kroner i 2013. Det 
vil bli arbeidet for å fordele kostnader i henhold til 
inngåtte samarbeid om legevakt.

Råkhaugen – etablering av nytt fastlegekontor
I forbindelse med etablering av nytt fastlegekontor i 
Råkhaugen sjukeheim, vil dette kreve investeringer 
på 0,4 mill. kroner Dette er bevilget i 2013.

Hele 1.000

Enensenteret - rehabilitering (NY) 3881 12 000 6 000 6 000 6 000  

Råkhaugen, etablering legevakt  1 100  1 100   

Råkhaugen, nytt fastlegekontor  400  400   

Sum investeringer     7 500 6 000  

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan
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Ny kulturskole 
Leieavtalen for dagens lokaler går ut i 2014. I denne 
forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å 
se på kulturskolens framtidige behov for lokaliteter, 
og plassering av disse. Til planlegging er det avsatt 
0,5 mill. kroner. Plassering av et framtidig bygg på 
fenselseiendommen er tidligere vedtatt av kommu-
nestyret.

Prosjekteringsarbeidet er nå i oppstartsfasen, og 
det hersker derfor ennå en del usikkerhet til frem-
driftsplan for prosjektet. Regulering av hele området 
foregår også som en parallell prosess.

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. Det vil bli lagt frem egen sak til poli-
tisk behandling når prosjektering og kostnadsramme 
skal endelig fastsettes.

Byggene (Idrettens hus, Fuglsethallen og 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 er 
avsatt 0,3 mill. kroner per år i planperioden.
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Nytt krisesenter   25 000 5 500 10 500 14 500  

Investeringsmidler akutte behov  25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum investeringer    15 500 19 500 5 000 5 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   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 har 
bygningene forfalt. Denne situasjonen ble ytterligere 
forsterket fra sist nyttår, da krisesentrene også ble 
pålagt å ha et 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 Barne- og ungdoms- og familiedi-
rektoratet om forhåndsgodkjenning av nytt krisesen-
ter i Molde. Slik godkjenning er gitt, men det følger 
ingen økonomiske midler med denne godkjennin-
gen.

Etter at ny fi nansieringsordning for drift av 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 

realisere et nytt bygg i egen regi, ses det nå etter 
muligheter for å kunne benytte et kommunalt bygg 
som Krisesenteret kan betale vanlig leie for. Plas-
sering er valgt til Øvre veg, og det planlegges et nytt 
bygg der. 

Krisesenteret har midlertidig fl yttet til ledige lokaler 
i Råkhaugen for å bedre forholdene for brukerne, og 
for å ivareta arbeidsforholdene til de ansatte på en 
forsvarlig måte i påvente av nytt krisesenterbygg.

Det avsettes midler i 2013 - 2014 med til sammen 
25,0 mill. kroner for å løse situasjonen. 

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 er derfor avsatt en årlig sum på 5,0 
mill. kroner til formålet.

Hele 1.000
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19.  Molde Vann og Avløp KF
DRIFT

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak 
med ansvar for den kommunale vannforsyningen og 
avløpshåndteringen. Foretaket er en ren selvkostvirk-
somhet som i utgangspunktet har kr. 0,- i økonomisk 
ramme. Det vil si at foretaket ikke har mer eller 
enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre 
inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt 
avsettes til bundet fond.

Foretaket har 45 ansatte. Foretaket forvalter, drifter 
og utvikler 249 km hovedvannledning og 323 km 
med hovedledninger for avløpsvann og overvann. 
Foretaket har FDV-ansvar for to større vannrensean-

legg og 14 større avløpsrenseanlegg. 

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar 
for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, et-
ter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester 
på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir 
refundert foretaket til selvkost.

I budsjettet er det lagt opp til å begynne overgangen 
mot mer driftsfi nansiert utskifting av ledningsnett. 
Dette vil på kort sikt gi økte gebyrer, men på lengre 
sikt gi reduserte renteutgifter og dermed lavere 
gebyrer. 

Aktivitetsnivået innenfor vann- og avløpsområdet 
for kommende år, fremgår av gebyrvedtaket som 
fastsettes av kommunestyret. 

Hovedsamhandlingen mellom Molde Vann og Avløp 
KF og basisorganisasjonen er at foretaket kjøper 
støttetjenester innenfor økonomi, personal, IKT med 
mer Prisen på disse tjenestene er fastsatt av basisor-

ganisasjonen. Det skal gjennomføres årlig etterkalku-
lering på tjenestekjøpene. 

Molde Vann og Avløp KF har etablert elektronisk 
timeregistreringssystem, slik at tjenestesalgene 
innenfor miljø med mer blir belastet etter medgått tid 
til selvkost.

Kommentar til samhandlingen

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -4 402 -4 237 -4 237 -4 237 -4 237

Plan- og utviklingsavdelingen kjøper tjenester til miljøtiltak 1 150 1 188 1 188 1 188 1 188

Sum samhandling -3 252 -3 049 -3 049 -3 049 -3 049

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling
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INVESTERING

Vannforsyning  81 037  31 037 18 000 17 000 15 000

Avløp  106 710  31 710 18 000 42 000 15 000

Sum investeringer     62 747 36 000 59 000 30 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   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 2013 er å fullføre en del anlegg 
fra programmet i 2012, og følgende nye:
Vannforsyning: 
• utskifting eller oppgradering Røbekk, øst for 

sykehjemmet
• Nøisomhedsvegen, Jupitervegen og Bergmove-

gen

• Skogvegen, Lars Dahles veg og Bastian Dahls 
veg

• Langmyrvegen og Solbakken øst

Avløp: I tillegg til prosjektene for vannforsyning er 
følgende tenkt utført:
• Lillevika, tilkobling sjøledning
• RA 1 Cap Clara – prosjektering
• RA 2 – slamkammer

Styret vedtar de enkelte investeringsprosjekt innen-
for den lånerammen kommunestyret vedtar. I tillegg 
fremmes større investeringssaker for kommunesty-
ret som egne saker. 

Hele 1.000
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20.  Molde Utleieboliger KF
DRIFT

Molde Utleieboliger KF ble etablert 1. april 2003. 
Foretaket har syv ansatte i 100 pst. stillinger hvorav 
tre er i administrasjonen og fi re er i vedlikehold. 
Molde Utleieboliger KF har ca. 530 boenheter ved 
utgangen av 2012 og planlegger i 2013 å øke dette 
tallet med ca. 22 boenheter. I tillegg kommer ferdigs-
tillelse av tidligere påbegynte prosjekt med anslags-
vis 13 leiligheter.

Det er for 2013 avtalt kjøp av administrative tjenester 
fra Molde kommune for 0,4 mill. kroner. Renter på 
ansvarlig lån fra morselskap er for år 2013 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. 

Kapitalkostnadene for 2013 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 påløpte renter 
og avdrag etter satsene Kommunalbanken har for 
fl ytende rente. I budsjett brukes en anslått rentesats 
for 2013 på ca. 3,3 pst. 

Økonomiplanen er satt opp med estimerte inntekter 
på de nye prosjektene som kommer inn i perioden. 
Byggelånrenter er forutsatt tatt inn i prosjektkostna-
dene som fi nansieres ved låneopptak i Husbanken. 
Byggelånrentene fremkommer derfor ikke som en 
kostnad i byggeperioden.

Store deler av boligmassen er over 30 år, og ved-
likeholdet har ligget på et minimalt nivå over fl ere 
år. Det er derfor helt påkrevd at en i kommende år 

prioriterer blant annet ytre vedlikehold av en del ny-
ere boligmasse som ble anskaffet på 90-tallet. Det er 
også nødvendig med utbedring og oppgradering av 
blant annet tak, drenering, kjøkken og bad. 

Foretaket må i de kommende år 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 2013 utgjøre en kostnad på 
1,52 mill. kroner som tilsvarer en prosentavkastning 
på ca. 5,3 pst.

Reduksjon i rammen med 0,7 mill. kroner vil påvirke 
vedlikehold og nye investeringer i 2013. Foretaket 
vil ivareta behovet for boliger til fl yktninger innenfor 
eksisterende boliger.

Kommentar til samhandlingen

Kapitalavkastning morselskap -1 519 -1 519 -1 519 -1 519 -1 519

Streiketrekk -82    

Tilskudd til Molde Utleieboliger KF knyttet til Glomstua
bofellesskap og Tollero omsorgsboliger 654 589 563 540 521

Effektivisering og rammekutt     
Redusert drift og reduserte investeringer (økt kapitalavkastning)  -700 -700 -700 -700

Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester -947 -1 630 -1 656 -1 679 -1 698

Overføring av momskompensasjon til morselskapet  -3 200 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -371 -388 -388 -388 -388

Sum samhandling -4 518 -4 518 -4 544 -4 567 -4 586

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling

Kommunestyret vedtok i sak 130/12 i møte 13. desember et nedtrekk i rammen for Molde eiendom KF 
og Molde utleieboliger KF på kr. 900.000,- da det må forventes synergieffekter i sammenslåingen av KF-
ene.
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INVESTERING

Gjennomgangsboliger, kjøp 10 stk i 2013,
4 stk. i 2014/2015 2019 58 000 16 000 18 000 8 000 8 000 8000

Boliger øremerket fl yktninger, kjøp
12 stk i 2013, 10 stk i 2014,10 stk i 2015 2023 92 000 16 000 22 000 18 000 18 000 18000

Øvre veg 5 – 9. Saneringssalg.  -5 000   -5 000  

Sum investeringer    40 000 21 000 26 000 26 000

Låneopptak    40 000 21 000 26 000 26 000

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   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 2013 er det ført opp samlede 
investeringer på 40,0 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 2013. 

