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Årsmeldingen er en del av årsoppgjøret sammen med regnskapet. Disse
bør leses i sammenheng for å få det hele og fulle bildet av virksomheten.

Sammen med årsregnskapet er årsmeldingen en viktig brikke i det
kommunale plansystem. I årsmeldingen skal aktiviteten og virksomheten i
året som har gått evalueres i forhold til måloppnåelse. I dette ligger også
en beskrivelse av:

• Ressursbruk i kommunen, samlet og fordelt på sektorer og
virksomhetsområder

• Ressursutnyttelse og produktivitetsutvikling

• Kvalitet og omfang av tjenestetilbud i forhold til behov, rammer og
ressurser.

For kommuneorganisasjonen skal årsmeldingen, foruten å være en
evaluering av virksomheten, også fungere som et grunnlag for organisa-
sjonens målstyring gjennom handlingsprogram og økonomiplan.

For kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere av årsmeldingen
er det tatt sikte på at den skal fungere som et informasjonsdokument om
virksomhet og resultater i Molde kommune.

Vi skylder også å gjøre oppmerksom på at økonomiske sammenlignings-
tall fra tidligere år som presenteres i denne årsmeldingen ikke er
prisjusterte.

Årsmeldingen for 2002 inneholder først en gjennomgang av kommunens
virksomhet og resultater på overordnet nivå. Deretter følger et sammen-
drag fra Sentraladministrasjonen og de enkelte sektorene med fokus på
mål og resultater.

I siste kapittel blir særbedrifter, selskaper og andre virksomheter
tilknyttet kommunen presentert med tall og kommentarer til året som har
gått.

Omslagsfoto: Arne Strømme
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1. RÅDMANNEN

Fakta om
Molde
Innbyggertall 23 981

Areal 362km2

Skog 200km2

Dyrket mark              14km2

Strandlinje                210km

Alderssammensetning 

7 %

10 %

4 %

5 %

60 %

9 %
4 %1 %

Gruppe % fordeling Antall

0-5 år 7 % 1737

6-12 år 10 % 2355

13-15 år 4 % 961

16-19 år 5 % 1292

20-66 år 60 % 14372

67-79 år 9 % 2106

80-89 år 4 % 988

90+ år 1 % 170

totalt: 100 % 23981

Utdanningsnivå (%)
Molde Kr.sund Ålesund

Grunnsk. 19,4 24,1 20,3

Videreg. 54,4 56,3 56,3

Høyskole/

universitet 26,2 19,6 23,4

(Kilde SSB)

Studenter 19-24 år (%)
Molde Kr.sund Ålesund

37,5 30,3 28,3

(Kilde SSB

Molde kommune er en av de 5 % av kommunene i landet som har lavest inntekt pr.
innbygger. Dette innebærer at kommunen har langt mindre ressurser til disposisjon enn
mange andre kommuner det er naturlig å sammenlikne med.  Samtidig er vi pålagt å utføre
de samme oppgavene som landet for øvrig. Dette har ført til at kommunens økonomiske
situasjon nå er på et slikt nivå at vi i kommende periode må se på alle alternative løsninger
for vår drift. Kommunen har i samarbeid med Ålesund forsøkt å sette i gang et arbeid sentralt
for å gi kommunene like inntekts forutsetninger som de øvrige i gruppe 13. Dette ser ut til å
bli en hard kamp.

Frie inntekter pr. innbygger

22 429
22 633

20 234

21 426

Landsgj.u/Oslo Gj.M&R Molde Gruppe 13

Kravene til offentlig tjenesteproduksjon blir skjerpet. Dette gjelder både i forhold til
effektivitet, kvalitet og krav til utvikling av nye tjenester. Disse utfordringene  vil Molde
kommune blant annet møte med en ny organisasjon. Organisasjonen skal finne sin form i
løpet av første halvår i 2003. Dette skal føre til en skjerpet brukerfokus i kommunen og en
høyere grad av tilfredse brukere og medarbeidere. Organisasjonen skal også bli mer effektiv.

Vi har i løpet av 2002 deltatt i et effektivitetsnettverk arrangert av kommunenes
sentralforbund, hvor vi har sammenliknet oss med andre kommuner ved hjelp av KOSTRA
statistikk. Vi har også i dette samarbeidet hatt to store brukerundersøkelser i kommunen. Den
en e i pleie- og omsorg og den andre i undervisning. Resultatene fra disse undersøkelsene har
blitt knyttet opp mot økonomiske nøkkeltall i Kostra. Vi kan blant annet med stolthet vise til at
selv om vi har knappe ressurser har vi gode skoler som har gitt gode leseferdigheter og goder
karakterer. Brukerundersøkelser er kommet for å bli og i neste omgang skal kommunen
komme med medarbeiderundersøkelser.

Molde kommune har tapt vel 17 mill. kroner i aksjer i 2002, men siden vi har tjent på
investeringer i penge og obligasjonsmarkedet er Kraftfondets reduksjon på ca. 9 mill. kroner.
Kommunestyret har ( feb. 2003) besluttet å gå ut av aksjemarkedet.

Det har blitt satt i gang arbeid med å danne et eget boligselskap. Midlene som blir frigitt skal
brukes til å nedbetale gjeld. På den måten skal vi redusere rente og avdragsutgifter betydelig
i årene framover.  Molde kommune har også sett seg nødt til å belaste kommunens
innbyggere med en høyere eiendomsskatt, med virkning fra 2003.

Molde kommune har høye investeringsutgifter i 2002. Dette er i hovedsak sluttføring av
eldresatsingen i kommunen. Nå er det skolene som står for tur, store rehabiliteringsprosjekt
er igangsatt, dessverre mangler det midler til at alle skoler som trenger opprustning, men det
er satt opp en prioritert rekkefølge.  For nærmer omtale av den økonomiske situasjon vises
det til kap. 3.
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Pendling til/fra Molde

Netto Inn/ut

Alle 2.036 -

Kr.sund 11 82/71

Ålesund 11 97/86

Vestnes 99 150/51

Rauma 116 161/45

Nesset 212 241/29

Midsund 94 121/27

Aukra 270 305/35

Fræna 791 1.045/254

Eide 208 243/35

Gjemnes 289 311/22

(Kilde SSB)

Rådmannen er stolt av sine medarbeidere og synes alle fortjener ros og anerkjennelse for
innsatsen i 2002, som har vært et meget turbulent år for kommunen.  Rådmannen ser frem
til nytt samarbeid i 2003 i en ny og spennende organisasjon som skal gi medarbeidere og
brukere en bedre og spennende hverdag. Rådmannen oppfordrer samtidig alle medarbeidere
til å være med på å tenke nytt, komme med ideer etc. på hvordan vi best mulig skal komme
oss ut av denne økonomiske situasjonen, og hvordan vi best mulig skal levere gode tjenester
til kommunens innbyggere.

Rådmann Hilmar Windstad
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2. DET POLITISKE ÅR- ORDFØRERENS KOMMENTAR

Politisk sammensetting av
Molde kommunestyre

Parti:                          Ant. repr.

Arbeiderpartiet            12

Kristelig Folkeparti 11

Høyre 11

Sosialistisk Venstrp.     6

Senterpartiet 4

Venstre 2

Rød Valgallianse 1

Politisk virksomhet 2001

Kommunestyret

Ant. møter 10

Ant. saker 109

Formannskapet

Ant. møter 23

Ant. saker 200

Undervisningsstyret

Ant. møter 10

Ant. saker 93

Helse- og sosialstyret

Ant. møter 9

Ant. saker 83

Teknisk styre

Ant. møter 19

Ant. saker 138

Plan- og bygningslov saker

etter delegert fullmakt: 78

Kulturstyret

Ant. møter 9

Ant. saker 54

Kommunestyret holdt 10 møter i 2002, behandlet 109 saker og brukte i alt 37 timer på dette.
Det er omtrent det samme som 2001, men litt flere saker og noe mindre tid totalt.
Fremmøtet har vært bra med unntak av møtet i november da bare 41 representanter var til
stede, og av disse var det mange vararepresentanter.  Spørrehalvtime har det vært på nesten
alle møter.  Det er min mening at spørrehalvtimen dekker et behov for aktuell informasjon
samtidig med at det er en mulighet for representantene til å fremme nye initiativ i den
politiske debatten.  På et kommunestyremøte gjentok vi forsøket med åpen spørretime.  Det
var ingen suksess, og dersom ikke interessen er større enn det viste seg sist, blir dette ikke
gjentatt flere ganger.

Formannskapet har hatt 23 møter, behandlet 200 saker.  Gjennomsnittlig møtetid er 2 timer.
Formannskapet var fulltallig på alle møter med ett unntak og da var 10 til stede.

Flere viktige planer har blitt behandlet dette året.  Det gjelder bl.a. kommunens langsiktige
mål og strategi.  Visjonen ble som kjent: "Molde- stikker seg ut".  Andre viktige planer som
ble behandlet var: kulturskole, landbruksplan, boligsosial handlingsplan og tjenester til psykisk
utviklingshemmede.  Flere reguleringsplaner samt økonomiplanen for 2003-2006 er også
vedtatt.  Budsjettet for 2003 ble vedtatt i desember.  Molde kommunes økonomi er meget
anstrengt.  Med noen grep for å øke inntektene unngikk vi rasering av tjenstetilbudet.

 Hvorfor er den økonomiske situasjonen så vanskelig i Molde ?  Svaret ligger i lave statlige
overføringer over flere år, høye lønnskostnader, tap i kraftfondet, vesentlig økning av
pensjonspremien til KLP og underskudd i regnskapene de tre siste år.  I tillegg har Molde som
mange andre kommuner stor gjeld med dertil store avdrag og rentekostnader.  De tiltak som
er gjort i budsjettet for å få balanse i driften er: ENØK, refinansiering av lån, eget selskap for
kommunens bolig- og eiendomsmasse, utbytte av aksjer i Istad, økt eiendomsskatt, nye
innkjøpsrutiner og ikke minst en gevinst av omstillingsprosessen som kommunen er inne i.

Satsingen på helsetilbudet for eldre er videreført med store investeringer.  Skåla helse- og
omsorgssenter bygges og Råkhaugen sjukeheim er påbegynt.  Den siste er det største
økonomiske løft i kommunens historie.

Våren 2002 drøftet kommunestyret kapasitetsforbedring på Furneset ferjekai samtidig med
finansiering av bytunnel og en tredje ferje over Moldefjorden.  I godt samarbeid med MRF,
Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet fikk vi den tredje ferja og nattferjer, men de
øvrige spørsmål forble uavklarte.

Kommunaldepartementet har gitt kommunen grønt lys for direkte valg av ordfører.
Opprinnelig ønsket et flertall i kommunestyret også direkte valg av varaordfører, men senere
ble det ikke flertall for dette.

Arbeidet med å få gass fra feltet Ormen Lange til Aukra har vært spennende.  Molde har
samarbeidet godt med nabokommunene Aukra, Fræna og Midsund om dette, og det ser ut til
at anstrengelsene har lykkes.  Senere er også kommunene Eide og Sandøy og
fylkeskommunen med i det samme arbeidsfellesskap.
Ilandføring av gassen  til Nyhamna på Aukra vil få store og positive ringvirkninger for Molde.

Den videre utvikling av Årø flyplass har vært tema hele året.  Kommunestyret vedtok på
høsten en konsekvensutredning av en utvidelse av rullebanen mot vest.  Det arbeides også
med internasjonale ruter sommeren 2003.  Etter åpninga av hotell Rica Seilet og
Bjørnsonhuset har trafikken på Årø økt kraftig.  Det har vært et fint samarbeid med Molde
Næringsforum også i denne sak.

"Rådmannssaken " var vanskelig både for ordfører, formannskap og kommunestyre.
Administrasjonen led også sterkt, og da særlig den administrative ledergruppen.  Saken fikk
sin løsning ved den avtale som ble inngått 26. september.  Hilmar Windstad ble konstituert
som rådmann resten av året.  Vurdering av rådmannssituasjonen vil skje utpå nyåret.

Omstillingsprosessen i Molde kommune fortsetter.  Kommunestyret har vedtatt forprosjektet,
og det ble ansatt prosjektleder som koordinerer arbeidet med gjennomføringen av prosessen.
Arbeidet er omfattende og vanskelig, men med god vilje, ikke minst fra de ansatte, tror jeg at
målene skal kunne nås.  Ved årsskiftet ser vi konturene av en ny organisering av de
kommunale tjenester og forvaltningen.  En ny politisk struktur vil også bli vedtatt i god tid før
valget i 2003.
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Viktige politiske saker i
2002

• Omstillingsprosessen i Molde
kommune fortsetter

• Visjon: Molde stikker seg ut!

• Skåla helse- og
omsorgssenter bygges og
Råkhaugen er påbegynt

• Ilandføring av gass til
Nyhamn på Aukra

Administrasjons- og
arbeidsmiljøutvalget

Antall møter i 2002:     4
Antall saker i 2002:    14

Jeg føler en trang til å takke kommunens ansatte for det arbeid dere gjør på de mange ulike
områder innen kommunen.  Jeg vet godt at det kan være både arbeidsomt og vanskelig av
og til, særlig i omstillingstider.  Takk også til medlemmene av kommunestyret og
formannskapet for engasjement og politisk debatt.
Selv om økonomien er dårlig og dette føles tungt, så er det viktig å løfte hodet og se at vi bor
i en god kommune med store muligheter.  Utviklingen de neste årene ser spennende og
lovende ut.

Et lite visdomssitat til avslutning:

     Øv deg i å vise omtanke uten baktanke
     Det vil styrke de saktmodige,
     forvirre de hardhjertede
     og trøste de sårede.

  Ordfører Rolf Myhre
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3.  RESSURSBRUK

RESSURSBRUK OG
DRIFTSINNTEKTER I
SEKTORENE(Tall i hele 1.000)

Sentraladm.
Kirkelig fellesråd
Undervisning
Helse og sosial
Kultur
Teknisk

Sum

Utgift
44.520
6.086

270.711
337.066
36.955

186.185

881.520

Inntekt
7.785

-
96919
59.870
8.586

147.577

320.737

Dette er inntekter generert av virksom-
heten, i tillegg kommer skatteinntekter
og rammeoverføringer fra staten.

Tallene  er bruttotall, inkl. interne overføringer.

NØKKELTALL pr innbygger
(løpende priser)

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Øvrige driftsinnt.
Driftsutgifter
Finansinntekter
Finansutgifter
Lånegjeld

2001

15.587
5.842

12.647
32.200

469
3.037

21.996

2002

15.447
6.473

14.637
35.761

454
3.621

26.438

NØKKELTALL
(Totalt – tall i hele 1.000 løpende priser)

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Øvrige driftsinnt.
Driftsutgifter
Finansinntekter
Finansutgifter
Lånegjeld

2001

371.801
139.349
301.670
768.046
11.198
72.437

524.680

2002

370.439
155.230
351.490
843.215
10.894
86.837

634.021

KOSTRA KOmmune Stat Rapportering

KOSTRA for 2002 tilgjengelig på:
www.ssb.no/kostra/

Verdi Kraftfondet 2002:
Carnegie Forvaltning:

DnB Kapitalforvaltning:

Totalt:

Verdiøkning/tap
Kraftfondet
2002:

40 137 312

41 145 061

81 282 373

Carnegie Forvaltning:
DnB Kapitalforvaltning:

Sum tap:

-4.969.169
 -4.135.923

-9.105.092

3.1  ØKONOMI

3.1.1  GENERELT

Molde kommunes regnskap for 2002  viser et underskudd på kr. 18,2 mill.

Den største årsaken til underskuddet i driftsregnskapet er et høyere lønnsoppgjør og en større
pensjonspremie enn forutsatt i budsjettet. Det driftsrelaterte avviket er  kr. 3,1 mill og
tilsvarer kun 0,58% av driftsbudsjettet.  Dette viser at kommunens drift i 2002 har vært i
samsvar med forutsetningene i budsjettet.

Molde kommunes budsjett for 2002 inneholdt ca kr. 7 mill. til avsetninger og oppdekking av
tidligere underskudd.  Dette har ikke vært mulig å gjennomføre fordi kommunens regnskap
viser et underskudd.  Det henvises til Kap. 5 for en mer detaljert nøkkeltallbeskrivelse.

Regnskapsmessig verdi av kommunens eiendeler har i 2002 økt fra 873 mill. kroner til 1.636
mill. kroner.  573 mill. kroner skyldes føring av balansene for estimerte fremtidige
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i samsvar med nye regnskapsforskrifter.

Kommunens kraftfond hadde et regnskapsmessig verditap på 9,1 mill. kroner i 2002.  Tapet
består av en nedgang i fondets aksjeportefølje på kr.  17 mill. kroner og en avkastning i
pengemarked- og obligasjonportefølje på  kr.  8 mill.