Gjennomgangsboliger
Det avsettes 18,0 mill. kroner til kjøp av omtrent ti 
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 2012 med 55 fl ykt-
ninger, er det ført opp 12 boliger i 2013. Boligene må 
fremskaffes raskt slik at dette ikke går ut over andre 
grupper av boligtrengende. Resterende fremskaf-
felse av boliger til denne gruppen gjøres gjennom 
sirkulering av frigitte gjennomgangsboliger. 

Det gjøres oppmerksom på at en del øremerkede 
boliger til fl yktning som var budsjettert i 2012 kom-
mer til utførelse og ferdigstillelse sommeren 2013.
For 2013 er det ført opp 22,0 mill. kroner som vil gi 
omtrent tolv boenheter i 2-roms størrelse.

Øvre veg 5-9 
Molde kommunestyre har vedtatt å bygge nytt 
krisesenter på eiendommen. Eiendommen vil derfor 
bli avhendet fra boligforetaket og solgt til Molde Ei-
endom KF som byggherre for nytt krisesenter. Salget 
vil ventelig skje i 2014.

Glomstuvegen 33, ”Globus 33”
Dette er den gamle sykepleierskolen som vurderes 
å omgjøres til omsorgsboliger. Det må her også 
vurderes å ta med andre samarbeidspartnere. Det 
ble avsatt prosjekteringsmidler i 2008-2009. Disse 
er ikke brukt. Det avsettes ikke midler i 2013. Byg-
ningene har blitt brukt som skoleareal ved renove-
ring av kommunens øvrige bygg, og brukes nå til 
deler av Bekkevoll ungdomsskole i forbindelse med 
reparasjoner etter en vannskade. Bygningene kan 
også bli brukt til barnehageformål i forbindelse med 
kommende renovering av kommunens barnehager.
Endelig avklaring av byggets framtidige bruk bør skje 
i løpet av kommende økonomiplanperiode.
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 yktnin-
ger fremskaffes. Det burde her kanskje velges mer 
innleie i det private leiemarkedet, og ikke 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. 
Sett ut fra antall vanskeligstilte på landsbasis som 
trenger å bo i kommunal bolig, så bør ikke Molde 
kommunes boligportefølje overstige 500 boliger.

For øvrige prosjekt er det viktig at disse er i tråd med 
kommunens behov og basisorganisasjonens bestil-
linger. Denne rollefordelingen bør kanskje rendyrkes 
ytterligere, der basisorganisasjonen behovskartleg-
ger, planlegger og bestiller, og foretaket utøver 
anskaffelse, forvaltning og drift av kommunens 
boligmasse.

Kommentar til investeringer

Hele 1.000
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21.  Moldebadet KF
DRIFT

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og ble 
åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til 
vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge 
god forvaltning og drift av Moldebadet. 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/Moldebadet KF 
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

Kommentar til samhandlingen
Moldebadet er et praktbygg både arkitektonisk, tek-
nologisk og i forhold til universell utforming. Foreta-
ket er eier og drifter av bygget. Styret har signalisert 
at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og at eventu-
elle påfølgende investeringer skal gjøres i samsvar 
med prinsipper og intensjoner nedfelt i grunnprosjek-
tet. Fortsatt gjenstår fl ere nødvendige investeringer 
for å sikre optimal drift. 

Kommunestyret har vedtatt syv hovedmål for Molde-
badet:

• Hovedmål 1:
Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være 
tilgjengelig for besøkende i den ordinære åp-
ningstiden.

• Hovedmål 2:
Moldebadet skal være et synlig og profi lert an-
legg for barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk 
aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin 
defi nerte plass i anlegget, og det tilrettelegges 
for treninger og aktiviteter for denne gruppen.

Dekking av kapitalutgifter  7 070 6 956 6 851 6 746 6 641

Rammetrekk -100 -100 -100 -100 -100

Renter forskutterte spillemidler 531 531 531 531 531

Sum 7 501 7 387 7 282 7 177 7 072

Tilskudd til morselskap -  dekning av underskudd 2010,
forutsatt ikke inndekt i 2011 av Moldebadet KF -1 575    

Dekning av underskudd 2010  1 575   

Dekning av underskudd 2011  4 078   

Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 5 926 13 040 7 282 7 177 7 072

Kompensasjon mva drift -1 050 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150

Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -233 -243 -243 -243 -243

Sum samhandling 4 643 11 647 5 889 5 784 5 679

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Samhandling
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• Hovedmål 3:
Moldebadets besøkende skal ha en positiv opp-
levelse av både anlegg og service.

• Hovedmål 4: 
oldebadet skal utvikle ulike kurs med egne 
instruktører.

• Hovedmål 5:
Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse 
om produktet og være lojale mot bedriftens 
verdier.

• Hovedmål 6:
Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg 
og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økono-
misk drift, og anlegget skal være rent og innby-
dende for de besøkende.

• Hovedmål 7:
Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening 
og Cosmopol SPA arbeide for bedre folkehelse. 
Moldebadet skal bidra til å tilrettelegge slik at be-
søkende får gode og tilpassende tilbud gjennom 
godt samarbeid og nye felles prosjekter. 

Styret har vedtatt at Moldebadet skal være åpent for 
alle. Badet skal yte god service og ha stort fokus på 
driftshygiene og sikkerhet. Samtidig som grunnprin-
sippene holdes høyt skal Moldebadet drives på en 
slik måte at badet drives i driftsmessig balanse. 

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, 

og det blir derfor viktig å ha større vekt på aktivt salg, 
mer satsning på markedsføring, bygge opp fl ere 
tilbud med inntektsgivende kurs og tilby pakkeløsnin-
ger 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:
Moldebadet har nå startet prosjekt rundt effektivise-
ring, og kostnadsreduksjon. Dette skal gi en kost-
nadsreduskjon på ca. 0,8 mill. kroner per år. Rutiner, 
bruksavtaler og åpningstider endres, mens sikkerhet 
skal opprettholdes på nivå som før igangsetting av 
prosessen. Tiltakene iverksettes så snart som mulig, 
senest 1. februar 2013.

Moldebadet får dekket sine løpende kapitalutgifter. 
For 2013 utgjør dette 7.4 mill. kroner. Det vil si at 
badet fullt ut skal dekke sine driftskostnader gjen-
nom salg av billetter. Erfaringer etter to og halvt års 
drift viser at kostnadene er høyere enn inntektene. 
Driften byr på store økonomiske utfordringer med 
tanke på tilstrekkelig bemanning til vedlikehold og 
drift av tekniske anlegg. 

Moldebadet har mange viktige mål og roller, jf. de 
syv hovedmål som kommunestyret har vedtatt. 
Disse ulike målene er utfordrende på noen punkter 
og krevende å forene innbyrdes. Samtidig er målopp-
nåelsen krevende å kombinere med kommunesty-
rets krav til inntjening. 

INVESTERING

Oppgradering tekniske anlegg  2 000  500 500 500 500

Sum investeringer     500 500 500 500
Fradrag - momskompensasjon på investeringen       

Låneopptak    500 500 500 500

Investeringer Prosjekt kostnad Tidligere 2013 2014 2015 2016
   Total-  Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000

Moldebadet har vært gjennom en krevende inn-
kjøringsfase, og går nå over i en mer permanent 
driftsfase. Det tekniske anleggende krever fortløpen-

de oppgraderinger, og det avsettes derfor 0,5 mill. 
kroner årlig i perioden.

Kommentar til investeringer
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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 2013

Driftsinntekter  3 500 2 500

Driftsutgifter  -2 640 -2 640

Brutto driftsresultat  860 -140

Finansresultat  -2 910 -2 263

Motpost avskrivninger  2 599 2 600

Netto driftsresultat  549 197

Interne fi nanstransaksjoner  -240  -197

Regnskapsmessig mindreforbruk  309 0

   2012 2013
     Budsjett

Investeringsbudsjett 2013

Investeringer  800 5500

Avsetning ubundet investeringsfond  200 162

Sum fi nansieringsbehov  1 000 5 662
Interne fi nansieringstransaksjoner, bruk av ubundet investeringsfond og overføring fra driftsbudsjett  -1 000 -5 662 

Sum fi nansiering  -1 000 -5 662

   2012 2013
    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 2013 - 2016
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 

Soknenes ansvar for «det kristelige liv» herunder 
forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, 
har menighetsrådene virksomhetsansvar for (kirkelo-
vens § 9). Det er fellesrådets ansvar å forvalte midler 
fra kommune og stat til å dekke utgifter til lønn og 
utstyr for de ansatte i soknene. 

Det 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.

Brutto driftsutgifter 9 142    

Brutto driftsinntekter 0    

Inngående 9 142 9 442 9 277 9 187 9 219

Lønnsoppgjør kap. 4 300 350   

Kompensasjonstilskudd knyttet til Den norske kirke  40 35 32 30

Effektivisering og rammereduksjon     
Reduksjon av 0,5 årsverk ift. diakonal ressurs/arbeid i
Molde Menighet  -125 -125  

Reduksjon av inntil 0,75 årsverk ift. vedlikehold kirkegårder
og praktisk tilrettelegging i kirkene  -300   

Effektivisering av adm. ressurs tilsvarende 0,2 årsverk  -100   

Utvidet bruk av faste ansatte til opplagte vikaroppgaver  -30   

Utgående 9 442 9 277 9 187 9 219 9 249

  2012 2013 2014 2015 2016
  Revidert Budsjett   Økonomiplan

Hele 1.000
Ramme for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
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Fremtidige utfordringer
Det er svært lite handlingsrom i kirkelig fellesråds 
økonomi da det meste av ressursene er bundet opp 
til lovpålagte tjenester i form av personalutgifter. Det 
blir en stor utfordring å opprettholde både kvalitet 
og kvantitet i tjenester som oppleves viktige for 
brukerne, og ikke minst å skulle ivareta kirkegårdene 
og kirkebyggene på en fornuftig måte. De gamle 
og betydningsfulle kirkebyggene står i stor fare for 
å forfalle og ikke møte pålagte krav til funksjon og 
sikkerhet.

Med rammeendringene som er foreslått vil det 
kirkelige arbeidet på viktige områder bli vanskelig 
å opprettholde og videreutvikle i perioden, samt at 

betingelsene for de ansatte vil forverres betydelig i 
form av mindre handlingsrom for utøvelse av tjenes-
tene som skal ytes.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2013 - 2016
Forklaring og konsekvens av endring 
Redusert aktivitet som følge av rammeendringer i 
2013 blir i første omgang at ressurs til drift av kirke-
gårdene reduseres med ¾ årsverk. Ved bortfall av 
vakant stillingsressurs vil det bli sjeldnere grasslått, 
først og fremst på Røbekk og Skåla kirkegårder. Det 
er mange pårørende som bruker kirkegårdene. Erfa-
ringsvis vil disse oppleve dette som svært negativt, 
da alle som har sine gravlagt på kirkegården ønsker 
at denne skal fremstå som et verdig sted å gå til for 
å minnes sine kjære. 

Forebyggende vedlikehold og renhold i kirkebyggene 
vil ikke bli utført da denne ressursen tas bort for å 
komme på ramme. Dette medfører økte kostnader 
på sikt i form av økt behov for innleie av fagkunnskap 
til større reparasjoner av byggene.

Rammeendringene vil også innebære reduksjon av 
administrative tjenester direkte rettet mot publikum, 
samt indirekte i form av støttefunksjoner for ansatte 
som driver utadrettet arbeid. Vikarmidler til utadret-
tede tjenester blir redusert med dårligere kontinuitet 
i arbeidet som følge. 

I siste omgang vil det diakonale arbeidet i Molde me-
nighet reduseres. Et viktig sjelesørgerisk og sosialt 
arbeid, først og fremst rettet mot eldre, vil dermed 
bli betydelig mindre omfattende. Dette medfører et 
dårligere tilbud til enkeltpersoner innenfor denne 
gruppen og vil i ytterste konsekvens medføre nedbe-
manning. 
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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 2011 og viser 
følgende utvikling de senere år:

Endring i fondskapital i perioden 2008 - 2012

Saldoen 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 2013 - 2016

Det er en målsetting å gjenopprette et disposisjons-
fond med hensikt å få et bufferfond. Dette skal 
gi kommunen mulighet til å håndtere uforutsette 
svingninger i fi nansforvaltningen. Hensikten med 
dette er å skjerme tjenesteproduksjonen for disse 
svingningene. Eventuelle mindreforbruk bør overfø-
res til dette bufferfondet. Disponeringer i budsjettet 

for 2012 har redusert saldoen 31. desember 2012 til 
nærmere null.
 
Kommunens fond representerer den handlefrihet 
kommunen har blant annet til å ta fi nansiell risiko. 

Disposisjonsfond   23 343    12 000   10 000  

Bundet driftsfond   17 082   15 142   12 800   17 200   23 000 

Ubundne investeringsfond   89 635   96 114   96 000   95 000   100 000 

Bundne investeringsfond   916   4 735   4 700   2 000   3 000 

Sum fondskapital   130 976   115 991   125 500   124 200   126 000 

Fondsmidler   2008 2009 2010 2011 2012
    Regnskap Anslag

Disposisjonsfond    27 000   16 000   15 000   58 000 

Bundne driftsfond  23 000       23 000 

Ubundne investeringsfond  100 000       100 000 

Bundne investeringsfond  3 000       3 000 

Sum  126 000        27 000   16 000   15 000   184 000 

Fondsmidler 2012 2013 2014 2015 2016  2016
  Saldo ved utgangen av Bruk/avsetn. Saldo ved ugangen av

Hele 1.000

Hele 1.000
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25.  Budsjettskjema 1A

Skatt på inntekt og formue 555 348 632 589 695 000 639 067 000
Ordinært rammetilskudd 462 558 509 507 328 000 525 312 000

Skatt på eiendom 53 724 175 62 513 000 70 205 000

Andre direkte eller indirekte skatter 26 548 20 000 20 000

Andre generelle statstilskudd 43 462 053 45 314 000 51 897 000

Sum frie disponible inntekter 1 115 119 917 1 204 870 000 1 286 501 000
Renteinntekter og utbytte 24 432 068 19 711 000 13 593 000

Gevinst fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  3 000 000 3 300 000

Renteutg.,provisjoner og andre fi n.utg. 49 275 472 47 108 000 46 794 000

Tap fi nansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 600 808  

Avdrag på lån 60 705 041 61 742 000 62 871 000

Netto fi nansinnt./utg. -91 149 253 -86 139 000 -92 772 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk   4 572 000

Til ubundne avsetninger  38 047 000 182 000

Til bundne avsetninger 6 235 214 20 000 20 000

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 12 071 835  

Bruk av ubundne avsetninger 1 563 000 3 150 000 3 000

Bruk av bundne avsetninger 5 223 915 729 000 497 000

Netto avsetninger 12 623 536 -34 188 000 -4 274 000
Overført til investeringsbudsjettet 1 741 085 10 746 000 28 114 000

Til fordeling drift 1 034 853 114 1 073 797 000 1 161 341 000

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 039 422 126 1 073 797 000 1 161 341 000

Mer/mindreforbruk -4 569 012 0 0

  Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
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26.  Hovedoversikt driftsbudsjett

Driftsinntekter   
Brukerbetalinger 67 932 293 68 510 000 73 842 900

Andre salgs- og leieinntekter 69 295 043 65 631 400 69 952 120

Overføringer med krav til motytelse 236 744 896 203 118 100 230 215 970

Rammetilskudd 462 558 509 507 328 000 525 312 000

Andre statlige overføringer 43 462 053 45 314 000 51 897 000

Andre overføringer 21 666 376 13 715 000 29 545 000

Skatt på inntekt og formue 555 348 632 589 695 000 639 067 000

Eiendomsskatt 53 724 175 62 513 000 70 205 000

Andre direkte og indirekte skatter 26 548 20 000 20 000

Sum driftsinntekter 1 510 758 525 1 555 844 500 1 690 056 990
Driftsutgifter   
Lønnsutgifter 825 541 179 814 309 200 877 074 970

Sosiale utgifter 202 255 206 211 502 000 241 116 000

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 162 605 737 143 882 300 155 488 020

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 130 519 386 154 795 000 168 448 000

Overføringer 145 523 022 127 704 000 175 146 000

Avskrivninger 23 506 416  

Fordelte utgifter -31 809 095 -27 371 000 -52 426 000

Sum driftsutgifter 1 458 141 852 1 424 821 500 1 564 846 990
Brutto driftsresultat 52 616 673 131 023 000 125 210 000
Finansinntekter   

Renteinntekter og utbytte 24 432 068 19 711 000 13 593 000

Gevinst på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler)  3 000 000 3 300 000

Mottatte avdrag på utlån 179 855 450 000 450 000

Sum eksterne fi nansinntekter 24 611 923 23 161 000 17 343 000
Finansutgifter   

Renteutgifter og låneomkostninger 49 275 472 47 108 000 46 794 000

Tap på fi nansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 600 808  

Avdrag på lån 60 705 041 61 742 000 62 871 000

Utlån 605 153 400 000 500 000

Sum eksterne fi nansutgifter 116 186 475 109 250 000 110 165 000
Resultat eksterne fi nanstransaksjoner -91 574 552 -86 089 000 -92 822 000
Motpost avskrivninger 23 506 416  

Netto driftsresultat -15 451 463 44 934 000 32 388 000
Interne fi nanstransaksjoner   
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 12 071 835  0

Bruk av disposisjonsfond 1 563 000 3 150 000 3 000

Bruk av bundne fond 5 223 915 729 000 497 000

Bruk av likviditetsreserve   

Sum bruk av avsetninger 18 858 749 3 879 000 500 000
Overført til investeringsregnskapet 1 741 085 10 746 000 28 114 000

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk   4 572 000

Avsatt til disposisjonsfond  38 047 000 182 000

Avsatt til bundne fond 6 235 214 20 000 20 000

Avsatt til likviditetsreserven   

Sum avsetninger 7 976 298 48 813 000 32 888 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -4 569 012 0 0

  Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
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27.  Budsjettskjema 2A