3.1.2 ENDRINGER: REGNSKAPSFORSKRIFTER OG PRAKSIS

Pensjonspremie er ført etter nye retningslinjer som beskrevet i § 13 i forskrift av 15.12.2000
om årsregnskap og årsberetning.  Forskriften spesifiserer hvordan pensjonskostnaden skal
beregnes og hvordan avviket mellom betalt premie og pensjonskostnad skal føres.  For Molde
kommune ble avviket kr. 16.mill.  Dette er inntektsført og reduserer dermed underskuddet
tilsvarende.  Forskriften beskriver videre at pensjonsmidler og fremtidige pensjonsforpliktelser
skal balanseføres slik at netto pensjonsforpliktelser fremkommer i regnskapet. Dette økte
balansen i eiendeler med ca kr. 573 mill. og gjeld med ca kr. 698 mill.

Fra 2002 er rehabiliteringsutgifter innen vann og avløp som kan klassifiseres som drift ført i
driftsregnskapet.  Rehabilitering var tidligere i noen grad ført i investeringsregnskapet.
Endring av regnskapspraksis fører til et økt utgiftsnivå i driftsregnskapet og reduserer dermed
avsetning til fond.

3.1.3  KOSTRA-TILPASNING

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard.  KOSTRA skal frembringe
relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet, gi
grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bidra til en bedre dialog mellom kommune
og innbyggere.  KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne seg med andre
kommuner.

Molde kommune har i samarbeid med 5 andre kommuner deltatt i et effektivitetsnettverk
arrangert av KS.  Formålet er å bidra til en bedre utnyttelse av styringsinformasjonen
tilgjengelig i KOSTRA.  Ved siden av  analyser av nøkkeltallene har nettverket gjennomført
kvalitetsundersøkelser innen skole og pleie- og omsorg. Resultatet vil bli presentert i 2003.

3.1.4  KRAFTFONDET

Molde kommune investerte kr. 90 mill. i Kraftfondet etter salg av Istad Kraft aksjer.  Fondet
har blitt forvaltet i samsvar med vedtatt fondsforvaltningstrategi. Kraftfondet hadde en verdi
på kr. 81,28 mill. ved utgangen av 2002, en nedgang på kr. 9,1 mill. i 2002 og kr. 8,72 mill.
siden oppstart.  Verdireduksjonen skal etter kommunale regnskapsforskrifter føres som en
utgift i driftsregnskap selv om tapet er urealisert. Kraftfondet skal evalueres januar 03 hvor
det skal tas stilling til hvordan Kraftfondet skal forvaltes videre.  Det må avgjøres om
Kraftfondet fortsatt bør være investert i samsvar med vedtatt forvaltningsstrategi eller om
alternative plasseringer av Kraftfondet er mer hensiktsmessig.
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3.1.5  DRIFTSREGNSKAP
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2001 2002

NOTER TIL
DRIFTSREGNSKAPET

(løpende priser)

1. Fordeler seg slik:

Andre skatter
Andre overf.
Overføringer

Sum

2001
21

20.643
119.654
140.318

2002
263

15.445
134.885

150.593

2. Tap i Kraftfondet på 9,1 mill. kroner

3. Fordeler seg slik:

Disposisjons-
fond
Bundne
driftsfond

Sum

2001

492

25.788

26.280

2002

-

2.657

2.657

*   Endret regnskapspraksis av VAR
områdene fører til endringer i bruk av
og avsetninger til fond.

4. Fordeler seg slik:

Disposisjons-
fond
Bundne
driftsfond
Overf. Invest-

    regnskap

Sum

2001

470

23.204

21.585

 45.259

2002

-

7.555

-

-7.555

Driftsinntekter
Skatt på inntekt og formue
Eiendomskatt
Rammetilskudd
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj. som inngår i produksjonen
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Finansinntekter
Renteinntekter
Mottatte avdrag (sosiallån)

Sum finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Sosiallån

Sum finansutgifter

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Anvendelse av netto driftsresultat
Bruk av fond
Avsatt til fond

Sum anvendelse av netto driftsres.

Regnskapsresultat

1

2

3*
4*

341.670
30.109

139.349
161.374
140.318

812.820

518.970
145.718
48.115
54.333
26.804

-25.894

768.046

44.774

10.582
616

11.198

30.392
41.575

469

72.437

26.804

10.339

26.280
-45.259

-18.979

-8.640

370.439
33.020

155.230
167.900
150.666

877.255

574.370
161.654
51.427
52.950
28.785

-25.792

843.395

33.860

10.056
838

10.894

46.388
40.040

408

86.837

28.785

-13.298

2.657
-7.555

-4.898

-18.196
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3.1.6  INVESTERINGSREGNSKAP
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2001 2002

NOTER TIL
INVESTERINGSREGNSKAPET
(løpende priser)

1. Fordeler seg slik:

Salg av biler
Salg av tomter
Salg av bygn.

Sum

2001

65
9.179

-

9.244

2002

160
5.273

-

5.433

2. Fordeler seg slik:

Etableringslån
Aksjekjøp

Sum

2001

5.168
44.369

49.537

2002

2.350
3.315

5.665

3.

Ubundne inve-
steringsfond

Bundne inve-
steringsfond

Sum

2001

31

87

118

2002

200

-

200

4.  Nedbatling av lån Istad Kraft AS
fører til store forskjeller mellom årene
2001 - 2002

Fordeler seg slik:

Aksjesalg
Ordin. Avdrag

    etableringslån
Ekstraord.
Nedbet. av
etableringslån

    Nedbet. lån
Istad Kraft AS

*(innfridd lån
Istad Kraft AS,
2001)

Sum

2001

-178

2.438

4.491

*42.404

49.155

2002

219

2.884

7.200

-

10.303

5. Fordeler seg slik:

Bundne inve-
steringsfond
Ubundne inve-
steringsfond
Bundne
driftsfond
Disposisjons-
fond
Sum

2001

2.238

612

-
2.850

2002

1.315

518

-
1.833

Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Refusjoner og overføringer
Statelige overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Sum investeringsinntekter

Investeringsutgifter
Varer og tj. som inngår i produksjonen
Varer og tj. som erstatter egenproduksjon
Andre utgifter

Sum investeringsutgifter

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån og aksjekjøp
Avsatt til fond
Avsatt til likviditetsreserve

Sum finanstransaksjoner

Sum finansieringsbehov

Dekkes slik

Bruk av lån
Aksjesalg og mottatte avdrag
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av fond
Bruk av likviditetsreserve

Sum finansiering

1

2
3

4

5

9.244
715

4.850
-

2.403

17.211

138.435
2.450
3.652

144.537

6.931
49.537

118
1.185

57.771

185.097

62.651
49.155
21.585
2.850

48.857

185.098

5.433
65

10.528
4.851
2.167

23.044

130.394
-

5.737

136.131

10.084
5.665

200
55.146

71.095

184.181

129.030
10.303

-
1.832

43.016

184.181
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3.1.7  BALANSE
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2001 2002

NOTER TIL
BALANSEREGNSKAPET

1. Verdi av Kraftfondets verdipapirer.

2. Fordeler seg slik: (løpende priser)

Ref. sykelønn
     Premieavvik

Krav komm.
Krav staten
Kundefordr.
Øvrige fordr.

Sum

2001

2.444

3.213
108

22.944
10.389

39.098

2002

1.877
17.317
4.408

107
81.106
19.336

123.791

3. Fordeler seg slik:

Istad Kraft AS
*Pensjon KLP

     *Pensjon SPK
     Andre

     Sum

2001

79.395

14.709
94.104

2002

79.395
462.187
110.819
69.922

722.322

*Kommunal og regional departementet
fastsatte ny forskrift den 09.12.02
vedrørende regnskapsføring av
pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og
pensjonsutgifter. Dette medfører at
kommunen eier ”andeler” i KLP og SPK
tilsvarende fremtidige
pensjonsforpliktelser. Eiendelene under
aksjer og andeler er derfor justert opp
med denne andelen tilsvarende kr.
573.006 (se også note 6)

4.

Etableringslån
Ansv. lån IK
Øvrige utlån

Sum

2001

37.608
-

3.370

40.978

2002

29.924
-

2.603

32.527

5. Fordeler seg slik:

Arb.avgift/mva
Skattetrekk
Feriepenger
Annen gjeld

Sum

2001

11.896
15.781
48.174
99.001

174.852

200

11.544
17.750
52.233

126.096

207.623

6. Fordeler seg slik:

Statsbanker
Private foretak

     *KLP –
     *SPK-

pensjonsforpli.

Sum

2001

111.137
413.543

524.680

2002

105.801
528.220
547.741
149.865

1.331.627

*Kommunens fremtidige
pensjonsforpliktelser er ført som
langsiktig gjeld i balansen, j.fr. note 3.
etter ny forskrift for føring av
pensjonsforfpliktelser. Dette fører til at
kommunens langsiktige gjeld øker med
697.606 . Foruten pensjonsforpliktelser
øker kommunens gjeld med. 109.341
7. Fordeler seg slik:
     Underskudd 1999

Underskudd 2000
     Underskudd 2001
     Underskudd 2002
     Totalt:

-5.573
-4.749

       -8.639
-18.196

-37.157

Eiendeler
Anleggsmidler
Aksjer og andeler
Utlån
Utstyr, maskiner og transportmidler
Faste eiendommer og anlegg

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kasse, postgiro og bank
Verdipapirer
Kortsiktige fordringer
Materialbeholdninger

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital
Egenkapital

     Fond
Bundne driftsfond
Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)
Bundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond

Sum fond

Likviditetsreserve
Akkumulert over/-underskudd
Kapitalkonto

Sum egenkapital

     Langsiktig gjeld
Lån
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Kommunens garantiforpliktelser

3
4

1
2

7

6

5

94.104
40.978
31.736

706.366

873.184

80.011
90.387
39.098

-

209.496

1.082.680

10.005
28

4.395
92.301

106.729

-101.243
-18.961
396.622

383.147

524.680
524.680

174.852

174.852

699.532

1.082.680

86.970

722.322
32.527
42.930

838.305

1.636.084

65.387
81.282

123.791
-

270.460

1.906.544

14.562
28

4.220
91.186

109.996

-88.555
-37.157
383.010

367.293

1.331.627
1.331.627

207.624

207.624

1.539.251

1.906.544

71.209
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3.1.8  FINANSIERINGSANALYSE
(Beløp i 1 000 kr, løpende priser) Note 2001 2002

NOTER TIL
FINANSIERINGSANALYSEN

1. Hentet fra driftsregnskapet.

2. Hentet fra investeringsregnskapet.

3. Sum avsetninger til/bruk av drifts- og
investeringsfond:

Driftsfond

Bundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

2001

12.638
23.164
25.797

10.005

2002

10.005
7.314
2.757

14.562

Ubundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

50
470

492

28

28
-

-
28

Investeringsfond

Bundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

4.871
127
603

4.395

4.395
242
417

4.220

Ubundne
Beholdn. 01.01.
Avsatt
Brukt

Beholdn. 31.12.

94.508
31

2.238

92.301

92.301
200

1.315

91.186

Frigjøring av midler
Driftsinntekter
Skatter
Rammetilskudd
Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Driftsutgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Netto finanskostnader
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Frigjøring av sekundære midler
Salgsinntekter
Mottatte avdrag/salg av aksjer
Avdrag på lån

Sum sekundære midler

Sum frigjort

Finansieringsbehov
Investeringer
Brutto investeringsutgifter
Utlån og aksjekjøp
Investeringstilskudd og refusjoner

Finansieringsbehov

Finansiering
Fremmedkapital
Bruk av lån

Sum fremmedkapital

Egenkapital
Netto driftsresultat
Sekundære midler
Bruk av udisponert fra tidligere år
Bruk av fond
Bruk av likviditetsreserve
Avsetning til fond
Avsetning til likviditetsreserve
Udekket underskudd

Sum egenkapital

Sum finansiering

1

1

2
2
2

2
2
2

2

3

3

1

371.779
139.349
301.692

812.820

768.046

768.046

44.774

-61.239
26.804

10.339

9.959
49.155
-6.930

52.184

62.523

144.537
49.539
-7.253

186.823

62.651

62.651

10.339
52.184

-
29.129
48.857

-23.792
-1.185
8.640

124.172

186.823

403.460
155.230
318.565

877.255

843.395

843.395

33.860

-75.943
28.785

-13.298

5.498
10.303

-10.084

5.717

-7.581

136.131
5.665

-17.546

124.250

129.030

129.030

-13.297
5.717

-
4.489

43.015
-7.756

-55.146
18.196

-4.782

124.250
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Driftsinntekter
(tall i hele 1.000)

Driftsinntekter

734280

812820

877255

2000
år

2001 2002

Driftsutgifter
(tall i hele 1.000)

Driftsutgifter

694974
768046

843215

2000
År

2001 2002

Regnskapsresultat   
(tall  i  hele 1.000)

Regnskapsresultat

-4 749

-8 639

-18 196

2000
År

2001 2002

Investeringer
 (tall i hele 1.000)

Investeringer
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3.1.9 HOVEDTALLSANALYSE

DRIFTSINNTEKTER
Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av:
• Skatteinntekter; formue-, inntekts- og eiendomsskatt

• Rammetilskudd fra staten

• Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i etatene, for eksempel refusjoner, bruker-
betaling og øremerkede tilskudd m.v.

Samlede driftsinntekter i 2002 var kr. 877 mill.. Dette er en økning på kr. 64 mill, eller 7,8 %
fra 2001.

Skatteinngangen til Molde kommune var kr.  370 mill. , en økning på kr. 28 mill, eller 8% fra i
2001.

Eiendomsskatten økte med 2,9 mill kr. (10 %) til kr. 33 mill i 2002. Dette er i tråd med den
vedtatte økningen i takstgrunnlaget i tillegg til økningen i antall boliger.

Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer har steget med kr. 16,9 mill.
sammenlignet med 2001.

Det statlige rammetilskuddet steg med kr. 15,9 mill (11,4 %)  og utgjorde kr. 155 mill. i 2002.
Rammetilskuddet økte som en følge av at tidligere øremerkede tilskudd, samt noen nye
tilskudd, nå er innlemmet i rammetilskuddet. Dette gjelder blant annet: Lønnsoppgjøret for
lærere, stortingsvalg, timetallsøkning i undervisning, seniortiltak, leirskole og ny
finansieringsordning for SFO.

DRIFTSUTGIFTER
Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av:

• Lønn og sosiale utgifter
• Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
• Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
• Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene steg med kr. 75  mill. i 2002, dette skyldes i hovedsak  økning i lønns- og sosiale
utgifter på kr. 55 mill.

REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD
De fire siste årene har det vært økende underskudd, som tilsvarer et akkumulert underskudd på
kr. 37,2 mill. Underskuddet for 2002 er kr. 18,2 mill.

INVESTERINGER
Molde kommunes brutto investeringer i 2002 var på ca. 136 mill. kr.
Av store prosjekt nevnes:
• IT fase 2 og 3
• Rehabilitering av Langmyra skole, Bergmo og Skjevik ungdomsskoler
• Bygg innen helse og omsorg, blant annet Råkhaugen sjukeheim og Bergmo

omsorgsboliger
• Det er også foretatt en del opparbeiding av tomter, samt opprustning av vann og avløp

Investeringene er kr. 92  mill. lavere enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak at investeringer
for Råkhaugen  er skjøvet ut i tid.
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Samlet gjeld *
(tall i hele 1000, løpende priser)
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GJELD OG UTLÅN
Molde kommunes langsiktige lånegjeld var ved utløpet av 2002 på kr.1.331 mill..  Dette
representerer en økning på kr. 807 mill., (154 %) fra 2001.  Kr. 698 mill.  skyldes ny forskrift
fra regjeringen om føring av pensjonsforpliktelser som er ført som langsiktig gjeld. 109,3 mill.
kroner av økningen i langsiktig gjeld skyldes nye investeringer i kommunen.

Kommunens renteutgifter steg med kr. 16 mill. fra 2001 til 2002, mens avdragene ble redusert
med ca. 1,5 mill. kr.

Kommunen tar opp lån fra Husbanken og  foretar videreutlån/-formidling av såkalte
etableringslån  til kommunens innbyggere.

Utestående etableringslån ble redusert fra kr. 37,6 mill. i 2001 til kr. 29,9 mill. ved utgangen av
2002.   7,2 mill. kr. er innløst i  ekstraordinære avdrag på etableringslånene i 2002.