Investeringer i anleggsmidler 58 726 252 52 400 000 91 450 000

Utlån og forskutteringer 17 028 752 35 500 000 45 500 000

Avdrag på lån 7 301 143  

Avsetninger 23 389 460 10 746 000 28 114 000

Årets fi nansieringsbehov 106 445 606 98 646 000 165 064 000
Finansiert slik:   
Bruk av lånemidler 72 342 709 77 400 000 100 650 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 17 795 863 10 000 000 20 000 000

Tilskudd til investeringer 500 000  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 8 767 856  15 800 000

Andre inntekter 69 500  

Sum ekstern fi nansiering 99 475 928 87 400 000 136 450 000
Overført fra driftsbudsjettet 1 741 085 10 746 000 28 114 000

Bruk av avsetninger 3 225 524 500 000 500 000

Sum fi nansiering 104 442 537 98 646 000 165 064 000
Udekket/udisponert -2 003 069 0 0

  Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013
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28.  Hovedoversikt investeringsbudsjett

Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom 17 795 863 10 000 000 20 000 000

Andre salgsinntekter 69 500  

Overføringer med krav til motytelse 1 466 713  15 800 000

Statlige overføringer 500 000  

Andre overføringer   

Renteinntekter og utbytte   

Sum inntekter 19 832 076 10 000 000 35 800 000
Utgifter   
Lønnsutgifter   

Sosiale utgifter   

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 33 698 941 50 000 000 84 350 000

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon   

Overføringer 24 508 313 2 400 000 7 100 000

Renteutgifter og omkostninger 558 998  

Fordelte utgifter -40 000  

Sum utgifter 58 726 252 52 400 000 91 450 000
Finanstransaksjoner   

Avdrag på lån 7 301 143  

Utlån 16 406 798 35 000 000 45 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 621 954 500 000 500 000

Dekning av tidligere års udekket 23 086 104  

Avsatt til ubundne investeringsfond  10 746 000 28 114 000

Avsatt til bundne investeringsfond 303 355  

Avsatt til likviditetsreserve   

Sum fi nansieringstransaksjoner 47 719 354 46 246 000 73 614 000
Finansieringsbehov 86 613 530 88 646 000 129 264 000

Dekket slik:   
Bruk av lån 72 342 709 77 400 000 100 650 000

Salg av aksjer og andeler   

Mottatte avdrag på utlån 7 301 143  

Overført fra driftsbudsjettet 1 741 085 10 746 000 28 114 000

Bruk av tidligere års udisponert 81 532  

Bruk av disposisjonsfond   

Bruk av bundne driftsfond   

Bruk av ubundne investeringsfond 621 954 500 000 500 000

Bruk av bundne investeringsfond 2 522 038  

Bruk av likviditetsreserve   

Sum fi nansiering 84 610 461 88 646 000 129 264 000
Udekket/udisponert -2 003 069 0 0

  Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013



179

A
nskaffelse og anvendelse av m

idler

29.  Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 510 758 525 1 555 844 500 1 690 056 990

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 19 832 076 10 000 000 35 800 000

Innbetalinger ved eksterne fi nanstransaksjoner 104 255 775 100 561 000 117 993 000

Sum anskaffelse av midler 1 634 846 376 1 666 405 500 1 843 849 990
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 434 635 436 1 424 821 500 1 536 176 990

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 58 167 254 52 400 000 91 450 000

Utbetaling ved eksterne fi nanstransaksjoner 141 075 367 144 750 000 155 665 000

Sum anvendelse av midler 1 633 878 057 1 621 971 500 1 783 291 990
Anskaffelse - anvendelse av midler 968 319 44 434 000 60 558 000

Endring i ubrukte lånemidler 6 506 291  

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest   

Endring i arbeidskapital 7 474 609 44 434 000 60 558 000
Avsetninger og bruk av avsetninger   
Avsetninger 29 624 673 48 813 000 32 888 000

Bruk av avsetninger 22 084 274 4 379 000 1 000 000

Til avsetning senere år 6 572 081  

Netto avsetninger 968 319 44 434 000 31 888 000
Int. overføringer og fordelinger   

Interne inntekter mv 64 262 812 45 036 000 87 343 000

Interne utgifter mv 64 262 812 45 036 000 87 343 000

Netto interne overføringer 0 0 0

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012
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30.  Kommunens garantiansvar

Molde Barnehager BA  10 980 

Indremisjonens Barnehage  26 2013

Studentsamskipnaden - Anestua barnehage  2 745 2026

Molde og Omegns pensjonistboliger  835 

Sum Husbanken  14 586 
Sekken Museumslag  300 

Romsdalsmuseet  882 

Sportsklubben Rival  2 549 2021

Sportsklubben Træff  1 363 2017

Sum Sparebank 1 SMN  5 094 
Skålahallen BA  720 2023

Sum Sparebanken Møre  720 
Molde Hestesportklubb  844 2028

Sum Handelsbanken  844 
Tøndergård skole  1 343 2026

Molde Kino AS  17 640 2036

Træffhallen AS  35 400 2046

Træffhallen AS  5 500 2013

Akerhallen AS  11 893 2046

Sum KLP Kommunekreditt  71 776 
RIR IKS  21 688 2024

AS Regionteatret i Møre og Romsdal  47 010 2051

Molde Kulturbygg AS  64 000 2050

Sum Kommunalbanken AS  132 698 
Totalsum   225 718 

   31. des. 2011 Utløper år
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31.  Politisk behandling med vedlegg

Vedtak
1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2013 og
økonomiplan for perioden 2013 – 2016 med følgende 
endringer:
• Ikke endring av Skåla sjukeheim i 2013 til hel-

døgnsbemannet bofellesskap 2.832.500

Inndekning: Forventet økt skatteinngang 
2.832.500

• Det avsettes 1.000.000 for tilbakeføring av fl ere 
mindre tiltak i Rådmannens skisse. Fordelingen 
av disse delegeres til første formannskapsmøte 
etter nyttår.

Inndekning: Økt skatteanslag på 1.000.000.

• Endringer i forhold til rådmannens skisse:
Nedtrekk i Drifts- og forvaltningsavdelingen med 
rådmannen på kr 400.000.

• Nedtrekk i Informasjons- og serviceavdelingen 
på kr 400.000.

• Oppjustering av rammen til Skoleområdet med 
kr 1.900.000.

• Nedtrekk i rammen for Helse og omsorg med 
ytterligere kr 5.600.000.

• Nedtrekk i rammen på Familie- og sosialtjenes-
ten med kr 900.000 (1 %).

• Nedtrekk i rammen på Teknisk med kr 400.000 
(1 %).

• Samlet nedtrekk i rammene til Molde eiendom 
KF og Molde utleieboliger KF på kr 900.000 da 
det må forventes synergieffekter i sammenslåin-
gen av KF-ene.

Dette gir samlet rammereduksjon på kr 6.700.000.

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

3. Eiendomsskatten for 2013 skrives ut med 3,6 pro-
mille av eiendomsskattetakst som er oppjustert med 
10,0 pst. i forhold til 2012.

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 inntil 272,2 mill. 
kroner til fi nansiering av budsjetterte investeringer i 
henhold til vedlagte spesifi kasjoner. Lånet fordeler 
seg slik: morselskapet: 55,7 mill. kroner, Molde Eien-
dom KF: 113,3 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 
62,7 mill. kroner, Molde Utleieboliger KF: 40,0 mill. 
kroner og Moldebadet KF: 0,5 mill. kroner. Til fradrag 
i låneopptaket kommer eventuelle ubrukte lånemid-
ler. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes 
levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune 
opp startlån i Husbanken på 45,0 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 2013 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst.

10. Ordførerens godtgjørelse for 2013 settes til 11 
G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av 
ordførerens godtgjørelse.

11. Trekk i reduksjon av politisk godtgjørelse kr 
304.000 inndekkes slik:

Det gjennomføres 10 pst. reduksjon i alle godtgjørel-
ser til folkevalgte fra 1. januar 2013,
kr 160.000.

Det gjennomføres endring i pensjonsordningen for 
kommunens politikere fra 1. januar 2013 ved at opp-
tjeningstiden for full pensjon økes fra 16 år til 30 år. 
Besparelse i pensjonspremie og arbeidsgiveravgift kr 
170.000.

SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE 13.12.2012 - SAK 130/12
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Verbalforslag:
Kommunestyret ber om at rådmannen ser på avgifts-
trykket inklusiv eiendomsskatt i Molde kommune 
sammenlignet med andre kommuner i samme kom-
munegruppe (13).

Molde kommunestyre ber om en helhetlig plan for 
bærekraftig utvikling av pleie- og omsorgsområdet. 
Planen skal fremlegges for kommunestyret i løpet 
av 1. halvår 2013. Molde kommune mangler i dag 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning, og dette 
manglende trinnet i omsorgstrappen gir et økt behov 
for sjukehjemsplasser. Planen må baseres på LEON-
prinsippet, Laveste Effektive Omsorgs Nivå, og sikre 
at kommunen har nødvendig kapasitet og kompe-
tanse innenfor tilgjengelige økonomiske rammer til 
å møte behovet for gode, tilgjengelige tilbud til våre 
eldre.

Molde kommunestyre ber om at det innføres stil-
lingsstopp med virkning fra 1.1.2013. Eventuelle be-
hov for nye stillinger skal forelegges formannskapet 
for godkjenning.

Behandling
Gerd Marit Langøy (H) fremmet følgende fellesfor-
slag fra H, V og KRF:

Nytt punkt:
Molde kommunestyre ber om en helhetlig plan for 
bærekraftig utvikling av pleie- og omsorgsområdet. 
Planen skal fremlegges for kommunestyret i løpet av 
1. halvår 2013.

Molde kommune mangler i dag omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning, og dette manglende trinnet i 
omsorgstrappen gir et økt behov for sjukehjemsplas-
ser. Planen må baseres på LEONprinsippet, Laveste 
Effektive Omsorgs Nivå, og sikre at kommunen har 
nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor tilgjen-
gelige økonomiske rammer til å møte behovet for 
gode, tilgjengelige tilbud til våre eldre.

Frank Ove Sæther (AP) fremmet følgende forslag:

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan 
for perioden 2013 – 2016 med følgende endringer i 
forhold til formannskapets innstilling:

a) Ytterligere nedtrekk i Drifts- og forvaltningsav-
delingen, politisk nivå: Det gjennomføres 10 pst. 
reduksjon i alle godtgjørelser til folkevalgte fra 1. 
januar 2013, kr 550.000.

b) Det gjennomføres endring i pensjonsordningen 
for kommunens politikere fra 1. januar 2013 ved 
at opptjeningstiden for full pensjon økes fra 16 år 
til30 år. Besparelse i pensjonspremie og arbeids

giveravgift kr 260.000. Nedtrekk Drifts- og forvalt-
ningsavdelingen, politisk nivå.

c) Oppjustering av rammen til Skoleområdet. 
Rådmannen hadde forslått en nedskjæring på kr 
8.554.000. Formannskapets forslag er å øke ram-
men med kr 1.900.000. Vi foreslår å øke rammen 
med ytterligere kr 4.000.000

d) Oppjustering av rammen for barnehagene. 
Rådmannen og formannskapet har foreslått en re-
duksjon på kr 3.320.000. Vi foreslår å øke rammen 
med kr 2.000.000

e) Oppjustering av rammen for pleie og omsorg. 
Rådmannen hadde foreslått å skjære ned rammen 
med 8,5 mill. kroner for 2013. Formannskapet 
økte nedskjæringen med 5,6 mill. kroner, slik at 
formannskapets innstilling betyr en nedskjæring 
på 14,1 mill. i 2013. Vi foreslår å øke rammen med 
kr 5.510.000 og forutsetter at det blir opprettholdt 
sjukeheimstilbud på Skåla og dagtilbud som kan 
bidra til at eldre kan bli boende hjemme lenger.

f) Oppjustering av rammen for tiltak funksjons-
hemmede. Rådmannens skisse og
formannskapets innstilling betyr en nedskjæring 
på kr 4.384.800. Vi foreslår å øke rammen med kr 
1.000.000.

g) Oppjustering av rammen for barnevern. Råd-
mannens skisse og formannskapets innstilling 
betyr en reduksjon av rammen på kr 579.000. Vi 
foreslår å øke rammen med kr 300.000

Dette gir en samlet netto rammeøkning på kr 
12.000.000 sammenliknet med
formannskapets innstilling.

2. Som formannskapets innstilling

3. Eiendomsskattetakstene oppjusteres med 10 pst 
for 2013, og eiendomsskatten skrives ut med 4,2 
promille av den oppjusterte taksten.(som rådman-
nens forslag), merinntekt på kr 12.000.000 i forhold 
til formannskapets innstilling.

Punktene 4-10 som formannskapets innstilling.

Skatteanslaget på kr 635.235.000 bes vurdert av 
rådmannen på nytt etter at skatteinngangen for 
november er kjent. Vi tar forbehold om å endre 
vårt forslag under behandlingen i kommunestyret 
dersom rådmannen kan tilrå å budsjettere med økt 
skatteinngang for 2013.

Olbjørn Kvernberg (V) fremmet følgende fellesforslag 
fra V, H og KRF:



183

Politisk behandling m
ed vedlegg

Tilleggsforslag:
Det avsettes 1.000.000 for tilbakeføring av fl ere min-
dre tiltak i Rådmannens skisse. Fordelingen av disse 
delegeres til første formannskapsmøte etter nyttår.

Inndekning: Økt skatteanslag på 1.000.000.

Margaret Hoff Berg (FRP) fremmet følgende forslag:

Verbalforslag:

1)Kommunestyret ber rådmannen fortsette anset-
telsestopp i Molde kommune med videre virkning fra 
1.1.2013. Vakante stillinger blir stående vakante med 
unntak av stillinger knyttet til beredskap innen helse 
og omsorg, brann og redning.

2)Kommunestyret ber rådmannen håndheve anskaf-
felsesregelverket strengere overfor kommuneorga-
nisasjonen for å få en best mulig effekt ut av inves-
teringer og rammeavtaler knyttet til kjøp av varer og 
tjenester til drift.

3)Kommunestyret ber rådmannen igangsette ar-
beidet med å konkurranseutsette renhold, mat og 
vaskeritjenester.

4)Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbei-
det med å konkurranseutsette drift av en av kommu-
nens største helse-og omsorgsintitusjonene i løpet 
av året 2013.

5)For å få ned lånegjeld og renteutgifter ber kommu-
nestyret om at rådmannen tar tak i og gjennomfører 
en del salg av hus og eiendommer i kommunens 
portefølje:

Strandgata 15 og andre objekt som kan selges.

Videre bes det om at rådmannen ved plan- og utvik-
ling ser på området på Bjørset, gamle Kvam skole, 
og seriøst vurderer å omregulere dette til boligformål 
med øye for videresalg.

6)Kommunestyret ber rådmannen utrede Retiro 
området med øye for videresalg til boliger.

7) Kommunestyret ber rådmannen søke departe-
mentet om å bli forsøkskommune om å avvikle 
sidemålsundervisningen (nynorsk) med øye for å øke 
læringen i Norsk og spare læretimer.

Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at rådmannen legger frem 
og synliggjør de økonomiske belastningene vi har 
hatt i forbindelse med arbeidet rundt nytt sykehus i 
Molde.

Torgunn Johanne Nerland (KRF) fremmet følgende 
fellesforslag fra KRF, H og V:

I forhold til formannskapets innstilling foreslås føl-
gende endring for budsjettåret 2013:
Økte utgifter:
Ikke endring av Skåla sjukeheim i 2013 til heldøgns-
bemannet bofellesskap    2.832.500
Økte inntekter
Forventet økt skatteinngang  2.832.500

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag:
I forhold til formannskapets innstilling foreslås føl-
gende endringer for 2013:

Økte utgifter:
Opprettholde sjukeheimstilbudet ved Skåla helse- og 
omsorgssenter kr 2.832.500
Øke rammen skoleområdet   kr 1.000.000
Øke rammen til barnehagene   kr 1.000.000

Inndekning:
Eiendomsskattetaksten oppjusteres med 10 % for 
2013, og eiendomsskatten skrives ut med 3,8 pro-
mille av den oppjusterte taksten. 

Merinntekt i forhold til formannskapets
innstilling               kr 4.000.000
Øke skatteanslaget              kr    832.500

Inger Mette Hogstad (SV) fremmet følgende forslag:

Rådmannens skisse for 2013 med følgende endrin-
ger:

Forslag I
Økte kostnader dekkes ved 0,4 promille påslag i 
eiendomsskatten, som vil gi ca kr 8 760 000,- økte 
inntekter.

Endringsforslag skole og barnehageområdet:
Økt ramme til barnehageområdet         kr 2 760 000,-
Økt ramme til skoleområdet                 kr 6 000 000,-
    SUM forslag I kr 8 760 000,-
Forslag II
Endringsforslag:
Videreføring av sjukeheimsdrift
ved Skåla sjukeheim             kr 2 850 000,-
Helsesøstertilbudet opprett-
holdes på dagens nivå             kr    180 000,-
Fysioterapitjenesten – turnus-
stilling videreføres             kr    120 000,-
Barnevern fagstilling 55% og 
barneverntiltak utenfor familien
videreføres              kr    442 000,-
Reduserte leieinntekter
kommunale lokaler og idrettsanlegg     kr    226 000,-
    Sum forslag II kr 3 818 000,-

Tiltakene kan gjennomføres innenfor kommunens 
totale budsjettramme, som er økt med kr 5,1
million som følge av vedtak om utbytte fra Istad Kraft 
AS
Forslag III
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Diverse folkehelse og helse-
fremmende tiltak gjennomføres
etter vedtak i formannskapet           kr 1 000 000,-

Inndekning gjennom økte inntekter fra Istad Kraft 
A/S

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende fellesforslag 
fra V, H og KRF:

Nytt punkt:
Molde kommunestyre ber om at det innføres stil-
lingsstopp med virkning fra 1.1.2013. Eventuelle be-
hov for nye stillinger skal forelegges formannskapet 
for godkjenning.

Ordfører Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 11
Trekk i reduksjon av politisk godtgjørelse kr 304.000 
inndekkes slik:
Det gjennomføres 10 pst. reduksjon i alle godtgjørel-
ser til folkevalgte fra 1. januar 2013, kr 160.000.
Det gjennomføres endring i pensjonsordningen for 
kommunens politikere fra 1. januar 2013 ved at opp-
tjeningstiden for full pensjon økes fra 16 år til 30 år. 
Besparelse i pensjonspremie og arbeidsgiveravgift kr 
170.000.