BALANSE OG LIKVIDITET
Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig
gjeld, er ved utgangen av  2002 kr. 62,8 mill..  Dette er en økning i forhold til arbeidskapitalen
ved utgangen av 2001 på kr. 34,6 mill. og tilsier at kommunen har en bedret likviditet.
Likviditeten varierer med inn- og utbetalingstidspunkter for inntekter og utgifter gjennom året.
Ubrukte lånemidler, avsatte fondsmidler og midlertidig bruk av likviditetsreserven er også
faktorer som influerer på kommunens likviditet.

                                                                 Økonomiavdelingen studerer regnskasptallene
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Antall ansatte

1998: 1.506
1999: 1.504
2000: 1.569
2001: 1.624
2002: 1.680

Viktige tiltak

• Inspirasjonsseminar for alle
ansatte

• MIO – Molde kommune i
omstilling

• Molde kommune ble
Inkluderende arbeids-
livsvirksomhet fra

       3. oktober 2002
• Lønnspolitisk plan

Sykefravær, totalt
2001 2002

Totalt: 9,80 % 9,10 %

Kvinner: 11,10 % 10,30 %

Menn: 6,50 % 6,00 %

Sykefravær sektorene
2001 2002

Sentraladm. 3,8 % 6,0 %

Undervisningss. 7,6 % 7,6 %

Helse/sosial sek. 13,0 % 11,6 %

Teknisk sektor 8,9 % 6,5 %

Kultursektoren 9,2 % 10,1 %

3.2 OVERORDNEDE UTVIKLINGSTREKK

3.2.1  PERSONAL

I Molde kommune er ca 74 % av de ansatte kvinner.
I 2001 var det 1624 ansatte med faste lønnsutbetalinger fordelt på 1254 årsverk. Dette gir en
gjennomsnittlig stillingsprosent på 77,2 %. For 2002 er antall ansatte med fastlønn økt til 1680,
og antall årsverk ligger på 1316. Dette gir en gjennomsnittlig stillingsprosent 78,35 %. Dvs det
er et økende antall som jobber heltidsstillinger i kommunen.

Kompetanseutvikling
En rekke opplæringstiltak både i sektorene og ute på skolene og avdelingene ble gjennomført i
2002.  Av tverrsektorielle tiltak kan nevnes:
• Oppstart av datakortopplæring for 96 ansatte
• Inspirasjonsseminar for alle ansatte,  i underkant av 300 deltakere
• Opplæring i medarbeidersamtaler
• Oppstartkonferanse for ”Et mer inkluderende arbeidsliv” – ca 70 deltakere
• Internopplæring i lovverket

Lønnspolitisk plan
En lønnspolitisk plan er lønnspolitikk nedfelt i et eget dokument.  Lønnspolitisk plan ble vedtatt i
Molde kommunestyre 24.10.02  www.molde.kommune.no
Planen sier bl.a. noe om
• Hvem planen gjelder for
• Hvilket tidspunkt den gjelder fra (01.05.02)
• Tiltak i planen
• Administrativt forhandlingsutvalg
• Videreføring av individuelle tillegg gitt i lokale forhandlinger
• Ansiennitetsstiger for høyskoleutdannede
• Seniorpolitikk

3.2.2  SYKEFRAVÆR

Arbeidet med å redusere sykefraværet har hatt effekt: sykefraværet hadde en liten nedgang i
2002.   Sykefraværsstatistikken blir utarbeidet hvert kvartal og lagt fram for administrasjons- og
arbeidsmiljøutvalget (ADM/AMU) og distribueres til det enkelte HMS-området.

Den 3. oktober 2002 ble det inngått avtale med Trygdeetatens arbeidslivssenter der Molde
kommune ble Inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA).  Som IA-virksomhet skal kommunen
arbeide for å:
• Redusere sykefraværet
• Tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne
• Øke den reelle pensjoneringsalderen

Den 5. desember ble det arrangert oppstartkonferanse for ”Et mer inkluderende arbeidsliv” der
alle HMS-lederne og tillitsvalgte deltok.  Under konferansen ble målene for Molde kommune
som IA-virksomhet utformet.

3.2.3  LIKESTILLING

Ansvaret for likestillingsarbeidet er overført fra Likestillingsutvalget til Administrasjons- og
arbeidsmiljøutvalget , og administrativt tillagt personal- og organisasjonsseksjonen.
Kommunestyret har reist spørsmål om likestillingsarbeidet i kommunen etter overføringen.
Likestillingsplanen vil bli rullert  i  løpet av inneværende økonomiplanperiode. Den daglige
prosess i tilknytning til likestillingsarbeidet er et viktig lederansvar.
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Viktige HMS- tiltak

• Idedugnad i pleie- og
omsorgsavdelinga:
”Hvordan få ned
sykefraværet?”

• Vedtak om nye
retningslinjer for oppfølging
av ”syk medarbeider”

• Inspirasjonsseminar for alle
ansatte

Viktige informasjons
hendelser

• Molde kommunes
hjemmeside ble lansert

        3. mai 2002
• Hjemmesida fikk høsten

2002 5 stjerner av 6 mulige
• Fellesannonsering for alle

ledige stillinger i
kommunen

• Internavisa Innsikt kom ut
med 3 nummer

• Uttvidede ledersamlinger
med tema kommune-
økonomi og omstilling

3.2.4  HMS

Rapporter som har blitt utarbeidet på sektornivå viser at det iverksettes mange gode tiltak som
har som mål å bedre arbeidsmiljøet, men de viser også at det er arbeid som gjenstår og som
kommunen  skal arbeide videre med i økonomiplan og i budsjettarbeid.

Under kommunestyrets budsjettbehandlingen for år 2001 ble rådmannen bedt om å iverksette
en idedugnad på grunnplanet inne i alle sektorene, spesielt innen helse- og sosial- og
undervisningssektoren.  Pleie- og omsorgsavdelingen har gjennomført en slik idedugnad.  I
desember 2002 ble det lagt fram en rapport i ADM/AMU som viste at idedugnaden har medført
stort engasjement og har gitt viktige innspill til både administrativ og politisk ledelse.  Noen
avdelinger har også tatt tak i dette selv, og resultatene er jevnt over positive.

I desember ble nye retningslinjer for oppfølging av ”syk medarbeider” vedtatt i ADM/AMU.
Retningslinjene innebærer oppfølging av fravær grunnet sykdom skal følges tett opp også fra
starten.  Ordninga med aktiv sykmelding er forenklet og dermed gjort lettere tilgjengelig.

3.2.5  INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKASJON

Hjemmesiden til Molde kommune ble lansert i mai 2002.  Informasjon fra kommunen er med
dette blitt mer og lettere tilgjengelig for innbyggere og andre interesserte.
Et redaktørforum er etablert og en web-redaktør er ansatt på deltid.  Redaktørforumet består
av ca 25 medarbeidere, slik at samtlige avdelinger er representert, og har tilgang til å publisere
artikler på nettet.

Alle enheter i Molde kommune skal ligge innunder Molde kommunes felles hjemmeside. Enkelte
skoler ønsker også egne sider.  Dette er løst ved at adresselinken til skolenes sider vises på
Molde kommunes hjemmeside i tillegg til at skolene også er representert i hjemmesidene til
kommunen.

Kommunens hjemmesider er godt besøkt med flere tusen oppslag ukentlig.  Dette viser at
hjemmesiden er et viktig kommunikasjonsmedium og understreker behovet for å videreføring.
Utvikling av et intranett, som er et godt informasjonssystem for de ansatte, er også en del av
dette prosjektet.   Intranettprosjektet skal videreføres og ventes satt i verk 2. kvartal 2003.

God profilering er også en betydningsfull del av kommunens informasjonsarbeid, spesielt innen
rekruttering.  For å bedre profileringen innen rekruttering ble det i 2002 etablert
fellesannonsering for alle ledige stillinger i Molde kommune.  Annonsene inneholder bl.a.
henvisning til mer informasjon på våre nye hjemmesider.

Informasjonstjenesten er ikke organisert i egen enhet.  Ekstern informasjon kommuniseres
direkte fra avdelinger og enheter gjennom media og  hjemmesiden.  Media og hjemmesiden
benyttes til å informere om kommunens tjenester på en informativ og positiv måte, også når
det gjelder arrangementer og festlige tilstelninger. Formidling av informasjon med en positiv
innfallsvinkel eller med et positivt innhold har vært med på å veie opp mot den negative
fokuseringen media ofte har benyttet.

Den interne informasjonstjenesten er et lederansvar.  Særlig gjelder dette i perioder med
omstilling og forandringer.  Internavisa har formidlet informasjon om endringsarbeidet, men
dette kan bare være et supplement for den informasjonen som må følge linjeorganisasjonen.

Det ble arrangert 2 halvdagssamlinger i 2002, såkalte utvidede ledersamlinger der ledere,
mellomledere og tillitsvalgte deltok.  Hovedtema på disse samlingene  var
organisasjonsgjennomgangen og kommunens økonomiske situasjon.  Utvidede ledersamlinger
er et viktig forum for å nå ut med intern informasjon direkte fra rådmannsnivået.
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Viktige  hendelser i prosjekt
organisasjonsgjennomgang

• Samlerapport nov. 2001

• Prinsippvedtak om ny
Organisering 23.05.02

• Hovedprosjekt MIO -
delprosjekt/tiltak -vedtak
18.06.02

• Prosjektleder

• Prosjektleders
arbeidsoppgaver

• Styringsgruppe-
prosjektgruppe-
Drøftingsarena

• Delprosjektgrupper/
arbeidsgrupper-ca 25 pers.

• Politiske vedtak 2002 om
Molde Havnevesen som KF
Om kommunestyrets og
formannskapets størrelse -
ingen endring

• Adm. mellomløsning fra
01.01.03

3.2.6  PROSJEKT ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Forprosjektet for organisasjonsgjennomgangen ble avsluttet med en samlerapport i november
2001.  Med utgangspunkt i samlerapporten med høringsuttalelser og tilhørende saksutredning
fra rådmannen, fattet Molde kommunestyre i møte 23.05.02 prinsippvedtak om hvordan
kommunens organisasjon skal videreutvikles og endres.
Det følger av kommunestyrets vedtak at utviklings- og endringsarbeidet skal omfatte både
politisk og administrativ struktur.

Molde formannskap vedtok i møte 18.06.02 en prosjektplan for oppfølging av kommunestyrets
vedtak i møte 23.05.02.  Planen omfatter tils. 14 delprosjekter og tiltak. Prosjektene tar for seg
administrativ og politisk struktur, nye rapporterings- og styringssystemer, nye reglementer,
forvaltning av formålsbygg og utleieboliger, foretaksorganisering av havnevesen og brannvesen,
personalmessige konsekvenser av omstillingsarbeidet m.m.

Alle delprosjekter er samlet innenfor et hovedprosjekt med prosjektleder for tidsrommet
01.09.02-31.12.04. Prosjektleders hovedoppgaver er å lede eller delta i delprosjekter,
koordinere den samlede omstillingsaktivitet og bidra til nødvendig framdrift i det samlede
omstillingsarbeidet. Prosjektleder er også sekretær for den politiske gruppen som skal se bl.a.
på politisk struktur. I siste del av prosjektperioden skal prosjektleders arbeidsfokus være rettet
mot evaluering og kvalitetssikring av den omstilte organisasjonen.

Formannskapet fungerer som styringsgruppe for prosjektet, og rådmannens ledergruppe brukes
som drøftingsarena.

Jan Aas Rådgivning, er engasjert som konsulent/samtalepartner for den del av prosjektet som
omhandler administrativ organisering.

Høsten 2002 har det vært størst aktivitet innenfor følgende delprosjekter:
• Innhold i ny hovedstruktur
• Formålsbygg og kommunens utleieboliger
• Fysisk og digitalt servicetorg
• Politisk struktur m.m.
• Div. prosjekter knyttet til personalet

I alt ca. 25 personer har deltatt i delprosjektgrupper i 2002.

I 2002 ble det fattet endelig vedtak om kommunestyrets og formannskapets størrelse og at
Molde Havnevesen skal organiseres som et Kommunalt Foretak.

Det er iverksatt en administrativ mellomløsning i Molde kommune fra 01.01.03 med bl.a. bortfall
av sektorene inntil ny organisasjon er på plass.

Det forventes endelig vedtak om ny hovedstruktur mars 2003.



Molde kommune – Årsmelding 2002

18

Nøkkeltall IKT
Antall nettverksterminaler: 450

Investeringer:              ca.9.mill

Antall nye brukere: 150

Viktige hendelser IKT

• Samtlige byskoler er
tilkoblet intern nettet med
bredbånd

• Alle byinstitusjoner innen
pleie- og omsorg ble
tilkoblet internnettet med
bredbånd

• Brannstasjonen ,
Idrettsens hus,
Landbrukskontoret m.flere
er også koblet til
internnettet

• Prosjekt intranett/internett
• Prosjekt servicetorg
• Intern opplæring IKT
• HØYCOM midler til

kommunen
• Datasystemet MIN-VAKT

https://minvakt.no/

3.3  IKT
Flere IKT-prosjekter er gjennomført i 2002.  Dette har medført  en brukerøkning på 50% som
IKT-funksjonen ivaretar ordinær drift og support for.

Fiberskoleprosjektet var også omtalt i årsmeldingen i 2001.  Da var prosjektet i en
oppstartsfase.  Molde kommune er en av 3 utvalgte kommuner i landet som deltar i dette
prosjektet.  Dette har bl.a. bidratt med en økonomisk støtte på ca 1 million kroner.  Molde
kommune har nå bygget infrastrukturen for et nett for fremtiden.  Utfordringen videre er å
tilrettelegge med gode, effektive og driftssikre verktøy som kan utnytte mulighetene dette gir.

Etter hvert som nye brukere blir tilkoblet Molde kommunes datanett, er det essensielt at
medarbeiderne får tilført kunnskap for bruk av internnettet.  Alle nye brukere har deltatt i et
innføringskurs.  Samtlige skoler har opprettet en IKT-ansvarlig funksjon, og en omfattende
intern opplæring på den enkelte skole og på den enkelte institusjon innen pleie- og omsorg er i
gang.

MIN VAKT er et nytt datasystem utviklet i et samarbeid mellom Molde kommune v/pleie og
omsorg, Triangel Maritech Software og Triangel AS.  MIN VAKT er en effektiv og fleksibel måte
å skaffe vikarer på.  Ansatte kan selv være med å bestemme når de vil jobbe ved å booke seg
inn på ledige vakter. Tilbakemeldingen på systemet er god fra de enhetene som har tatt det i
bruk. Det er en betingelse at alle institusjonene er tilkoblet nettet for å utnytte dette optimalt.

Prosjekt internett/intranett hadde som mål å lansere en god hjemmeside i 2002. Det er
gjennomført.   Et eget intranett skulle også utvikles.  Her gjenstår imidlertid noe videreutvikling.
For å sikre at kravene til en god intranettløsning blir innfridd har IKT avdelingen valgt å bruke
mer tid, slik at dette lanseres først i 2003.

Molde kommune har investert i infrastruktur og datamaskiner.  Deretter er det investert i
medarbeidere.  Investering i medarbeiderne omtales også som fase III i en omfattende
datautbygging og integrering.  Investering i medarbeidere er en forutsetning for å oppnå
gevinster i form av mer rasjonelle arbeidsprosesser.  Samtlige ansatte som benytter data i sitt
daglige arbeid fikk i 2002 tilbud om å ta Datakortet.  Med ekstrahjelp fra arbeidskontoret i form
av praksisplass, har personal- og organisasjonsseksjonen klart å håndtere dette.  96 ansatte
deltok i opplæringen i 2002.

                                                                                       IKT medarbeidere i diskusjon
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4. OMRÅDER MED SÆRSKILT FOKUS

Hovedmomenter i Byplanen

• Ny bydel Årø/Røbekk

• Fergeterminal ved Reknes

• Bytunnel

Oppfølging av
sentrumsplanen

• Utbyggingen sv Storgata er
så godt som gjennomført

• Arkitektkonkurranse om
sjøfronten

• Utvikling av Moldeelva

Større reguleringsplaner

• Kringstadområdet,  Årølia
og Årølia vest

Vesentlige miljøtiltak

• Det arbeides videre med
klimaplan/fjernvarme-
løsninger

• Molde har fått sin første
Miljøfyrtårn-bedrift

• Det er opprettet to nye
naturreservat

• Sanering av utslipp til sjø er
snart ferdig

4.1  BY- OG OMRÅDEUTVIKLING

Kommunedelplan for Molde by (byplanen) og Molde Sentrum (sentrumsplanen) er de
overordnede styringsdokumentene for by- og sentrumsutviklingen i Molde kommune.

Oppfølging av by og sentrumsutviklingen er en vesentlig del av teknisk sektors virkeområde.
Det gjelder prosjektarbeid, utarbeidelse av reguleringsplaner, behandling av store og små
byggesaker og utvikling og utbygging av infrastruktur.