Votering:
Det ble først votert over inntektssiden:

SV’s fremsatte endringsforslag til innstillingens punkt 
3 falt med 3 mot 44 stemmer.
AP’s fremsatte endringsforslag til innstillingens punkt 
3 falt med 12 mot 35 stemmer.
SP’s fremsatte endringsforslag til innstillingens punkt 
3 falt med 15 mot 32 stemmer.
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Votering over SV, AP og SP’s fremsatte tallforslag 
til utgiftsøkning bortfalt derved grunnet manglende 
inndekning.

Tillegg til innstillingens punkt 1:

Torgunn Johanne Nerlands (KRF) fremsatte fellesfor-
slag fra KRF, H og V ble enstemmig vedtatt.
Olbjørn Kvernbergs (V) fremsatte fellesforslag fra V, 
H og KRF ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 1, første avsnitt ble enstemmig 
vedtatt.
Innstillingens punkt 1, 1. kulepunkt ble enstemmig 
vedtatt.
Innstillingens punkt 1, 2. kulepunkt ble enstemmig 
vedtatt.
Innstillingens punkt 1, 3. kulepunkt ble enstemmig 
vedtatt.

Innstillingens punkt 1, 4. kulepunkt ble vedtatt med 
32 mot 15 stemmer.
Innstillingens punkt 1, 5. kulepunkt ble vedtatt med 
33 mot 14 stemmer.
Innstillingens punkt 1, 6. kulepunkt ble vedtatt med 
46 mot 1 stemmer.
Innstillingens punkt 1, 7. kulepunkt ble enstemmig 
vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over innstillingens 
punkt 1 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert samlet over innstillingens punkt 2 
samt punkt 4 -10 som ble enstemmig vedtatt.

Ordførerens fremsatte forslag ble enstemmig ved-
tatt. Votering over AP’s fremsatte forslag
punkt a) og b) bortfalt derved.

Verbalforslag:
FRP’s fremsatte forslag punkt 1 falt med 5 mot 42 
stemmer.
FRP’s fremsatte forslag punkt 2 falt med 5 mot 42 
stemmer.
FRP’s fremsatte forslag punkt 3 falt med 21 mot 26 
stemmer.
FRP’s fremsatte forslag punkt 4 falt med 5 mot 42 
stemmer.
FRP’s fremsatte forslag punkt 5 falt med 5 mot 42 
stemmer.
FRP’s fremsatte forslag punkt 6 falt med 5 mot 42 
stemmer.
FRP’s fremsatte forslag punkt 7 falt med 5 mot 42 
stemmer.

Gerd Marit Langøys (H) fremsatte fellesforslag fra H, 
V og KRF ble enstemmig vedtatt.
Frøydis Austigards (V) fremsatte fellesforslag fra V, H 
og KRF ble vedtatt med 35 mot 12 stemmer.

FRP’s fremsatte oversendelsesforslag falt med 5 
mot 42 stemmer.

Det ble deretter votert samlet over innstillingen med 
ovennevnte endringer som ble vedtatt med
46 mot 1 stemmer.
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VEDLEGG TIL SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE

Forslaget må ta utgangspunkt i formannskapets bud-
sjettinnstilling, som er identisk med Høyres forslag, 
som tok utgangspunkt i rådmannens budsjettskisse.

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannska-
pets forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan 
for perioden 2013 – 2016 med følgende endrin-
ger i forhold til formannskapets innstilling:

a) Ytterligere nedtrekk i Drifts- og forvaltningsav-
delingen, politisk nivå:
Det gjennomføres 10 pst. reduksjon i alle 
godtgjørelser til folkevalgte fra 1. januar 2013, kr 
550.000.
b) Det gjennomføres endring i pensjonsordnin-
gen for kommunens politikere fra 1. januar 2013 
ved at opptjeningstiden for full pensjon økes fra 
16 år til 30 år. Besparelse i pensjonspremie og 
arbeidsgiveravgift kr 260.000. Nedtrekk Drifts- 
og forvaltningsavdelingen, politisk nivå.
c) Oppjustering av rammen til Skoleområdet. 
Rådmannen hadde forslått en nedskjæring på 
kr 8.554.000. Formannskapets forslag er å øke 
rammen med kr 1.900.000. Vi foreslår å øke ram-
men med ytterligere kr 4.000.000
d) Oppjustering av rammen for barnehagene. 
Rådmannen og formannskapet har foreslått en 
reduksjon på kr 3.320.000. Vi foreslår å øke ram-
men med kr 2.000.000
e) Oppjustering av rammen for pleie og om-
sorg. Rådmannen hadde foreslått å skjære ned 
rammen med 8,5 mill. kroner for 2013. For-
mannskapet økte nedskjæringen med 5,6 mill. 
kroner, slik at formannskapets innstilling betyr 
en nedskjæring på 14,1 mill. i 2013. Vi foreslår å 
øke rammen med kr 5.510.000 og forutsetter at 
det blir opprettholdt sjukeheimstilbud på Skåla 
og dagtilbud som kan bidra til at eldre kan bli bo-
ende hjemme lenger.

f) Oppjustering av rammen for tiltak funksjons-
hemmede. Rådmannens skisse og formann-
skapets innstilling betyr en nedskjæring på kr 
4.384.800. Vi foreslår å øke rammen med kr 
1.000.000.
g) Oppjustering av rammen for barnevern. Råd-
mannens skisse og formannskapets innstilling 
betyr en reduksjon av rammen på kr 579.000. Vi 
foreslår å øke rammen med kr 300.000

Dette gir en samlet netto rammeøkning på kr 
12.000.000 sammenliknet med formannskapets 
innstilling.

2. Som formannskapets innstilling
3. Eiendomsskattetakstene oppjusteres med 10 

pst for 2013, og eiendomsskatten skrives ut 
med 4,2 promille av den oppjusterte taksten.
(som rådmannens forslag), merinntekt på kr 
12.000.000 i forhold til formannskapets innstil-
ling.

Punktene 4-10 som formannskapets innstilling.

Skatteanslaget på kr 635.235.000 bes vurdert av 
rådmannen på nytt etter at skatteinngangen for 
november er kjent. Vi tar forbehold om å endre 
vårt forslag under behandlingen i kommunestyret 
dersom rådmannen kan tilrå å budsjettere med økt 
skatteinngang for 2013.

Arbeiderpartiets kommunestyregruppe
Frank O. Sæther

Forslag fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppe til endringer i formannskapets budsjettinnstilling



186

Po
lit

is
k 

be
ha

nd
lin

g 
m

ed
 v

ed
le

gg

I forhold til formannskapets innstilling foreslås
følgende endringer for budsjettåret 2013:

Økte utgifter:
Ikke så stor reduksjon i drifta
av barnehager             kr. 1.000.000,-

Økte inntekter:
Forventet økt skatteinngang          kr. 1.000.000,-

Kristelig Folkeparti
Torgunn J. Nerland

Forslag fra Kristelig folkepart  til endringer i formannskapets budsjettinnstilling

I forhold til formannskapets innstilling foreslås
følgende endringer for 2013:

Økte utgifter:
Opprettholde sjukeheimstilbudet
ved Skåla helse- og omsorgssenter     kr. 2.832.500,-
Øke rammen til skoleområdet           kr. 1.000.000,-
Øke rammen til barnehagene           kr. 1.000.000,-

Inndekning:
Eiendomsskattetaksten oppjusteres med 10 prosent 
for 2013, og eiendomsskatten skrives ut med 3,8 
promille av den oppjusterte taksten.
Merinntekt i forhold til formannskapets
innstilling             kr. 4.000.000,-
Øke skatteanslaget            kr     832.500,-

Senterpartiets kommunestyregruppe
Gerda Tolaas

Forslag fra Senterpartiets kommunestyregruppe  til endringer i formannskapets budsjettinnstilling
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Vedtak
1. I samsvar med rådmannens forslag fastsettes 

eiendomsskatten til minst 4,2 promille av oppjus-
tert skattetakst. 

2. Forutsatt skjerming av først og fremst Skåla 
sjukeheim, Dagsenter på Kirkebakken og ak-
tivitetstilbudet ved Rosestua, aksepteres, om 
nødvendig, et årsbudsjett for 2013 med et mode-
rat underskudd. Et slikt underskudd dekkes inn 
snarest i senere års budsjetter, dog maksimalt i 
løpet av 10 år, jfr. kommunelovens § 48.4.

3. Eldrerådet kan ikke akseptere at antall syke-
hjemsplasser i kommunen reduseres ved at 
Skåla sykehjem legges ned, og godtar derfor 
øking av eiendomsskatten.

4. Om nødvendig, med samme begrunnelse som 
punkt 2, økes skatteanslaget for 2013, ut over 
rådmannens forslag, med 10 millioner kroner.

5. Molde kommunes representanter i Styret for 
Istad AS bør arbeide for en rasjonalisering av 
selskapet generelt og en sanering av selska-
pets engasjementsstruktur spesielt. En mulig 
avhendelse av kommunens eierandel bør også 
vurderes.