Utbyggingen av Storgata er så godt som gjennomført. Det er satt i en arkitektkonkurranse om
sjøfronten i Molde. Likeså er det satt i gang et arbeid med utvikling av Moldeelva i samarbeid
med ulike foreninger og lag.

Reguleringsplanen for Kringstadområdet og disposisjonsplanarbeidet for Årølia er vedtatt.
Reguleringsplan for Årølia Vest er i arbeid.

I samarbeid med Avinor og Molde Næringsforum er kommunen sterkt engasjert i utvikling av
Molde Lufthavn, Årø.  Det er utarbeidet en konsekvensvurdering av nærmiljøet i Årøelva som er
godkjent i Molde kommunestyre. Arbeidet med en ny reguleringsplan for lufthavnområdet er i
gang.

Arbeidet med kommuneplanen for byområdet ble avsluttet i 2002, arbeidet med kommuneplan
for resten av kommunen er utsatt til ny organisasjonsstruktur er iverksatt.

4.2  MILJØ
Som en del av arbeidet med Klimaplanen  er det opprettet ei arbeidsgruppe med representanter
fra Molde kommune, RIR og Istad Kraft som skal utrede mulighetene for utbygging av
fjernvarme i deler av byen.

Formannskapet har opprettet en bredt sammensatt politisk gruppe som skal utarbeide en plan
for kommunens satsing i forhold til Lokal Agenda 21. Lokal Agenda 21 kan kort beskrives som
lokalsamfunnenes engasjement for å følge opp FN-konferansen om bærekraftig utvikling fra Rio
i '92.

Det er satt i gang et arbeid med å revidere Molde kommunes rapport om biologisk mangfold fra
'95. Av økonomiske grunner har det foreløpig kun vært rom for å utarbeide en database over
registrerte arter.

Regionkontoret til Kommunenes Sentralforbund Møre og Romsdal ble i oktober sertifisert som
første Miljøfyrtårn-bedrift i Molde kommune.

Det er opprettet to nye verneområder i Molde kommune:
• Oltervågen naturreservat er vernet for å ta vare på en sjelden naturtype med artsrike

strandenger og en vågos med som spesiell landskapsform ved utløpet av Olteråa
• Osen naturreservat er vernet for å ta vare på et landskap som inneholder strandenger og

vågos ved utløpet av et verna vassdrag med et stort intakt økosystem (Oselva)

Som et ledd i arbeidet med plan for vassmiljø og hovedplan avløp har det vært foretatt
resipientundersøkelser i vassdragene i kommunen. Resultatene varierer, men det er påvist til
dels betydelige forurensninger fra spredte avløp eller avrenning/utslipp fra landbruk.

Arbeidet med sanering av kommunale og private utslipp til sjøen går mot slutten.
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Sysselsatte
(tall fra 2000)

Ant:  %

Primærnæringer: 269 2,1 %

Industri, bygg/anl 2906 23,1 %

Handel, reiseliv 2477 19,7 %

Transport, post 794 6,3 %

finans, forsikring 237 1,9 %

tjenesteyting 3220 25,6 %

Helse- og sosialtjen. 2688 21,3 %

Totalt: 12591 100,0 %

Arbeidsledighet januar
2003
Menn 202
Kvinner 116
Sum 318
I % av arb.styrken 2,5 %
Endring siste år 51

Tall hentet fra Aetat Møre & Romsdal

4.3  NÆRINGSUTVIKLING

Molde kommunes langsiktige og overordnede mål er at det skal være full sysselsetting. I tillegg
skal kommunen bidra aktivt til å skape variert aktivitet og nye arbeidsplasser gjennom å legge
forholdene til rette for vekst og nyetableringer.

Molde har de senere år hatt lav arbeidsledighet, tilnærmet full sysselsetting. Men tall fra januar
2003 viser en tendens til økning i arbeidsledigheten. Ledigheten har steget fra 2,1% i januar
2002 til 2,5% i januar 2003.

Det etablerte næringsliv har i hovedsak hatt en god utvikling i 2002. Av viktige hendelser kan
nevnes:

• Molde næringsforum har blitt styrket. Det er bl.a. blitt ansatt en daglig leder på heltid.
Molde kommune er aksjonær, og årlig bidragsyter til Molde næringsforum. Ordfører og
rådmann sitter i styret til Molde Næringsforum

• Det har blitt stiftet et nytt selskap: Molde Lufthavnutvikling, som skal arbeide med å få
forlenget flyplassens rullebane, og tekniske installasjoner

I tillegg har kommunen pågang fra etablerte bedrifter som etterspør ekspansjonsarealer. Etter
at Byplanen ble vedtatt er mye av usikkerheten rundt arealdisponeringen i kommunen avklart
og det er god tilgang til næringstomter i kommunen.

Reiseliv opplever også en oppgang i antall hotelldøgn på ca. 14 %. Av og påstigning på
hurtigruten har økt med hele 35,3 %. Dessverre er det en nedgang i antall cruiseanløp. (se
også pkt. 6.7 Reiseliv).

Norsk Hydro har nå avgjort at det bli ilandføring av gass til Nyhamn på Aukra, dette er en svært
gledelig nyhet også for Molde kommune. Det er i denne sammenheng meget viktig at Molde får
oppgradert flyplassen slik at den holder internasjonal standard.

Molde næringsforum har etablert et leverandørnett for næringslivet i regionen med sikte på å
kvalifisere leveranser til Ormen Lange.
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Nøkkeltall barn og unge
2001 2005

Ant.barn 0-5 år: 1810 1879

Ant.barn 6-12 år: 2312 2384

Ant.barn 13-15 år: 935 994

2000 2001

Ant.fødsler: 279 275

Årsverk ved 

helsestasjoner/

skolehelsetj. 17,35 17,66

Viktige hendelser ang.
barn og unge

• Lokaler til treffsted for
ungdom er satt i stand

• Helsestasjon for ungdom er
åpnet

• Molde kulturskole ble
etablert

Veien videre

• Få etablert flere aktiviteter
på treffsted for ungdom

• Iverksette utekontakt

• Utvikle arenaer for
medvirkning

• Frie lokaler og arenaer for
barne-og ungdomsaktivitet

• Få etablert tverrfaglige
oppvekstteam i alle
oppvekstområdene

4.4  BARN OG UNGE

Organisering av  arbeidet
Alle sektorer produserer tjenester for barn og unge i kommunen. Barne- og ungdomsplanen  ble
rullert i K-sak 035/01. Planen gav kultursektoren ansvaret for koordinering av oppveksttiltak i
hele kommunen. I oppvekstgruppen og to oppvekstteam blir det jobbet tverretatlig med
koordinering og tiltak for å få gode oppvekstmiljø. Det er to oppvekstområder der det ikke er
oppvekstledere eller oppvekstteam i drift.

Tiltak for barn og ungdom
Det er tre kommunale fritidsklubber for ungdom i kommunen. Huset ungdomsklubb er åpen
fem dager i uka og er den største. Huset er en sentral arena for ungdomskultur ved ulike
arrangement: Huset rock, Ungdomsmesterskap i discodans og hip hop jam.  Kulturstyret
bevilget midler til å sette i stand lokalene i Tomrommet fritidsklubb. Dette arbeidet var nærmest
sluttført ved utgangen av 2002.

Fritidsklubbene må satses på videre som trygge, uformelle møteplasser, som er åpen for
ungdomskultur, aktiviteter og ungdoms medvirkning.

Treffsted for ungdom
I 2001 ble det bevilget midler fra ulike hold til Treffsted for ungdom. I 2002 ble det gitt
klarsignal til å bruke lokaler i Rådhuset til Treffstedet. Bevilgede midler er brukt til å sette
lokalene i stand. Aktiviteten som er etablert på treffstedet så langt er Helsestasjon for ungdom
som hadde oppstart 02.12.02 Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år. Åpningstiden er tre
timer to dager i uken. Helsesøster og lege er tilstede begge dagene. Her er det ingen
timebestilling og tilbudet skal være lett tilgjengelig for brukerne.

UKM
Ungdommens kulturmønstring er en sentral arena for utøving av ungdomskultur.

Natteravnene
Natteravnene er voksne som er godt synlige i bybildet på kvelds- og nattestid fredag og lørdag.
Rekruttering skjer gjennom foreldremøter på ungdomsskolene. Det blir gitt mange positive
tilbakemeldinger på ordningen.

Barn og unges medvirkning
I kommunestyresak 052/02 ble nye vedtekter for ungdomsrådet i Molde kommune vedtatt.

Utfordringer fremover
Dessverre registrerer barneverntjenesten flere henvendelser som gjelder yngre ungdom med
rusproblemer i kommunen.  Det er satt i gang arbeid med å utarbeide ”ruspolitisk
handlingsplan” som blant annet omhandler tiltak for barn og unge, den ventes lagt ut på høring
i begynnelsen av 2003.

Gode muligheter for skating i Bjørset Aktivitetshus
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Nøkkeltall eldreomsorg

2001 2002

Antall innb. 80+ 1163 1194

Antall brukere av

hj.hjelp tot./80+ 451/270 378/229

Ant. brukere hj-

sykepl. Tot./80+ 601/329 565/308

Matombringing-

ant. posjoner 37622 42998

Ant. brukere

trygghetsalarm 348 363

Timer oms.lønn 8495 8943

Dagpl. pr.dag 63 66

Omsorgsboliger 118 150

ansatte i hjem.tj.

inkl. dagtilbud 175 171

Årsverk i hj.tj.

inkl. dagtilbud 130,7 132,7

Antall sykehjem 5 5

Ant. sykehj.pl. 227 228

Enerom i % 68,7 68,7

Tildelte faste pl.

i sykehjem 82 79

Ansatte ved inst. 450 463

Årsverk ved inst. 253,6 254,5

Viktige hendelser
eldreomsorg

• Økte ressurser til
omsorgslønn

• Bergmo omsorgsboliger
med 32 leiligheter

• Byggestart for to nye
sykehjem, Råkhaugen og
Skåla

4.5  ELDREOMSORG

Pleie- og omsorgsavdelingen har et variert tilbud til alle berørte grupper.  Det er flest eldre som
mottar disse tjenestene.
Pleie- og omsorgsavdelingen er inndelt i fem geografiske distrikt der institusjonene er basen og
utgangspunktet for alle kommunens tjenestetilbud med unntak av distrikt Skåla.

Hjemmebaserte tjenester (hjemmehjelp og hjemmesykepleie)
Hjemmetjenesten tilbyr flere alternative tilbud for at eldre skal kunne føle trygghet og bo så
lenge de ønsker i egne boliger. Lav sirkulasjon av sykehjemsplasser, flere ferdig- behandlede
pasienter samt kortere liggetid på sykehus har gitt en markant økning i etterspørsel etter
hjemmetjenester. Spesielt er det  økende etterspørsel etter hjelp til pleie i hjemmet.
Hjemmesykepleie krever ofte store ressurser over tid. Avdelingen har vært nødt til å fortsette
arbeidet med å omprioritere ressursbruken fra hjemmehjelp til hjemmesykepleie samt at en
også har sett seg nødt til å ”dreie” ressurser fra dag til kveld og helg for å imøtekomme
etterspørsel om hjelp til de brukerne  som trenger ekstra hjelp. Resultatet er at en nå bruker
flere ressurser på færre brukere.

Omsorgslønn er et viktig stimuleringstilbud til de som ønsker å hjelpe sine til fortsatt å kunne bo
hjemme. Mange får med dette utsatt behovet for institusjonsplass. Avdelingen har sett seg nødt
til å sette maksimumsgrense på 60 timer pr. mnd. for å kunne gi flest mulig et tilbud om
omsorgslønn.

Det er en økende etterspørsel etter tekniske hjelpemidler. Dette kan være et godt hjelpetiltak
for å gjøre hverdagen lettere for mange.

Brukere av psykiatritilbud er stadig økende. Dette krever tverrfaglig samarbeid og økt
ressurstilgang. Rosestua, som er et psykiatrisk dagtilbud, har utviklet seg til å bli et svært godt
tilbud for mange innen denne gruppen.  ”Grønn omsorg” har de siste årene gitt et aktivitets og
arbeidstreningstilbud innen gårdsdrift. Nytt av året er arbeidstreningstilbudet ved Granfjæra
arbeids- og treningssenter.

Bergmo omsorgsboliger var ferdigstilt  i oktober med 32 tilrettelagte omsorgsleiligheter.

Institusjonsomsorg
Alle sykehjemmene foruten Kleive, er nå inndelt i boenheter med 6 – 12 beboere. Kleive
avventer ombygning i 2003. Dette er en viktig del av et kvalitetsprosjekt som har som mål å
heve kvaliteten på tilbudet til beboerne, samtidig som det utnytter ressursene mer effektivt.
Fortsatt må mange sykehjemsbeboere dele rom med andre.

I løpet av året har det vært byggestart av to nye sykehjem, Skåla og Råkhaugen.

Sirkulasjon av faste sykehjemsplasser har i 2002 vært noe lavere enn i 2001. Dette har medført
at det er  mange ferdig- behandlede pasienter på sykehuset i påvente av en sykehjemsplass.
Dette har ført til økte utgifter for kommunen.

Kjøkkenet ved Røbekk omsorgssenter og sjukeheim ble stengt 1. september.

Annet
Gjennom Molde kommune drives også Eldres kultursenter og Hjelset servicesenter, som gir et
”fritidstilbud” til de eldre i kommunen.
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Nøkkeltall
Funksjonshemmede

2001 2002
Brukere - 
botjeneste 34 39

Avlastingsplasser 5 5
Brukere 
dagsenteret 36 42
Timer 
støttekontakt 8347
Timer 
omsorgslønn 7320 8880

Antall stillinger 160 153

Antall årsverk 87,7 94,3

4.6  TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Molde kommune står ovenfor store utfordringer når det gjelder etablering av bo- og
dagsentertjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming.

I ”Plan for tiltak og tjenester til psykisk utviklingshemmede” for 2002 er det dokumentert
behovene til 59 personer som alle har søkt kommunen om tjenester innen tiltak for
funksjonshemmede.

Utviklingshemmede har stort behov for tilsyn, omsorg og opplæring. Dette medfører
høye driftskostnader. Når en bolig blir tildelt må man samtidig beregne kostnadene for
tjenestene som kommunen utfører.

Det har vært fire ”krisesaker” i 2002 hvor avdelingen i samarbeid med pårørende har etablert
brukere i midlertidige heldøgnstilbud i kommunens avlastningsboliger i påvente av egne
botilbud.

Den økonomiske situasjonen til kommunen har dessverre ført til nedskjæringer også ved denne
avdelingen. Vi har hatt flere klagesaker til Fylkesmannen dette året. Molde kommune har fått
medhold i flere av sakene, men Fylkesmannen har også konkludert med at noen  brukere
avdelingen betjener har krav på økte tjenester.

Det har vært jobbet målrettet for å endre den negative utviklingen vedrørende sykefravær ved
avdelingen.

Brukere i arbeid ved Enen dagsenter
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5. SENTRALADMINISTRASJONEN OG SEKTORENE

Andel av samlet
ressursbruk
(brutto kostnader)

Sentraladministra-
sjonen

5 %

Nøkkeltall
2001 2002

Ant. ansatte 45 47

Ant. årsverk 42,8 45

Nøkkelinfo
Rådmann/ass. rådmann er tillagt
ansvaret for:
- Næringsliv
- Kommuneadvokat
- Miljøvernrådgiver
- Informasjon
- Arkiv
- Trykkeri
- Sentralbord
- Post
- Budtjeneste
- innkjøpstjenesten

Plan- og økonomiseksj. er tillagt
ansvaret for:
- Kommuneplanlegging
- Statistikk og analyser
- Økonomi og budsjett
- Regnskap
- Skatt
- Innfordring av kommunale

avgifter

Personal og organisasjonsseksj. er
tillagt ansvaret for:
- Personalplanlegging
- Organisasjonsutvikling
- Tverrsektoriell intern opplæring
- Lønn
- IT
HMS og intern kontroll

5.1 SENTRALADMINISTRASJONEN

Plan- og økonomiseksj.
Kjell Havnes

Ant. årsverk: 21

Personal- og organisasjonsseksj.
Rigmor B. Kjersem

Ant. årsverk: 13

Ass. rådmann (fung.rådmann fra 26.09.02)
Hilmar Windstad

Rådmannskontoret  -  Fellestjenesten
    Ant. årsverk: 6,5  -  Ant. årsverk 4,5

Rådmann
Anders P. Grotle (fram til 26.09.02)

Ant. årsverk: 1

Rådmann Andres P. Grotle fratrådte sin stilling den 26.09.02. Ass. rådmann Hilmar

Windstad har siden da fungert som rådmann i Molde kommune.

5.1.1  MÅL OG OPPGAVER

Sentraladministrasjonen skal være støttespiller, rådgiver og utøve strategisk ledelse for
resten av organisasjonen. Dette innebærer å ivareta fellesoppgaver samt yte tjenester
direkte overfor sektorene. Sentraladministrasjonen skal også legge forholdene til rette
for den politiske styring, herunder ansvaret for saksbehandling overfor alle politiske
organ.

RÅDMANNEN
Rådmannen har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhet. Dette
omfatter hele tjenestetilbudet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning.

I tillegg skal rådmannen:

• Skape en god serviceorganisasjon med god tilgjengelighet som er tilpasset de
tjenestebehov som befolkningen kan forvente gjennom de rammer som Molde
kommune til en hver tid arbeider innenfor

• Legge til rette slik at informasjonen om de kommunale tjenester blir godt kjent for
innbyggerne og næringslivet i kommunen

• Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse

• Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte

• Støtte til lederne og bygging av felles ledelseskultur

• Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg

• Sikring av rammer, rutiner og retningslinjer for virksomheten

• Ansvar for iverksetting av vedtak og tilbakemelding av resultater

• Utvikling av personal- og organsisasjonskulturen

• Internkontroll

• Beredskap

• Ved rådmannskontoret er også fellestjenestene administrert, slik som
sentralbord, trykking og posttjenesten



Molde kommune – Årsmelding 2002

25

INNKJØPSTJENESTEN
Innkjøpstjenesten har ansvar for å :

• Gjennomføre innkjøpskonkurranser for sentrale rammeavtaler og enkeltkjøp

• Bistå de kommunale virksomhetene med gjennomføring av øvrige
innkjøpskonkurranser

• Formidle kunnskap om god og effektiv innkjøp og  om forskriftene om offentlige
anskaffelser

• Bidra til at det kan bli opprettet et interkommunalt innkjøpssamarbeid mellom ROR-
kommunene. Innkjøpssamarbeidet er forutsatt administrert av Molde kommune

KOMMUNEADVOKATEN
Kommuneadvokatens oppgaver er todelt:

• Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda

• Rådgiver for hele administrasjonen, folkevalgte organ og kommunens virksomheter

Kommuneadvokaten sitt kontor har i løpet av 2002 fått ansvar for følgende områder:

• Overformynderiet

• Konfliktrådet

• Forliksrådet

PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN
Personal- og organisasjonsseksjonen skal bidra med kompetanse på personalarbeid,
opplæring og lønn, og  IKT-funksjonen skal sørge for at kommunens felles datasystemer
er tilgjengelig på en effektiv måte. Av arbeidsoppgaver kan nevnes:
• Overordnet personalarbeid og rådgivning

• Organisasjonsutvikling

• Tverrsektoriell intern opplæring

• IKT utbygging og utvikling

• IKT drift og service

• HMS og intern kontroll

• Lokal kjøring av lønn for alle ansatte + 6 interkommunale selskaper

• Nytt lønnssystem fra 01.01.02.

• Lønnsforhandlinger for kommunalt og statlig avtaleverk

• Overordnet likestillingarbeid

• Informasjon – herunder MK’s nye hjemmeside på internett og internavisa Innsikt

• Redaktørforum for hjemmsida

• Hjemme PC–ordning for ansatte

• Lærlingordning

• Lønnspolitisk plan

• Medbestemmelse/tillitsvalgte

• Sekretariat for ADM/AMU

PLAN- OG ØKONOMISEKSJONEN
Økonomiavdelingen skal sikre en god økonomiforvaltning, finansforvaltning og
økonomistyring av organisasjonen.
Forbedre og utvikle rutiner for:
• Regnskap
• Budsjett
• Økonomiplan
• Finansforvaltning
• Innfordring av kommunale skatter
• økonomireglement

Av arbeidsoppgaver som har stått sentralt i 2002 kan nevnes:
• Arbeid med å utarbeide økonomireglement i tråd med ny organisasjon
• Omorganiseringsprosjekt
• Evaluering av boligforvaltningen
• Evaluering av Kraftfondet
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Viktige hendelser

• KOSTRA rapport forelagt
politikerene

• Innfordret 99,83 % av
skattekravene

• Organisasjonsgjennomgang

• Kommunplan 2002-2010
vedtatt i kommunestyret
15.10.02

• Fiberskoleprosjekt

• Utbygging av datanettet

• Innkjøpstjenesten har
ansvar for å bidra til at det
kan bli opprettet et
interkommunalt
innkjøpssamarbeid mellom
ROR-kommunene*

*ROR – kommuner
• Aukra
• Fræna
• Misund
• Molde
• Nesset
• Rauma
• Sandøy
• Vestnes

• Videreutvikle det nye økonomisystemet
• Utarbeide analyser i forbindelse med KOSTRA
• Tilpasning for økt utnyttelse av Kostra
• Arbeid med forbedring av rutinene for MVA.

Kommuneplanlegger har ansvar for:

• Gjennomføre rullering av kommuneplanens langsiktige del

• Sørge for god kommune framdrift

• Yte løpende rådgiving til sektorene i deres planarbeid

• Statistikk, analyser og utredninger

• Legge til rette for medvirkning og samarbeid i kommuneplanlegging

Skatteavdelingen har ansvar for:

• Skatter og avgifter skal innbetales og avregnes til rett tid

• Gamle restanser skal  kontrolleres og realisasjon og påtalebegjæringer skal
prioriteres

• Bidra til å øke antall regnskapskontroller

• Delta i Skattedirektoratets prosjekt om samordnede tiltak for å bedre lignings- og
avgiftsoppgaver for næringsdrivende

• Delta i samarbeidsforum for svart økonomi

• Delta i NKK’s faggruppe for arbeidsgiverkontroll

• Kompetanseutvikling innenfor satsingsområder

5.1.2  MÅLOPPNÅELSE

Nedenfor følger en vurdering av måloppnåelse i forhold til de ovenfor beskrevne
mål/oppgaver/ satsingsområder sektoren har jobbet mot i 2002.

RÅDMANNEN

• Assisterende rådmann har fungert som rådmann etter at rådmannen gikk av i
september.

• Arbeidet med MIO holder fram

• Utredninger i forbindelse med:

• Kraftfondet

• Boligselskap

• Selvkostberegninger

INNKJØPSTJENESTEN
• Gjennomført konkurranseutsetting av sentrale rammeavtaler

• Inngått ny avtale på skadeforsikringer sommeren 2002

• Deltatt aktivt med rådgivning i samt utarbeidelse og gjennomføring av 13
innkjøpskonkurranser for forskjellige avdelinger og virksomheter  i kommunen

• Pådriver i en interkommunal arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til
samarbeidsmodell for et innkjøpssamarbeid mellom ROR-kommunene

• Inngått avtale om innkjøpssamarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune

KOMMUNEADVOKATEN

• Gi brukerene juridisk bistand av høy faglig kvalitet innen rimelig tid

• Organisert nytt kontor med ansvar for overformynderiet, konfliktrådet og foliksrådet
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Viktige hendelser

• Gjennoført
konkurranseutsetting
innkjøp

• Lansering av nye
hjemmesider skjedde 3.
mai

WWW.molde.kommune.no

• Prosjekt servicetorg

• Deltakelse i prosjekt MIO,
Molde kommune i
Omstilling

• Konvertering til nytt
lønnssystem fra 01.01.2002

• Utbygging av det interne
datanettet

• Nytt lønnsprinsipp ble
framforhandlet i det
sentrale lønnsoppgjøret.
Dette medførte
omarbeiding av hele
lønnssystemet, samt mange
lokale tilpasninger

• Lønnspolitisk plan ble
utarbeidet og vedtatt
24.10.2002

• Lokale lønnsforhandlinger
ble delt opp i flere etapper.
(kap. 3, 4 og 5 + lærerne.)

• Oppstart av
Datakortopplæring for alle
ansatte som ønsket det.
Over 100 påmeldte

• Ny kommuneadvokat fra 1.
april 2002

PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN
• Håndtert flere prosjekter i tillegg til ordinær drift

• Engasjert en web-redaktør i 80% stilling

• Tilkoblet skoler, institusjoner og andre enheter i kommunen inn i det interne
datanettet

• Ny runde med hjemme-PC

• Tilbud om opplæring i datakortet til alle ansatte

• Implementert nytt lønnssystem fra 01.01.02.

• Tilpasset lønnssystemet etter det sentrale tariffoppgjøret

• Vedtatt lønnspolitisk plan

• Gjennomført lokale lønnsforhandlinger

• Opprettholdt et godt samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet

• Innført nytt stemplingssystem for administrasjonen

PLAN- OG ØKONOMISEKSJONEN
• Arbeidet med økonomireglement for ny organisasjon pågår og skal ferdigstilles

første kvartal 2003

• Forelagt KOSTRA analyse for første gang for politikere

• Avdekket rapporteringsfeil i KOSTRA, arbeid med korrekt/entydig rapportering

• Forbedret rutinene for MVA

• Forslag til ny boligforvaltning og ny kapitalforvaltning er under arbeid i 2002 og  vil
foreligge tidlig i 2003

Kommuneplanlegger
• Kommuneplanen for 2002-2010 ble lagt ut til offentlig høring i perioden 4. juni – 1.

august 2002. Høringsfristen ble på forespørsel forlenget med en måned.
Kommuenplanen for 2002-2010 ble vedtatt i kommunestyret 15.10.02.

• Overordnet visjon for kommunen: ”Molde – stikker seg ut”

Skatteavdelingen
• Skatt og arbeidsgiveravgift er innbetalt i henhold til de sentralt fastsatte krav

• Tvangsinnfordringen er effektivisert

• Regnskapskontrollen er gjennomført

• Arrangert ”Infodag” for arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer

• Kompetanseutvikling på satsingsområdene:  Innfordring av skatt, Kontrollmetodikk,
arbeidsgiverkontroll og IBM’s brukermøte skatt

Økonomisjefen orienterer i stabsmøte i  plan- og økonomiseksjonen
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Hovedtall
(tall i hele 1.000,løpende priser)

2001 2002

Personalkostn. 17 987 20 220

Kjøp til prod. 16 918 20 604

Kjøp av tjen. 1 139 1 226

Overføringer 1 694 2 258

Avs./finanskost. - 43

Druftsutgift. 37 738 44 351

Salgsinntekter 1 987 1 855

Refusjoner 3 751 2 153

Overføringer 267 3777

Fond/finansinnt. 86   - 

Driftsinntek. 6 091 7 785

Netto utgift 31647 36 566

Netto ressursbruk
2001 2002

Politisk virks. 2865 2849

Næringsformål 1405 1865

Rådmannskontor 13623 17275

Plan-/øk.seksj. 5408 5425

Pers-/org.seksj. 4479 4997

Fellestjester 3867 4155

Sum 31647 36566

Investeringer 2002
(tall i hele 1.000)

Anbudsmodul innkjøp 31

Frankeringsmaskin 144

G.Lies plass andeler 2 000

Molde kino A/S Aksjer 1215

Muritun A/S aksjer 100

IT 10199

Pers- lønnssystem 939

Rådhuset 1011

Sum 15 639

Investeringer 2000-2002
(tall i hele 1.000)

Investeringer

0
5000

10000
15000
20000

2000 2001 2002

5.1.3  ØKONOMISK RESULTAT

Sentraladministrasjonen har først og fremst kostnader knyttet til personal. Det som
kjøpes til produksjon og tjenester er stort sett  knyttet til IKT-drift, forsikringer, telefoni
og hustrykkeriet. Dette er oppgaver som tjener hele organisasjonen, men som ikke er
funnet hensiktsmessig å fordele på de enkelte sektorer.

Sentraladministrasjonen har et overforbruk på driften på 2.474.400,- ift. budsjett.

Avdeling regnskap -02 Budsjett -02 Avvik

Politsisk virksomhet 1 856 961 3 042 453 1 185 492

Næringsformål 1 865 463 1 856 961 -8 502

Rådmannskontoret 18 035 412 15 300 722 -2 734 690

Plan- og økonomiseksjonen 5 822 132 5 722 380 -99 752

Personal- og org. Seksj. 4 996 967 4 396 243 -600 724

fellestjenester 4 155 358 3 939 135 -216 223

Sum 36 732 293 34 257 894 -2 474 399

Ikke budsjettert KLP 1 104 674

Ikke budsjettert lønn 520 850

Reelt avvik -848 875

Kommentarer til Avvik
• Kostnader fra lønnsoppgjøret utover det som var avsatt i budsjettet utgjorde for

sentraladministrasjonen kr. 520 850,- .  Det reelle overforbruk ift. budsjett blir
derfor kr. 848 876,- . Dette utgjør om lag 2,5 % av det totale budsjett på kr. 34,26
mill.

• Rådmannen:  Den mest vesentlige årsaken til avviket er forsikringsutgifter som er i
overkant av kr. 2 mill. mer en forutsatt.   Det er også merforbruk ift. budsjett for
kjøp av tjenester på kr 0,4 mill.  Dette kan hovedsakelig relateres til
konsulenthonorarer for omorganiseringsprosessen MIO.

• Personal- og organisasjon:  Hovedsakelig høyere lønnskostnader/overtid enn
forutsatt ifm implementering og oppstart av nytt lønns- og personalsystem og
utbygging innen IKT.

• Plan & Økonomi:  Avdelingen har lavere kostnader og høyere inntekter enn
budsjettert.  Dette kan knyttes til reduserte lønnsutgifter og økte
refusjonsinntekter ifm. Permisjoner.

5.1.4  INVESTERINGER

Det er investert i  IKT for ca 9  mill. i år 2002. I tillegg er det investert i nytt lønns- og
personalsystem  på kr. 1,8 millioner. Dette inkluderer alle kostnader med å få systemet
på plass. Alle lønnskjøringer blir nå kjørt lokalt, og lønnsslipper blir tilsendt på e-post.

Innkjøpstjenesten har i 2002 anskaffet Webcenter Unique’s anbudsmodul i
innkjøpssystemet e-handel. Innkjøpssystemet er helintegrert med det økonomisystemet
kommunen benytter.

Det har blitt investert i aksjer og andeler i Gotfred Lies plass 4, Molde kino og Muritunet
på til sammen 3,3 mill. kroner.

5.1.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE

Flere prosjekter har stått sentralt i 2002. Spesielt er det organisasjonsgjennomgang og
utredninger av alternative organisasjonsformer som har stått i fokus.
Utvikling av ny hjemmeside for Molde kommune, samt et internt nettverk (intranett) har
krevd store ressurser i 2002.
Tilbud til alle ansatte om å ta datakortet har fått stor deltagelse.
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Nøkkeltall konfliktrådet
(tall i hele 1.000)

2001 2002

Driftsutgifter 353 365

Driftsinntekter 353 365

Antall straffesaker 24 20

Antall sivile saker 19 18

Nøkkeltall forliksrådet
(tall i hele 1.000)

2001 2002

Driftsutgifter 297 329

Driftsinntekter 612 595

Mottatte saker 950 885

Behandlede saker 965 896

Nøkkeltall
Overformynderiet

2001 2002

Driftsutgifter 162 *402

Driftsinntekter 4 0

Hjelpeverge 120 150

Kapital til forvaltning 25 31,5

(mill.kr.)

* Årsak til at driftsutgiftene har
økt i 2002 er for det første at det
har blitt engasjert en person til å
føre regnskapet for 2000 og
2001, i tillegg vedtok
kommunestyret å etablere ny
ordning med fast formann i
overformynderiet i 2002.

Kommunen har ansvar for å skaffe følgende særområder lokaliteter

KONFLIKTRÅDET I ROMSDAL
Megling i konfliktråd er hjemlet i Lov om konfliktråd av 1991. Ordningen er underlagt
Justisdepartementet og fylkesmannen har tilsynsansvar, driften er statlig finansiert.
Molde kommune er vertskommune.

Konfliktrådet behandlet i 2002 20 straffesaker og 18 sivile saker. Det møtte i alt 34
påklagede personer. Hvorav 26 av disse var personer mellom 12 og 17 år.

FORLIKSRÅDET
Forliksrådet er det norske rettssystemets laveste domstol. Alle typer sivile saker kan
fremmes for forliksrådet. Rådets viktigste oppgave er å mekle mellom partene for mulig
å komme fram til forlik. Forliksrådet har domskompetanse og kan dømme i alle saker
forutsatt at saken er nok opplyst. Kommunen har arbeidsgiveransvar for forliksrådet.
Rettsgebyret som betales for å fremme en forliksklage, går til finansiering av
forliksrådets drift. Rådet hadde 28 møter i 2002.