6. Ordførerens og varaordførerens godtgjørelser 
samt øvrige politikeres godtgjørelser reduseres 
med 50 % i 2013.

7. I mer langsiktig perspektiv i økonomiplanperio-
den 2013 – 2016 henvises til eldrerådets proto-
koll med behandling av sak «PS 20/12 Budsjett 
2013 – Rammer for drift og investeringer», i 
møte 03.09.2012, sålydende:

1-3. Som rådmannens forslag til innstilling.
Det nedsettes et utvalg som får som mandat å 
vurdere balansen mellom lovpålagte og ikke-lov-
pålagte oppgaver samt gi en vurdering av hvilke 
oppgaver som på kort og lang sikt kan legges 
ned eller overtas av andre. Det vurderes spesielt 
hvilke tiltak/støtteordninger innen kultursektoren 
som kan reduseres, elimineres eller overtas av 
andre (av brukerne eller privatiseres).

Følgende bør vurderes:
• Utbedring av Vågsetra skole til 56,3 mill. kroner, 

bygging av ny kulturskole til 104,5 mill. kroner, 
nytt krisesenter til 24,5 mill. kroner og prosjek-
tet «Sjøfronten» til 33,5 mill. kroner utsettes på 
ubestemt tid. Det foretas en grundig vurdering 
av ny skole i Årølia med sikte på utnyttelse av 
nåværende skolestruktur.

• Total omlegging av taket på Domkirka erstattes 
inntil videre med reparasjon av de punkter hvor 
det er konkret lekkasje.

Saksprotokoll fra møte i Eldrerådet - 03. desember 2012 - Sak 36/12 

Uttalelse
HAMU tar rådmannens skisse til etterretning.

Budsjettet for 2012 var meget stramt, budsjettet for 
2013 er ytterligere innstrammet. Dette har medført 
uheldige rammekutt.

• Ansatte har over fl ere år forholdt seg lojal til krav 
om effektivisering og kutt i budsjett. HAMU er 
fortsatt bekymret for arbeidssituasjonen i enkelte 
enheter dersom de foreslåtte tiltakene vedtas. 
HAMU anser at enkelte av tiltakene vil få stor 
innvirkning på kvantitet og kvalitet på tjenestene.

• HAMU vil rette fokus mot områder der hvor bud-
sjettkutt kan ha negativ påvirkning i.f.t ansattes 
helse, miljø og sikkerhet.

• HAMU vil advare mot tiltak som ikke har gjen-
nomgått forsvarlig konsekvensutredning.

Behandling
HAMU fremmet følgende forslag til uttalelse:

HAMU tar rådmannens skisse til etterretning.

Budsjettet for 2012 var meget stramt, budsjettet for 
2013 er ytterligere innstrammet. Dette har
medført uheldige rammekutt.

• Ansatte har over fl ere år forholdt seg lojal til krav 
om effektivisering og kutt i budsjett. HAMU er 
fortsatt bekymret for arbeidssituasjonen i enkelte 
enheter dersom de foreslåtte tiltakene vedtas. 
HAMU anser at enkelte av tiltakene vil få stor 
innvirkning på kvantitet og kvalitet på tjenestene.

• HAMU vil rette fokus mot områder der hvor bud-
sjettkutt kan ha negativ påvirkning i.f.t ansattes 
helse, miljø og sikkerhet.

• HAMU vil advare mot tiltak som ikke har gjen-
nomgått forsvarlig konsekvensutredning.

Det fremsatte forslag til uttalelse ble enstemmig 
vedtatt.

Saksprotokoll fra møte i Hovedarbeidsmiljøutvalget 30. november 2012 - Sak 13/12
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• Veøy kirke på Sølsnes nedlegges som sokne-
kirke, og funksjonen overføres til Røvikkirke i 
samme sokn.

• Samarbeidsavtaler om økning av tilskudd til 
Teatret Vårt med kr. 404.000,-, til Moldejazz med 
kr. 219.000,- og til Romsdalsmuseet med kr. 
33.000,- reforhandles. Rådmannens intensjon 
om å gå i dialog med Aker Stadion Drift/Molde 
Fotball AS med tanke på redusert kommunalt 
tilskudd støttes, men da helst slik at hele tilskud-
det elimineres.

• Romsdalsmuseet gis beskjed om at bevilget 
beløp til nytt utstillings- og museumsbygg må 
utsettes inntil kommunens økonomi er blitt 
forbedret.

• Rådmannens antydning om økning av eiendoms-
skatten fra 3,6 promille til 4 promille med sikte 
på en merinntekt på nær 8 mill. kroner følges 
opp.

• Det etterlyses andre vedtatte/planlagte/påtenkte 
investeringer, bevilgninger og tiltak som kan 
utsettes uten at det går ut over de lovpålagte ho-
vedoppgavene, først og fremst innen barnehage, 
skole og pleie- og omsorg.

Behandling
Brev fra Monica Berg, tillitsvalgt for NSF, Skåla helse 
og omsorgssenter, ble utdelt representantene, og 
besluttet vedlagt saksprotokollen.

Kjersti Bakken og Tanja Thalen gjennomgikk nedskjæ-
ringer for de enkelte poster under pleie og omsorg 
og orienterte om endringer ved Skåla omsorgssenter 
til heldøgns bemannet bofellesskap.

Wilhelm Wilkens fremmet følgende forslag:
Eldrerådet kan ikke akseptere rådmannens saks-
framlegg til budsjett for 2013 og i enda mindre grad 
formannskapets innstilling til samme.

Skulle disse innstillingene bli vedtatt i kommunesty-
ret ville det føre til radikal reduksjon og forverring 
av kommunens lovpålagte tjenestetilbud innen fl ere 
sektorer. Eldrerådet vil for sin del, i henhold til sitt 
mandat, ta for seg konsekvensene for de eldre ge-
nerelt og de svakeste av de svake, nemlig de eldste 
eldre og sjuke, spesielt. Først og fremst på grunn av 
bortfall av momskompensasjonen på investeringer 
og økte avdragsutgifter er situasjonen så alarmeren-
de at tradisjonelle virkemidler for budsjettkorrigering 
ikke er tilstrekkelige. Her må i tillegg skarpere lut tas 
i bruk. I formannskapet gikk fl ertallet mot rådman-
nens forslag om en eiendomsskatt på 4,2 promille 
og inn for dagens promille på 3,6. I dagens situasjon 
er dette er oppsiktsvekkende og uansvarlig, uavhen-
gig av om forventningen om utbytte fra Istad AS blir 
innfridd eller ikke.

Av redsel for å komme på fylkesmannens Robek-
liste forutsetter både rådmannen og det politiske 
establishment at årsbudsjettene skal ha overskudd 
eller være i balanse. Avhengig av at man vet hva 
man gjør, og at man har et perspektiv, er det ingen 
ulykke om man et enkeltår opererer med et moderat 
underskudd. Robek-registeret omfatter kommuner 
med økonomi i ubalanse. De må ha godkjenning fra 
fylkesmannen til å ta opp lån eller inngå langsiktige 
leieavtaler; altså vise den moderasjon som man 
uansett burde forholde seg til. I Møre og Romsdal 
er 8 kommuner på denne lista, av dem 3 i Romsdal. 
Flaut, sier politikerne, men ikke fl auere enn at før 
2001 måtte alle kommuner forholde seg til denne 
kontrollen. Og uansett mindre fl aut enn å beskjære 
ut over all anstendighet lovpålagte tjenester som inn-
byggerne har krav på. Etter kommunelovens § 48.4 
kan «underskudd som ikke kan dekkes på budsjet-
tet i det året regnskapet legges fram, føres opp til 
dekning det påfølgende års budsjett». Under særlige 
forhold over inntil ytterligere 2 år. Og, heter det: «i 
tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske 
konsekvensene av at kommunen skal dekke under-
skudd etter første og annet punktum vil bli uforholds-
messig store, kan departementet (les fylkesmannen) 
godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over 
mer enn fi re år. Underskudd kan likevel ikke dekkes 
over mer enn ti år». Eldrerådet konstaterer at «de 
samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene» 
av å vedta formannskapets budsjett vil være ufor-
holdsmessig store, og en har dermed god tid til «å 
rette opp alle feila fra i går».

Økning av skatteanslaget har til alle tider vært en 
populær øvelse for pengeløse kommunepolitikere. 
Det kan være forsvarlig, men også her må man vite 
hva man gjør. Av Kommunal Rapport for november 
i år framgår at om skatteveksten holder seg ut året 
vil kommunene få drøyt 4,8 milliarder mer en hva 
de opprinnelig budsjetterte med. Skatteveksten pr. 
oktober i kommunene ligger 7,1 % over fjoråret. En 
god del av dette vil falle på Molde. November er 
erfaringsmessig en god skattemåned. Disse tallene 
vil foreligge fra SSB 20. desember. De senere år har 
faktisk skatteinngang blitt høyere enn budsjett. Slike 
økte skatteinntekter vil etter eldrerådets oppfatning 
også gjelde for 2012, noe som vil gi økt handlings-
rom for kommunestyret. I verste fall kan en slik 
oppjustering av skatteanslaget føre til underskudd i 
årsregnskapet og Robek-deltakelse, men det er hel-
ler ikke her noen ulykke.
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Istad AS leverer forutsetningsvis som kjent ikke 
utbytte for 2013. Dette har rådmannen tatt til etter-
retning, men fl ertallet i formannskapet har forutsatt 
utbetalt 5,1 mill.. Dette er høyst usikre penger. Kom-
munen bør uansett ikke holde seg med investerin-
ger i selskaper som ikke leverer. Verdiene til Molde 
kommune i Istad AS var for noen år siden beregnet 
til 400 millioner kroner. Når selskapet ikke leverer
resultater som gjør at denne kapitalen kan forren-
tes bør en vurdere om verdiene skal realiseres og 
utnyttes til andre formål. Strømmarkedet fungerer 
kommersielt og bedrifter og enkeltpersoner kjøper 
strøm der den er billigst. Da er det ikke lenger en of-
fentlig oppgave å eie et linjeselskap som ikke leverer 
tilfredsstillende økonomi. Velferd og verdighet for de 
svakeste må i alle tilfeller veie tyngre enn for enhver 
pris å beholde «arvesølvet».