I 2002 var det en nedgang i saker fremmet for forliksrådet  på ca. 5 % fra i fjor. Molde
forliksråds medlemmer har sittet i tre perioder eller mer og innehar stor kompetanse
innen rettsmekling og domsavsigelse. Kompetansen sikres ved at medlemmene kan delta
på årlig kurs med forelesere fra justisdepartementet.
Forliksrådets formann siden 1988, ble i januar 2002 fritatt fra vervet. Nestleder rykket
opp som formann. Kommuneadvokaten er valgt som nytt medlem fra februar 2002.

OVERFORMYNDERIET
I henhold til vergemålsloven skal det være et overformynderi i hver kommune.
Overformynderiet har en fast lønnet formann i tillegg til de to valgte overformynderne.
Det er den faste formann som fører tilsyn med at vergene ivaretar den umyndiges
interesser på best mulig måte. I tillegg skal den faste formann på eget ansvar styre og
føre regnskap for de midler som forvaltes av overformynderiet, føre overformynderiets
bøker og sørge for en forsvarlig plassering av verdipapir og bankbøker. De valgte
overformynderne skal føre tilsyn med formannens forvaltning og skal være med på å
avgjøre saker som legges fram for det samlede overformynderi. Overformynderiet har
månedlige møter.
Overformynderiet har tre hovedoppgaver:
• Oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger
• Forvalte de umyndiges midler
• Veilede og ha tilsyn med vergene

I Molde kommune er det ca 150 personer som har oppnevnt hjelpeverge/verge for seg.
Kapitalen som forvaltes utgjør pr. 31.12.02 ca. 25 mill.

5.1.6  VEIEN VIDERE

RÅDMANNEN

• Arbeide med å tilrettelegge og gjennomføre ny organisasjonsstruktur

• Kvalitetssikre et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere

• Legge til rette for en god informasjonsflyt til de folkevalgte

• Assistere og videreutvikle en god ledelseskultur i kommunen

INNKJØPSTJENESTEN

• Gjennomføre konkurranser på sentrale rammeavtaler i 2003

• Innkjøpstjenesten vurderer å anskaffe hele e-handels systemet i 2004.

• Utforme innkjøpsreglement

• Arbeidet med å få til et  interkommunalt innkjøpssamarbeidet i ROR-kommunene
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Veien videre

• Ferdigstille
økonomireglementet

• Videreutvikle
skatteregnskapet

• Oppkobling av alle enheter
til kommunens datanett

• Intranett

• Interkommunalt
samarbeidsprosjekt om
innkjøp

• Arealdel for Skåla og
Hjelset/Kleive

• Kommunalt servicetorg

KOMMUNEADVOKATEN
• Kommuneadvokaten har som målsetting at den faglige kvaliteten skal stadig bedres

og at kontoret skal ha kapasitet til å ta hånd om alle henvendelser

PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN

• Oppkobling av de siste enheter til kommunens datanett

• Videre opplæring innen IKT, spesielt for de nye brukerne

• Lansering av eget intranett i 2. kvartal 2003

• Tilrettelegging for servicetorg, herunder utvikling av egen servicetorg-modul på
intranett/internett

• Gjennomføring av MIO:

- ansettelse i lederstillinger

- inngåelse av lederavtaler

- lederopplæring/-utvikling

- organisering av tillitsvalgte

• Utarbeide lønnsreglement

• Videreutvikle vår lokale lønnspolitikk, herunder verktøy og kriterier for individuell
lønnsfastsetting

• Rullering av personalhåndboken

• Få godkjenning fra Datatilsynet, jfr. Sikkerhet og personopplysningsloven

PLAN- OG ØKONOMISEKSJONEN
• Utarbeide system og rutiner for budsjett, budsjettoppfølging, regnskap,

regnskapsrapporter for resultatområdene

• Ferdigstille økonomireglementet

• Arbeide med en nærmere tilknytning /integrering mellom lønnssystemet og
økonomisystemet, samt innføring av Webcenter Unique’s e-fakturamodul i 2003.

• Forbedre rutinene omkring rapportering i KOSTRA

• Interne og eksterne analyser av KOSTRA nøkkeltall

• Innarbeide system for nye mva. forskrifter. Forbedre rutinene for, attestasjon og
anvisning

• Få på plass ansvar for de enkelte arbeidsoppgaver i forhold til ny organisasjon

Kommuneplanlegger:
• Tilsetting av ny kommuneplanlegger, da ved den nye plan- og utviklingsavdelingen

Skatteavdelingen:
• Videreutvikle skatteregnskap, innfordringssystem og søknadssystem

• Redusere svart økonomi

• Intensiveres arbeidsgiverkontrollen. Utarbeide en felles kontrollplan med
fylkesskattekontor, skattefogdkontor og ligningskontor

• Videreutvikle samarbeidet med Statens sentrale og regionale skattemyndigheter
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Andel av samlet
ressursbruk

(brutto kostnader)

Undervisningssektoren
31 %

Nøkkeltall
(Løpende priser)

2001 2002
Ant. ansatte 706 654
Ant. årsverk 516,2 530,4

Komm.barnehager
Netto driftsutg.
pr.barn 17.033 20.236
Dekn.grad 0-2 år 33 % 32 %
Dekn.grad 1-2 år 48 % 47 %
Dekn.grad 0-5 år 60 % 62 %
Dekn.grad 1-5 år 70 % 73 %
Dekn.grad 3-5 år 83 % 89 %
Venteliste 0-3 år 40 66
Venteliste 3-5 år 60 40

Grunnskole:
Netto driftsutg.
pr.elev 43.517 44.950
Gj.snitt klassestr.
barnetrinn: 21 22,4
ungdomstrinn: 24 24,3
elever pr. årsverk 11,1 13,2
andel ansatte med
lærerutdannelse 98 % 98 %

SFO
Anatll barn i SFO 792 890
Andel brukere
SFO 1.-4.kl. 59 % 64 %

Musikkskolen:
netto driftsutg.
pr.elev 7.676 5.963
Antall elever 628 659

Voksenopplæring:
Netto driftsutg.
pr.elev 10.100 9.987
Antall elever 280 274

5.2 UNDERVISNINGSSEKTOREN

Interkomm. tiltak
Tøndergård skole

PP-tjenesten

Grunnskoleavd. Morten
Lerø fram til 01.09.02

og Per B. Lund fra 01.09.02
til 31.12.02 Ant. årsverk: 415,5

Barnehageavd.
Judit P. Fugelsnes
Ant. årsverk: 83,7

Musikkskolen

Ant. årsverk: 23,0

Skolesjef Arild G. Vikhagen
Fram til 01.09.02 og Morten Lerø

fra 01.09.02 til 31.12.02

Skolesjefens kontor administrerte undervisningssektorens  virksomhet. Skolesjefen
var leder for kontoret og hadde det faglige og administrative ansvar for sektoren fram
til 01.09.02. Skolesjefen gikk da over i stilling som leder for prosjekt MIO.
Grunnskolesjef  og barnehagesjef rapporterer direkte til rådmann.

Rammevilkår for barnehagedriften i kommunen er gitt av Barnehageloven og
gjeldende planer og retningslinjer. Molde kommune er både barnehageeier,
barnehagedriver samt myndighet i relasjon til all barnehagedrift i kommunen.

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til en offentlig grunnskole-
opplæring i samsvar med det som følger av opplæringslova og tilhørende forskrifter.
Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp
etter loven for alle som er bosatt i kommunen.

Opplæringsloven pålegger kommunene:
• Å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn i 1.-4.

klasse. SFO omfatter også funksjonshemmede barn i 5.-7. klasse

• Tibud om musikk- og kulturskole til barn og unge organisert i tilknytning til
skoleverket og kulturlivet

• Ansvar for planlegging og utvikling av grunnskoleopplæringen for ungdom og
voksne over 16 år. Voksne som etter sakkyndig vurdering har særskilt behov for
førstegangsopplæring på grunnskolens område, har rett til slik opplæring

• Gi opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5.2.1 MÅL OG OPPGAVER

Hovedmål og -oppgaver for sektoren har vært å:

• Gi et godt og tjenlig barnehagetilbud til alle som ønsker, og har behov for det
med målsetting om full barnehagedekning

• Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til alle som har rett til det og arbeide for
styrking av rammetimetallet i skoleverket med vekt på spesialundervisning

• Tilbud i SFO til alle som ønsker og har behov for det

• Tilbud til musikalsk interesserte barn og unge

• Opplæringstilbud til voksne som etter loven har rett til slik opplæring

• Kompetanseheving til lærere i samsvar med læreplan (L97)

• Gjennomføre investeringer i skoleanlegg
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Nøkkelinformasjon

Kommunale barnehager 10
Private barnehager
m/kommunal driftsavtale 6
Private barnehager
u/kommunal driftsavtale 11
Statlige barnehager 2
Barn i barnehage (alle) 1125
Barneskoler 10
Ungdomsskoler 3
Kombinerte skoler 2
Elever barnetrinn 2351
Elever ungd.trinn 972
Ant. i SFO 890
Ant. elever musikkskole 659
Ant. elever voksenoppl. 274

Viktige hendelser

• Plan for kvalitetsutvikling i
barnehagene ble godkjent i
undervisningsstyret 19.06.02

• MoBarn startet byggingen av
Høgnakken barnehage

• Vedtatt plan for Kulturskole

• Vedtatt plan for
voksenopplæring

• Rehabilitering på Langmyra

• Kvalitetsundersøkelse skole,
samarbeid med KS og
sammenligning med
kommunenettverk

• Alle som har behov for plass i
skolefritidsordningen (SFO)
har fått det

• Bergmo og Skjevik
ungdomsskoler er gjort
tilgjengelig for
funksjonshemmede

• Sivilombudsmannens
undersøkelse av saks-
behandlingen i forbindelse
med tildeling av ressurser til
spesial-undervisning i
kommunen er ferdig

5.2.2 MÅLOPPNÅELSE

I forhold til de mål og oppgaver som er beskrevet ovenfor og innenfor de økonomiske
rammer som sektoren har hatt til disposisjon, er følgende tiltak gjennomført:

• Barnehagetilbudet i Molde er av god kvalitet. Som en oppfølging av
Stortingsmelding 27 ”Barnehage til beste for barn og foreldre” har Barne- og
familiedepartementet satt i gang en treårig satsing på kvalitet; ”Den gode
barnehagen”. Samtlige barnehager arbeider aktivt med å følge opp tiltak i den
lokale planen for kvalitetsutvikling

• Det er ikke etablert kommunale barnehageplasser i 2002, men Nordbyen
barnehage og Tranebæret familiebarnehage (private) har økt antall
barnehageplasser dette året. I tillegg har MoBarn startet byggingen av
Høgnakken barnehage. Barnehagen skal stå ferdig i august 2003, med 72 nye
heldagsplasser

• Det er gjennomført en kvalitetsundersøkelse på skolene i kommunen. Det viser
til at skolene i Molde kommune driver et godt grunnskoletilbud. Samtidig viser
undersøkelsen til områder som det skal arbeides videre med. Undersøkelsen vil
bli presentert i første del av 2003

• Kompetansenivået på personalet i grunnskolen er høyt. Blant annet er andelen
av pedagogisk personale med godkjent utdanning hele 98%. Målet om vesentlig
styrking av rammetimetallet i kommunen er imidlertid ikke nådd. Stort trykk på
ressursbehov høsten 2002

• Skolelåret 2002/2003 ble det klaget på tilbud om spesialundervisning for 17
grunnskole-elever. 9 av grunnskoleelevene fikk helt er delvis medhold i sine
klager

• Alle som har søkt om plass i SFO i kommunen har fått tilbud om plass

• 659 elever fikk undervisning i musikkskolen i 2002. Undervisningstilbudet er godt
og variert

• Tallet på personer med rett til voksenopplæring har vist en liten økning i 2002.
For skoleåret 2002/2003 var det 7 klagesaker på spesialundervisning etter § 4A-
2. Alle fikk medhold. Kommunen hadde 14 klagesaker etter § 4A-1. Sju personer
fikk  medhold  og fem personer fikk vedtak om rådgivning

• Tallet på personer som har fått norsk med samfunnskunnskap for innvandrere
har vært høyt, men viser en synkende  tendens høsten 2002

• Kompetansehevingsprogram for lærerne i grunnskolen. Prioriterte oppgaver har
blant annet vært omorganisering av skoledagen, systemrettet og
spesialpedagogisk arbeid, SAMTAK, problembasert læring, IKT og skoleutvikling i
samarbeid med PPT

• Molde kommune bygger ut Langmyra skole. Hele prosjektet skal stå ferdig til
skolestart 2003. Ved Langmyra skole vil etter dette byggeprosjektet gjenstå
renovering av storskolebygningen
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Hovedtall
(tall i hele 1.000,(Løpende priser)

2001 2002
Personalkostn. 192.791 210.399
Kjøp til prod. 26.436 25.315
Kjøp av tjen. 12.356 13.996
Overføringer 14.717 17.647
Avs./finanskost. 4.839 3.354
Driftsutg. 251.140 270.711

Salgsinntekter 24.696 26.236
Refusjoner 58.722 68.638
Overføringer  -  -
Fond/finansinnt. 2.560 2.045
Driftsinnt. 85.978 96.919

Netto utg. 165.162 173.792

Netto ressursbruk
 (tall i hele 1.000,løpende priser)

2001 2002
Sektoradm. 4.036 4.147
Barnehageavd. 10.543 11.899
Grunnskoleavd. 145.763 153.816
Musikkskolen 4.820 3.930
Sum 165.162 173.792

Investeringer 2001
(tall i hele 1.000)

Skoleutvikling 29167
IKT til undervisn. 163
HMS- tiltak 0
Sum 29330

Investeringer 1999-2001
(tall i hele 1.000,Løpende priser)

Investeringer 
(i 1.000 kr)

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2000 2001 2002

5.2.3  ØKONOMISK RESULTAT

Regnskapet for 2002 viser driftsutgifter på 270,7 mill. kr og driftsinntekter på 96,9
mill. kr. Samlet viser regnskapet netto driftsutgifter på 173,8 mill. kr

Avdeling Regnskap -02 Budsjett - 02 Avvik
Sektoradm. 4 147 232           4 177 055            29 823             
Grunnskole 153 814 849        150 618 886        -3 195 963       
Barnehage 11 900 238          9 400 237            -2 500 001       
Musikkskolen 3 929 447           4 116 783            187 336           

Sum 173 791 766      168 312 961      -5 478 805     
Ikke budsjettert KLP 3 670 688

Ikke budsjettert lønn 5 374 336
Reelt avvik 3 566 219

Kommentarer til avvik:
• Kostnader fra lønnsoppgjøret utover det som var avsatt i budsjettet utgjorde for

undervisningssektoren kr. 5,37 mill..  Når ubudsjetterte lønns- og
pensjonskostnader er fratrukket har undervisningssektoren et mindreforbruk ift.
budsjett på kr. 3,57 mill.  Dette skyldes økte inntekter.  Sektoren har hatt god
økonomistyring med et mindreforbruk på 2,12% i forhold til et driftsbudsjett på
kr. 168,31 mill.

• Mindreforbruk er  knyttet til:
• Sektoradministrasjonen har et mindreforbruk på lønn ift. budsjett p.g.a.

reduserte lønnsutgifter ifm. sykepermisjon.
• Sektoren har i tillegg mottat et høyere statstilskudd enn budsjettert. Tiltak for

funksjonshemmede i SFO kr. 0,1 mill.(Inkl. KLP).
• Morsmålsundervisning/norsk II kr.1,3 mill (Inkl. KLP).
• Mindreforbruket på musikkskolen kan knyttes til vakanser.

Merforbruk er knyttet til:
• Tiltak for funksjonshemmede  på 0,9 mill.( Inkl. KLP).
• Grunnskoleundervisning 2,2 mill.(Inkl. KLP).
• Skolelokaler og skyss kr. 1,7 mill.(Inkl. KLP).
• Voksenopplæring 0,2 mill. (Inkl. KLP).
• Barnehageavdelingen som skyldes økte utgifter på 0,8 mill kr til private

barnehager som har driftsavtale med kommunen.  Økte kostnader til KLP 2001
kom først med i avregningen på regnskapet for 2002 og er bakgrunnen for dette
avviket.

5.2.4  INVESTERINGER

Det er i budsjettet for 2002 bevilget 24 mill. kr. til skoleutvikling.
Romsdal v.g.skole er kjøpt og skal overtas i løpet av 2004. Det ble investert for ca.
1,3 mill. kr i 2001 og 0,8 mill. kr i 2002 og Kviltorp skole har tatt i bruk noe areal i
underetasjen til undervisningsformål for å avlaste kapasitetsproblemene. Ved
Langmyra skole vedtok Molde kommune i 2001 å bygge ut Langmyra skole til en 3-
parallellers skole. Det ble investert for ca. 0,6 mill. kr til forprosjektering i 2001, og
oppstart av bygging skjedde i medio mars 2002. I 2002 ble det investert for ca 21,5
mill kr. Første fase ble sluttført i oktober 2002, og hele prosjektet skal være ferdig til
skolestart 2003.