Det er for tiden en stor og økende forskjell på privat 
økonomi og kommune-norges økonomi. Moldes 
kommunepolitikere bør akseptere å være med på en 
dugnad som tar sikte på bedre kommuneøkonomien 
i 2013. Det kan gjøres ved å akseptere en reduksjon i 
politikergodtgjørelsene på 50 %. Eksempelvis er det 
foreslått at ordføreren får en godtgjørelse på 903.342 
kroner og varaordføreren 451.671 kroner. I dagens 
situasjon er dette uhørt. Møtegodtgjørelsene ellers 
er også rundhåndede og kan tåle ett års reduksjon 
på 50 %.

Med henvisning til ovenstående foreslår eldrerådet, i 
forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2013 
og økonomiplan for 2013 – 2016, følgende tiltak:

1. I samsvar med rådmannens forslag fastsettes 
eiendomsskatten til minst 4,2 promille av oppjus-
tert skattetakst.

2. Forutsatt skjerming av først og fremst Skåla 
sjukeheim, Dagsenter på Kirkebakken og ak-
tivitetstilbudet ved Rosestua, aksepteres, om 
nødvendig, et årsbudsjett for 2013 med et mode-
rat underskudd. Et slikt underskudd dekkes inn 
snarest i senere års budsjetter, dog maksimalt i 
løpet av 10 år, jfr. kommunelovens § 48.4.

3. Om nødvendig, med samme begrunnelse som 
punktet ovenfor, økes skatteanslaget for 2013, 
ut over rådmannens forslag, med 10 millioner 
kroner.

4. Molde kommunes representanter i Styret for 
Istad AS bør arbeide for en rasjonalisering av 
selskapet generelt og en sanering av selska-
pets engasjementsstruktur spesielt. En mulig 
avhendelse av kommunens eierandel bør også 
vurderes.

5. Ordførerens og varaordførerens godtgjørelser 
samt øvrige politikeres godtgjørelser reduseres 
med 50 % i 2013.

6. I mer langsiktig perspektiv i økonomiplanperio-
den 2013 – 2016 henvises til eldrerådets proto-
koll med behandling av sak «PS 20/12 Budsjett 
2013 – Rammer for drift og investeringer», i 
møte 03.09.2012 sålydende:

1-3. Som rådmannens forslag til innstilling.
4.   Det nedsettes et utvalg som får som mandat 

å vurdere balansen mellom lovpålagte og ikke-
lovpålagte oppgaver samt gi en vurdering av hvil-
ke oppgaver som på kort og lang sikt kan legges 
ned eller overtas  av andre. Det vurderes spesielt 
hvilke tiltak/støtteordninger innen kultursektoren 
som kan reduseres, elimineres eller overtas av 
andre (av brukerne eller privatiseres).

Følgende bør vurderes:
• Utbedring av Vågsetra skole til 56,3 mill. kroner, 

bygging av ny kulturskole til 104,5 mill. kroner, 
nytt krisesenter til 24,5 mill. kroner og prosjek-
tet «Sjøfronten» til 33,5 mill. kroner utsettes på 
ubestemt tid. Det foretas en grundig vurdering 
av ny skole i Årølia med sikte på utnyttelse av 
nåværende skolestruktur.

• Total omlegging av taket på Domkirka erstattes 
inntil videre med reparasjon av de punkter hvor 
det er konkret lekkasje.

• Veøy kirke på Sølsnes nedlegges som sokne-
kirke, og funksjonen overføres til Røvik kirke i 
samme sokn.

• Samarbeidsavtaler om økning av tilskudd til 
Teatret Vårt med kr. 404.000,-, til Moldejazz med 
kr. 219.000,- og til Romsdalsmuseet med kr. 
33.000,- reforhandles. Rådmannens intensjon 
om å gå i dialog med Aker Stadion Drift/Molde 
Fotball AS med tanke på redusert kommunalt 
tilskudd støttes, men da helst slik at hele tilskud-
det elimineres.

• Romsdalsmuseet gis beskjed om at bevilget 
beløp til nytt utstillings- og museumsbygg må 
utsettes inntil kommunens økonomi er blitt 
forbedret.

• Rådmannens antydning om økning av eiendoms-
skatten fra 3,6 promille til 4 promille med sikte 
på en merinntekt på nær 8 mill. kroner følges 
opp.

• Det etterlyses andre vedtatte/planlagte/påtenkte 
investeringer, bevilgninger og tiltak som kan 
utsettes uten at det går ut over de lovpålagte ho-
vedoppgavene, først og fremst innen barnehage, 
skole og pleie- og omsorg.

Ingerid Gjørtz (H) fremmet følgende forslag til nytt 
pkt 3:
Eldrerådet kan ikke akseptere at antall sykehjems-
plasser i kommunen reduseres ved at Skåla syke-
hjem legges ned, og godtar derfor øking av eien-
domsskatten.
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Saksprotokoll fra Rådet for funksjonshemmede - 03. desember 2012 - Sak 36/12
Uttalelse
Rådet for funksjonshemmede ser alvoret i kommu-
nens vanskelig situasjon, men vil fortsatt sikre gode 
tjenester innen helse, sosial, omsorg, skole, barne-
hage og tiltak for funksjonshemmede.

Vi beklager på det sterkeste at det ikke foreligger en 
skriftlig rapport i.f.t gjennomgangen av helse, pleie- 
og omsorg som tidligere vedtatt i kommunestyret. 
Dette ville gitt en oversikt over effektiviseringsmulig-
heter og konsekvensene ved de foreslåtte ramme-
kuttene.

Vi henstiller til å rette fokus mot nye muligheter og 
utvikling i den vanskelige situasjonen. Det er nødven-
dig å se nærmere på organisering, lederstruktur og 
kultur, for på den måten å hente ut det økonomiske 
potensialet i myndiggjorte ledere, medarbeidere og 
brukere. Vi ber om en evaluering av Kontor for tilde-
ling og koordinering i.f.t effektivitet i samhandling 
med fagmiljøene (utførerne), samt økonomi.

Rådet for funksjonshemmede forventer at alle 
inntektsmuligheter, deriblant eiendomsskatt, blir 
benyttet til å ivareta nødvendige tjenestetilbud til 
innbyggerne.
Rådet for funksjonshemmede er svært uenig i 
forslag om ytterligere nedtrekk i rammen til avdelin-
gene, jfr. sak 158/12 i formannskapet.

Behandling
Kurt Magne Thrana og Bente Hegdal redegjorde og 
svarte på spørsmål vedrørende saken.

Rådet for funksjonshemmede fremmet følgende 
forslag til uttalelse:

Rådet for funksjonshemmede ser alvoret i kommu-
nens vanskelig situasjon, men vil fortsatt sikre gode 
tjenester innen helse, sosial, omsorg, skole, barne-
hage og tiltak for funksjonshemmede.

Vi beklager på det sterkeste at det ikke foreligger en 
skriftlig rapport i.f.t gjennomgangen av helse, pleie- 
og omsorg som tidligere vedtatt i kommunestyret. 
Dette ville gitt en oversikt over effektiviseringsmulig-
heter og konsekvensene ved de foreslåtte ramme-
kuttene.

Vi henstiller til å rette fokus mot nye muligheter og 
utvikling i den vanskelige situasjonen. Det er
nødvendig å se nærmere på organisering, leder-
struktur og kultur, for på den måten å hente ut det 
økonomiske potensialet i myndiggjorte ledere, 
medarbeidere og brukere. Vi ber om en evaluering 
av Kontor for tildeling og koordinering i.f.t effektivitet 
i samhandling med fagmiljøene (utførerne), samt 
økonomi.

Rådet for funksjonshemmede forventer at alle 
inntektsmuligheter, deriblant eiendomsskatt, blir 
benyttet til å ivareta nødvendige tjenestetilbud til 
innbyggerne.

Rådet for funksjonshemmede er svært uenig i 
forslag om ytterligere nedtrekk i rammen til avdelin-
gene, jfr. sak 158/12 i formannskapet.

Det fremsatte forslag til uttalelse ble enstemmig 
vedtatt.

Det ble votert over forslag fremsatt av Wilhelm 
Wilkens:
Pkt 1 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over H’s fremsatte forslag til 
nytt pkt 3 som ble enstemmig vedtatt.

De følgende punkter forrykkes tilsvarende.
Pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 5 første setning ble enstemmig vedtatt.
Pkt 5 siste setning ble vedtatt med 4 mot 3 stem-
mer.
Pkt 6 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 7 ble enstemmig vedtatt.
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