Det er gjennomført investeringer på ca. 0,2 mill. kr til IKT i undervisning. Det meste
er knyttet opp mot PILOT-prosjekt i regi av departementet, som berører Sekken,
Bergmo og Kviltorp skoler. Det er balanse mellom gjennomførte tiltak og
ressursramme. I budsjettet for 2003 er det bevilget 1 mill. kr til videre satsing på IKT
i undervisning. I 2003 er det planlagt å investere for ca 1,8 mill kr.

Ved Sellanrå og Nordbyen skoler er det investert i uteanlegg for ca. 0,3 mill kr.

Det arbeides aktivt for at samtlige kommunal barnehager skal knyttes opp mot
kommunens nettverk.
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Viktige momenter

• Økende elevtallsutvikling i
byområdet for skolen

• Funksjonshemmedes rett til
opplæring

• Kulturskolen
• Voksenopplæring
• Barnehage og kostnadsdeling
• Opprettholde omfanget i SFO

Kostnadsfordeling i
barnehagene

2001 2002
 - Brukerne: 35,1% 32,7%
 - Kommunen: 24,1% 24,8%
 - Staten: 41,3% 42,4%
 - Andre innt.: 0,1% 0,1%

Elevtallsutvikling
2001/02 2002/03

Barnetrinnet 2310 2351

Ungdomstrinnet 949 972

Sum 3259 3323

SFO 792 890

Musikkskolen 628 659

Elevens timetall
2001/02 2002/03

Minstetimetall 139270 139878

Delingst.(til.fag+) 30160 30426

Delingst./no+ Morsm 7044 7488

Spes. Grunnskolen 27777 31562

Spes. Tøndergård 6840 6840

Spes. Hjelp 1900 1976

Sum 212991 218170

Spesialundervisning
2001/02 2002/03 Endr.

Elever m/spes. 176       180         4       

Elever m/assistent 70         70           -     

Barn under opplæ 33         35           2       

Fosterhjemsplasse 25         13           -12     

Cap Clara 8           8            -     

Tøndergård skole 10         9            -1      

SUM 322     315      -7      

5.2.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Elevenes timetall: Grunnskolestatistikken (GSI) viser at årstimetallet til
undervisning i grunnskolen i Molde kommune øker:

Økt timetall skoleåret 2002/2003 skyldes at rammetimetallet ble utvidet ved styrking
av delingstimer og timer til spesialundervisning. Det er grunn til å merke seg at antall
klagesaker har økt og at flere har fått helt eller delvis medhold i sine klager. Statens
utdanningskontor har i sin oppsummering av klagebehandlingen stilt spørsmål om
ressursinnsatsen på dette området er høy nok.

Spesialundervisning, særskilt- og spesialpedagogisk tiltak: Tabell i margen
viser hovedstrukturen i tilretteleggingen av særskilte tiltak i grunnskolen og
barnehage. Tallene viser stor grad av stabilitet.

Voksenopplæring: Tabellen viser at voksenopplæringen har vært økende de siste
årene med unntak av logopedtjenesten som har vært forholdsvis stabi.l

Økningen skyldes spesielt to forhold:
1. Antall innvandrere har økt de siste årene. Dette skyldes bl.a. at kommunen er

mottakskommune for flyktninger. Høsten 2002 vises synkende tall.
2. Gruppe voksne med rett til spesialundervisning og behov for opplæring på

grunnskolens område er noe økende.

Innenfor voksenopplæringen har kommunen hatt samarbeidsprosjekt  med
Bergmoprodukter Norsk i Bedrift. Innenfor norsk med samfunnskunnskap. Avsluttet
våren 2002.

Kviltorp, Bergmo og Sekken skoler har deltatt i prosjektet PILOT, innefor området
IKT.
Kviltorp skole deltar i prosjektet Jenter og matematikk, innenfor matematikkfaget

5.2.6  VEIEN VIDERE

Når det gjelder hovedutfordringer og satsingsområder for barnehage og grunnskole i
årene framover vil dette spesielt være knyttet til:

• Behovet for flere elevplasser som følge av økende elevtall og elevflyttinger.
Spesielt gjelder dette, Sellanrå, Langmyra, Kviltorp, Bekkevoll og Bergmo skoler

• Behovet for sanering eller opprusting og utbygging av skolebygg. Ny
lovbestemmelse om elevenes skolemiljø

• Arbeide for økt klasseromsareal for voksenopplæring

• Oppgradering av alle våre skoler med sikte på å møte utfordringene som følger
av Reform 97 og lærerplan (L97). Ingen av skolebyggene i kommunen er bygget
spesielt med sikte på dette arealbehov og nye undervisningsformer.
Ressursbehov ca 250 mill kr.

• Opprettholde og styrke opplæringstilbudet i samsvar med målene i L97

• Styrking av HMS-tiltak generelt for både barnehage- og grunnskoleavdelingen

• Arbeide for generell økning av ressursomfanget til vedlikehold av kommunens
bygninger og anlegg

• Sikre opplæringslovens rett til voksenopplæring

• Legge til rette for full behovsdekning av barnehageplasser i kommunen

• Utvikle brukertilpassede barnehager med god kvalitet og et stabilt personale

• Finansieringsordningen for barnehagesektoren er under omlegging. Det arbeides
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Voksenopplæring
Tiltak 2001/02 2002/03 Endr.

Enen skole:

Spesialunderv.  83 124 41

Antall elver 46 65 19

Gr.skoleoppl. 21 9 -12

Antall elver 51 19 -32

Bekkevoll 

No. innvadr. 91 156 65

Antall elver 142 190 48

Logopedtjen:

Timetall 9 9 0

Antall elver 19 21 2

Veien videre

• Økt behov for klasseromsareal

• Rehabilitering av skolebygg

• Styrke ressursinnsatsen

• Arbeide for å oppfylle målene i
L97

• Elevens skolemiljø

• Legge til rette for full
barnehagedekning

• Øke mangfoldet i kulturskolen

• Styrke mangfoldet innen
voksenopplæring

bl.a med å oppnå kostnadsfordeling i barnehager mellom det offentlige
(stat/kommune) og brukere på henholdsvis 80% og 20%

• Ny privat barnehage med 72 plasser i Høgnakken fra august 2003

• Følge opp Stortingets retningslinjer om gradvis lavere foreldrebetaling

• Fortsette arbeidet med å utvikle St. Sunniva barnehage til temabarnehage og å
kunne utvide driften til også å omfatte åpen barnehage

• Statstilskudd SFO redusert og innlemmet i rammetilskuddet. Opprettholde
tjenestetilbudet

• IKT / Bredbånd – barnehage og skole

• Utvikling av Kulturskole

• Utvikling av Molde voksenopplæringssenter

• Molde kommune i omstilling (MIO) blir vedtatt i løpet av 2003

Voksne og barn ved SFO på Kvam skole leter  etter vårtegn
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Andel av samlet
ressursbruk
(brutto kostnader):

Helse- og 
sosialsektoren

39 %

Nøkkeltall:
2001 2002

Ant.ansatte 915 903

Ant. Årsverk 562 580

5.3 HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Helseavdeling
Per Rogne

Ant. årsverk: 41,5

Sosialavdelingen
 Stein A. Veland
Ant. årsverk: 32,6

Pleie- og omsorgsavd.
Liv Husby

Ant. årsverk: 388,1

Funksjonshemmede
 Bente Heggdal
Ant. årsverk: 87,7

Helse- og sosialsjef
Henry Larsen
Ant. årsverk: 9

5.3.1  MÅL OG OPPGAVER

Av de viktigste mål og oppgaver for avdelingene i helse- og sosialsektoren i 2002 kan
nevnes følgende:

Helseavdelingen
• Utvikle fastlegeordningen

• Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot barn og unge

• Utarbeide retningslinjer for arbeid med individuelle planer i kommunen

• Videreføre arbeidet innen miljørettet helsevern

Sosialavdelingen
• Yte tjenester etter sosialtjenesteloven og barnevernloven. Spesiell målgruppe:

ungdom med sammensatte problemer, fattige barnefamilier, psykiatriske pasienter,
klienter med antatt endringspotensiale, rusklienter

• Alle søknader om sosialhjelp skal behandles innen 3 uker

• Før sosialhjelp innvilges, skal alle utgiftene gjennomgås kritisk for å redusere dem
mest mulig. I tillegg skal alle andre muligheter til å skaffe inntekt være undersøkt

• Det skal arbeides tiltaksrettet i samarbeid med bl.a. Aetat, trygdekontor o.a.

• Overholde lovpålagte frister i barnevernloven

• Utvikle lokale tiltak i barnevernet som kan hindre institusjonsplassering

• Mottak av flyktninger (gjenforening)

Pleie- og omsorgstjenesten
• Hensynet til brukeren skal stå sentralt i all planlegging og utøvelse av tjenester (J.fr.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, lov om helsetjenester i
kommunen, lov om sosiale tjenester, forskrift for sykehjem og boform med heldøgns
omsorg og pleie)

• Kvalitetssystemet skal være innført og tatt i praktisk bruk i alle deler av  pleie- og
omsorgsavdelingen

• Det skal arbeides aktivt med rekruttering av personell

• EDB skal være tatt i bruk på alle distrikt etter vedtatt plan

• Arbeide aktivt for å forebygge sykefravær

Tiltak for funksjonshemmede
• Yte tjenester etter sosialtjenesteloven

• Behandle alle søknader om tjenester innen tre uker

• Sikre effektiv og forsvarlig drift i alle enhetene

• Videreføre tilsynsordningen ved Enen dagsenter

• Fatte vedtak ift. bruk av tvang og makt
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Nøkkelinformasjon:

Nøkkeltall 2001 2002
Nto.driftsutg. til 
kommunehelsetj. pr 
innb. 1018 1072

Årsv. i 
kommunehelsetj. pr. 
1000 innb. 1,8 1,9

Netto utgifter til 
sosialhjelp pr. innb. 
18 - 66 år 1 400  1 084   

Ant. sosialklienter. pr 
årsverk 56 42

Brutto utgifter pr. 
plass i institusjon (x 
1.000) 531 559

Ant. beboere på inst. 
pr. årsverk 0,92 0,90

Kostnader for 
ferdigbeh. pasienter 
ved sykehuset 451 767

Helseavd. har bl. a. ansvar for 
miljørettet helsevern, 
næringsmiddelkontroll, 
helsestasjonsvirksomhet, almenlege-
tjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, 
skolehelsetjeneste og med. habilitering 
og rehabilitering.

Sosialavd. har bl.a ansvar for sosiale 
tjenester, tiltak for rusmisbrukere, 
gjeldsrådgiving, barnevern og mottak av 
flyktninger.

Pleie- og omsorgsavd. har bl.a. ansvaret 
for sykehjem, hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, omsorgsboliger, 
trygghetsalarm og 
hjelpemiddelforvaltning.

Tiltak for funksjonshemmede
Har ansvar for botjenester og
avlastningstjenester til
utviklingshemmede, samt andre
sosiale tjenester etter Kap. 4 til
utviklingshemmede og fysisk
funksjonshemmede under 18 år.

5.3.2 MÅLOPPNÅELSE

Helseavdelingen
2002 var det første hele året med fastlegeordning. Ved oppstart i 2001 ble antallet
legeårsverk økt, noe som har bidratt til en generelt bedret tilgjengelighet til lege i
kommunen, selv om enkelte legekontor fortsatt har lang ventetid. Økningen i årsverk på
tilsatte i avdelingen skyldes at alle fastleger nå har deltidsstillinger som tilsynsleger.

Enen helsestasjon flyttet inn i nye lokaler på Bergmo i november. Helsestasjon for ungdom
startet i nyoppussede lokaler i rådhuset i begynnelsen av desember. Ut over dette har det
ikke vært noen styrking av tilbudet til barn og unge. I jordmortjenesten har det vært
redusert tilbud i hele 2002 på grunn av vakanser i stillingen.

Det er under utarbeidelse retningslinjer, som skal ferdigstilles våren 2003, for hvordan
kommunen skal handtere at brukere med behov for langvarige og koordinerte
helsetjenester har rett på en individuell plan.

Kapasieteten innen miljørettet helsevern har vært vesentlig redusert ved at
hygieneingeniøren vikarierer i miljøvernrådgiverstillingen med 50%.

Det ble av Fylkeslegen påpekt mangler ved tilsynsvirksomheten og oppfølgingen av
tidligere godkjenninger av skoler og barnehager i 2002.

Sosialavdelingen
Behandling av søknader om sosialhjelp følger retningslinjene i Lov om sosiale tjenester og
Forvaltningsloven. Det legges vekt på, innenfor gitte rammer, å holde en høy kvalitet på
tjenestene der økonomisk rådgivning og tiltaksarbeid er viktige elementer. Arbeidet har gitt
svært gode resultater og sosialtjenesten har dette året 121 færre klienter enn i fjor. Det
ble pr. 1.1.2002 etablert et psykiatrisk dagtilbud med to ansatte. 11 personer har dette
året hatt fast arbeidsavtale gjennom dette tilbudet

Målsetting vedr. behandling av saker etter barnevernloven ble ikke oppfylt. Det har til dels
sammenheng med en økning i sykemelding/langtidssykemeldte blant ansatte i
barnevernet. Det er etablert et miljørettet oppfølgingstilbud for barn som flytter ut fra
institusjon.

Molde kommune har i 2002 mottatt 33 nye flyktninger.

Pleie- og omsorgstjenesten
Det har vært arbeidet målrettet med utarbeidelse og ferdigstillelse av standarder for alle
pleie- og omsorgstjenester for å sikre brukerne et minimum av hjelp, denne standarden
vil bli politisk behandlet januar- 03.
Avdelingen har videre utarbeidet  tjenestebeskrivelser, kriterier for tildeling og prosedyrer
for saksbehandling. Dette er å anse som et administrativt arbeidsverktøy for at tjenesten
skal utøves likt i alle distrikt.
Pleie- og omsorgsavdelingen har utarbeidet et Kvalitetssystemet for HMS og Fag og
Administrasjon, som er innført i alle distrikt. Det gjenstår noe opplæring før dette er tatt
aktivt i bruk i alle deler av avdelingen.
Det har vært arbeidet aktivt med rekruttering av fagpersonell både fra inn- og utland med
god erfaring. Problemet er å få ansatt kvalifisert personell i små stillingsstørrelser.
4 av 5 distrikt var ”på nett” ved årsskiftet. Tilknytting til kommunens nett har gått senere
enn forventet. Dette hemmer effektiv drift av den samlede virksomhet.
Aktivt arbeid i forhold til sykefravær har ført til positive resultater. Fraværsprosenten er
redusert fra 12,95 til 10,45%.

Tiltak for funksjonshemmede
Behandlingen av søknader for de enkleste søknadene som støttekontakt, omsorgslønn osv.
følger Forvaltningslovens rammer. Dette gjelder ikke ved søknader om botjenester. Dette
er store og ressurskrevende tiltak som ofte krever egne bevilgninger. Disse søknadene kan
i prinsippet ikke avslås med begrunnelse i kommunens økonomi hvilket gjør sakene
vanskelig å saksbehandle.
Tilsynsordningen for hjemmeboende utviklingshemmede barn som ikke har rett på SFO er
videreført til tross for at denne oppleves som belastende for ansatte ved dagsenteret.
Det er fattet 10 vedtak etter Lov om sosiale tjenester Kap. 6A vedrørende bruk av tvang
og makt overfor enkelte utviklingshemmede.
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Hovedtall (tall i hele 1.000, løpende
priser):

2001 2002

Personalkostn. 235 704 264 251

Kjøp til prod. 35 425 36 759

Kjøp av tjenester 15 494 16 824

Overføringer 21 818 17 308

Avsetn./finanskost 2 617 1 924

Driftsutgifter 311 058 337 066

Salgsinntekter 26 087 27 702

Refusjoner 46 302 30 857

Overføringer

Fond/finansinnt. 2 847 1 310

Driftsinnt. 75 236 59 869

Netto utgift 235 822 277 197

Netto utgift (tall i helee 1000):

2 001 2 002

Sektoradm. 3 693 3 731

Helseavd 24 211 25 382

Sosialavd. 43 808 41 415

Pleie- omsorg 126 761 163 938

Funksjonsh. 37 349 42 730

Sum 235 822 277 196

Investeringer 2002:
(tall i hele 1.000)
Sykehjem 49 016        

Omsorgsboliger 18 014        

Annet 2 239          

Sum 69 269        

Investeringer 2000-2002
(tall i hele 1.000)(løpende priser)

Investeringer

0

20000

40000

60000

80000

2000 2001 2002

5.3.3 ØKONOMISK RESULTAT

Som tabellen til viser hadde sektoren et netto forbruk på 277,1 mill. kr det er en økning på
41,4 mill. fra 2001. Bl.a. har dette sammenheng med at omsorgstjeneste-tilskuddet på ca.
18,8 mill. f.o.m. 2002 er lagt over i rammeoverføringen i stedet for øremerket tilskudd til
pleie- og omsorg.
Personalkostnader har nå økt til 78,4% av brutto driftsutgifter mot 75,8% i 2001. Bl.a. er
dette et resultat av et meget kostnadskrevende lønnsoppgjør og ekstra store
pensjonskostnader. Disse to elementene utgjør til sammen ca. 21,3 mill. kr for sektoren i
2002.

Avdeling Regnskap- 02 Budsjett 02 Avvik

Sektoradministrasjonen 3 730 900           3 857 500          126 600              

Helseavdelingen 25 381 800         24 683 400         -698 400             

Sosialavdavdelingen 41 415 900         41 703 200         287 300              

Pleie- og omsorgsavd. 163 938 300        150 014 500       -13 923 800         

Funksjonshemmede 42 729 800         39 787 800         -2 942 000           

Sum 277 196 700     260 046 400     -17 150 300       

Ikke budsjettert KLP 9 264 489

Ikke budsjettert lønn 6 357 871

Reelt avvik -1 527 940

Kommentarer til avvik:
• Kostnadene fra lønnsoppgjøret utover det som var avsatt i budsjettet utgjorde for

helse- og sosialsektoren kr. 6,4 mill.  Når ubudsjetterte lønns- og pensjonskostnader
er fratrukket har undervisningssektoren et merforbruk ift budsjett på kr. 1,53 mill.
Dette utgjør om lag 0,59 % av det totale budsjett på kr. 260 mill. og tilsier at
sektoren har hatt god økonomistyring.

• Avviket på kr. 1,53 mill. kan ikke relateres til enkelte større avvik, men til mange
små avvik både i positiv og negativ retning.

5.3.4 INVESTERINGER

Kommunens investeringer til pleie- og omsorgsformål er forankret i "Handlingsplan for
pleie- og omsorgstjenesten", og gjennomføres i henhold til de vedtak og prioriteringer som
er gjort der. Igangsatte tiltak med virkning i 2002 er som følger:
Bergmo omsorgssenter og sjukeheim omsorgsboliger , 32 boenheter, herav 12 i
bofellesskap, ferdig i oktober 2002.
Skåla helse- og omsorgssenter, 16 sjukeheimsplasser, dagsenter, helsestasjon, legekontor
og 8 omsorgsboliger. Ferdig mai 2003.
Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim, 56 plasser + Råkhaugen omsorgsboliger med 18
boenheter, herav 8 i bofellesskap. Ferdig i desember 2003.
Kleive omsorgssenter og sjukeheim, oppstart prosjektering for ombygging og renovering.
Kirkebakken omsorgssenter og sjukeheim, oppstart prosjektering for ombygging og
renovering.

5.3.5 PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Helseavdelingen
Molde kommune er vertskommune for prosjekt Ressurshelsestasjon. Prosjektet har som
formål å være ressursbase/ressurssenter for personell i helsestasjoner og
skolehelsetjenester i 12 romsdals- og nordmørskommuner. Det er forankret i Sosial- og
helsedepartementet og i hovedsak finansiert derfra. Prosjektet varer ut 2003.
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Viktige momenter:
• Sosialhjelp – økende

• Barnevern – økende

• Rusomsorg – økende

• Pleie- og omsorg – fokus på
kvalitet

• Kvalitetsundersøklese i 2002

• Behovet for samlokaliserte
boliger til utviklingshemmede
er sterkt økende

5.3.6 VEIEN VIDERE

Helseavdelingen
• Tilbudene ved Helsestasjon for ungdom videreutvikles i samarbeid med brukere og

andre instanser som skal ha aktiviteter i lokalene
• Omdisponering og reduksjon i tilbudene som resultat av nedbemanning i

helsesøstertjenesten
• Den største utfordringen blir den forestående omorganiseringen av tiltak for barn og

unge  med utredning av et nytt resultatområde ” Barn/familie”
• Avdelingen vil igjen se på muligheten for et interkommunalt samarbeid om

legevaktsentraler dersom finansieringsordningene her endres i gunstig retning for
kommunene

• Legevaktformidlingsavtalen med Helseforetaket/AMK vurderes også i denne
sammenheng. Molde legevakt er tildelt en stor, nasjonal legevaktskonferanse i 2004.

• Arbeidet med individuelle planer videreføres
• Avklaring av helsetsasjon for eldre
• Legekontoret på Skåla flytter til nye Skåla helse- og omsorgssenter sammen med

helsestasjon og nyopprettet fysioterapitilbud for distrikt  Skåla sommeren 2003
• Rullere den kommunale planen for rehabilitering og habilitering

Pleie- og omsorg
• Avdelingen har arbeidet med tjenestebeskrivelser og standardsetting av pleie- og

omsorgstjenestene. Iverksettelsen av disse samt avviksregistrering når en ikke kan gi
tjenestetilbud innen gitte standarder, vil bli et prioritert område i 2003

• Arbeidsmiljøet må tas på alvor. Avdelingen har fortsatt et høyt sykefravær og en må
prioritere tiltak for å redusere dette ytterligere. Mange fagstillinger står vakante og
det må  arbeides kontinuerlig med rekruttering til disse stillingene

• Styrking av hjemmetjenesten og bygging og bemanning av nye sykehjem vil være de
viktigste utfordringene fremover

Beboer og arbeider på Glomstua sykehjem
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Andel av samlet
ressursbruk
(brutto kostnader)

Teknisk sektor

21 %

Nøkkeltall
(Løpende priser)

2001 2002

Ant. Ansatte 158 158

Ant. Årsverk 138,5 140,5

Parkeringsinnt.

(mill. kr) 8,8 9,2

Kommunal veg:

Sommervedlikehold 21,4 17,35

Vintervedlikehold 20,49 19,29

Nøkkelinfo:

2001 2002

Km. Kommunevei 197 198,7

M2 bygningsmass.

(x 1.000) 121 121

Innflyttede boliger 119 147

Henv.reg.avd. 4680 4680

Brev til reg.avd. 2900 2500

Beh,byggesaker 678 587

Innb.alarmsentr.-

dekningsområde 56379 56379

Årsverk i landbruk 350 350

Melkeprod . Tonn 3598 3625

Hogst m3 4440 7214

Skogplant.daa 172 121

5.4  TEKNISK SEKTOR

        

Brann- og redningsgsavd.
Svein A. Istad
Ant. årsverk: 31

Bygge- og vedlikeholdsavd.
Arnold Askeland

Ant. årsverk: 16

Bygnings- og reg.avd.
Trond Lage Edvardsen

Ant. årsverk: 11,5

Byingeniøravd.
Tore Witsø

Ant. årsverk: 63

Landbruksavd.
Olav Stuenes
Ant. årsverk: 6

Oppmålingsavd.
Arvid Karlsen
Ant. årsverk: 7,5

Teknisk sjef
Geir Amdam

Ant. årsverk: 3,5

Teknisk sektor arbeider med oppgaver innenfor det kommunaltekniske området, samt
brann- og redning og landbruk, miljø og naturforvaltning.  Hver avdeling har oppgaver
som krever spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt.

5.4.1 MÅL OG OPPGAVER

• Gjennomføre tiltak på avløpsområdet for å oppfylle vilkårene i utslippstillatelsen

• Bedre vannforsyningen slik at den tilfredsstiller SIFF’s normer

• Forbedre renovasjonsordningen i samarbeid med RIR

• Bedre bygningsvedlikehold, og bedre organisering av vedlikeholdet

• Bygge ut tilstrekkelig antall bolig- og næringstomter

• Ha økt satsing på trafikksikkerhet med spesiell vekt på myke trafikkanter

• Ha økt satsing på kommunens skoger som rekreasjonskilde

• Fullføre sentrumsplanen og gjennomføre tiltak i h.h.t. denne

• Ajourføre kommunens kartgrunnlag

• Øke vekt på trivsel og miljøskapende tiltak

• Ha økt satsing på opprydding i kommunen med særlig vekt på det nære byområdet

• Ferdigstille ”Landbruksplan for Molde kommune – Statusdel 2001 - 2011 ”

• Legge fram arealplaner og tekniske planer for nye boligfelt, både i Granlia,
Råkhaugen, Raneset, Kringstad og Årøråket

5.4.2 MÅLOPPNÅELSE

• Det er gjort store tiltak i 2002, det nevnes spesielt at det er bygd ny
avløpspumpestasjon i Årødalen, bygging  av overløp – vannføringsregulator på
Kviltorp, Fuglsetvegen, Fagerlivegen, og Olsmedbakken. Utslippsledningen på
Reknes er omlagt, og det er bygd to mindre slamavskillere på Kleive og Kviltorp.
Det er også gitt en rekke pålegg om installasjon av private slamavskillere

• Det er arbeidet videre med kvalitetsforbedring og med forsyningen av drikkevann.
Ny behandlingsmetode på Fannefjord vannverk er i prøvedrift, det er skiftet ut mye
eternittledning, samt ny vannverksplan. En samlet vurdering av vannkvaliteten for
alle vannverkene viser at den oppfyller kravene i drikkevannsforskriften

• Renovasjonsordningen er uendret i 2002, det er nå ingen egen stilling knyttet til
renovasjon og forurensing i kommunen

• Det bevilges for lite midler til bygningsvedlikehold, og det er ikke gjort noen
organisatorisk avklaring i 2002. Dette ventes i 2003

• Tre nye byggeklare felt i 2003: Øvre Granlia, Raneset og Råkhaugen Nord-Øst.

• Det er arbeidet med detaljplanlegging av tiltak i h.h.t. trafikksikkerhetsplanen, med
spesiell vekt på reduserte fartsgrenser
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Viktige hendelser

• Bygd ny
avløpspumpestasjon i
Årødalen

• En samlet vurdering av
vannkvaliteten for alle
vannverkene viser at den
oppfyller kravene i
drikkevannsforskriften

• Landbruksplan for Molde
kommune – Statusdel 2001
- 2011 vedtatt i
kommunestyret den
20.06.02.

Hovedtall
(tall i hele 1.000,Løpende priser)

2001 2002

Personalkostn. 52372 56038

Kjøp til prod. 42187 72652

Kjøp av tjen. 19115 19355

Overføringer 2795 11737

Avs./finanskost. 41324 26402

Driftsutgift. 157793 186184

Salgsinntekter 98457 107104

Refusjoner 17236 6832

Overføringer 21 32629

Fond/finansinnt. 2083 1012

Driftsinntek. 117797 147577

Netto utgift 39996 38607

Netto ressursbruk
(tall i hele 1000, løpende priser)

2001 2002

Sektoradm. 2918 857

Brann- og redn. 11081 12029

Bygg og vedl. 7548 8716

Bygn- og reg. 2481 2197

Byingeniøravd. 12591 11410

Landbruksavd. 1757 1952

Oppmålingsavd. 1621 1469

Sum 39997 38630

• Miljømessige hogsttiltak er gjennomført spesielt i kommuneskogen

• Arbeidene i tilknytning til Storgata går mot slutten. Det er satt i gang arbeid med
arkitektkonkurranse for sjøfronten, dette arbeidet har kommet i god gjenge

• Kartverket kompletteres i samarbeid med GEOVEKST-partnerne

• Landbruksplan for Molde kommune – Statusdel 2001 - 2011 vedtatt i
kommunestyret den 20.06.02.

5.4.3 ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap - 01 Busjett - 01 Avvik

Sektoradministrasjon 856 514                 227 503                 -629 011           

Brann- og redningsavd. 12 028 917            9 772 105              -2 256 812        

Bygge- og vedl.h.avd. 8 715 921              6 881 324              -1 834 597        

Bygn. og reg.avd 2 197 161              2 460 461              263 300            

Byingeniøravd. 11 388 070            10 770 275            -617 795           

Landbruksavd. 1 951 959              1 858 789              -93 170             

Oppmålingsavd. 1 468 643              1 479 657              11 014              

Sum 38 607 185            33 450 114            -5 157 071        
Ikke budsjettert KLP 1 107 266

Ikke budsjettert lønn 591 999

Reelt avvik -3 457 806

Kommentarer til avvik:
• Kostnader fra lønnsoppgjøret utover det som var avsatt i budsjettet utgjorde for

teknisk sektor kr. 0,59 mill.  Sektorens overforbruk ift. budsjett blir da kr. 3, 46
mill . Dette utgjør om lag 10,34 % av det totale budsjett på kr. 33, 45 mill.
Teknisk sektor har dermed det største avviket i forhold til budsjett sammenlignet
med de andre sektorene.

• Teknisk sjefs kontor:  Merforbuket skyldes hovedsakelig at sykelønnsrefusjoner for
hele sektoren har vært budsjettert under teknisk sjef.  Refusjonene har senere
blitt inntektsført på de avdelingene det gjelder.  Reelt burde dette avviket vært
fordelt på de enkelte sektorene.

• Brann og redningsavdelingen:  Merforbruk ift. budsjett skyldes hovedsakelig økte
lønnsutgifter for tilstrekkelig vaktberedskap.  Økte lønnsutgifter for vaktberedskap
skyldes overtids- og tilleggsbetaling ifm. ekstrajobbing for å erstatte sykefravær.

• Bygge- og vedlikeholdsavdelingen har et netto merforbruk på kr. 1,8 mill.  Netto
merforbruk er et resultat av merinntekter ift budsjett på kr. 2,7 mill og merutgifter
på kr. 4,5 mill.  Merinntektene skyldes hovedsakelig sykelønns refusjoner og
merutgiftene skyldes økte utgifter relatert til kjøp av varer og tjenester.

• De resterende avdelingene har et mindreforbruk ift. budsjett.  Dette skyldes
hovedsakelig økt tjenesteproduksjon samtidig som utgiftene har blitt holdt
innenfor budsjettrammen.  Dette har økt gebyrinntektene samtidig som
kostnadene har vært stabile.
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Investeringer 2002
(tall i hele 1.000,løpende priser)

Boligfelt 4467

Næringsfelt 4256

Tomtefelt 8504

Brann og rednsavd 495

Bygninger, inkl rehab 6182

Vannverk 239

Avløp 2018

Samferdsel og parkering 3206

Torg og plasser 237

Kartverk 300

Sum 21181

Investeringer 1999- 2001
(tall i hele 1.000,,løpende priser)
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* Investeringer på vann og avløp
som tidligere er ført i
investeringsregnskapet skal nå
etter ny forskrift finansieres over
drift. Dette er årsak til at
investeringsbeløpet på teknisk
sektor er betydelig redusert i
2002.

Veien videre

• Etablere avdelingene i ny
organisasjonsstrukturen på
en slik måte at
tjenesteproduksjon blir mer
effektiv

5.4.4  INVESTERINGER

Investeringene følger av budsjett, investeringsprogram og særskilte vedtak.
Samlet investeringssum er kr. 21.181.546,-.
Nytt av året er at utbedringer av vann- og avløpsledninger føres som driftsutgifter.
Tidligere var disse utgiftene i stor grad ført som investeringer, og dette ga et feilaktig
bilde av aktiviteten. Nå er bare rene nybygg ført i investeringsregnskapet.

De største enkeltprosjektene er tomtefelt
• Årø – Røbekk
• Øvre Granlia
• Raneset

5.4.4 PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE

Landbruksavdelingen dekker skogbrukskompetansen i Aukra og Midsund i forbindelse
med et regionalt samarbeid. .

Brann- og redningsavdelingen har et regionalt samarbeid med Misund og  Eide. Det
arbeides videre med å styrke og utvide dette samarbeidet til også å omfatte flere av våre
nabokommuner.

Store prosjekter som utbygging av  Årølia, Kringstadutbyggingen, forlengelse av Molde
Lufthavn, Årø, omtaksering av eiendomsskatt, arkitektkokurranse over sjøfronten, ny veg
gjennom Haukebøen, forlengelse av Glomstuvegen samt et betydelig antall mellomstore
og mindre plan og utviklingsoppgaver vil kreve stor innsats og god koordinering sammen
med både befolkning og næringsliv for å kunne lykkes i tiden framover.

5.4.6  VEIEN VIDERE

Den store utfordringen i 2003 er å etablere avdelingen (resultatområdene) i den nye
organisasjonsstrukturen slik at tjenesteproduksjon blir mer effektiv.

Arbeidet med Landbruksplanens tiltaksdel og kartdel videreføres.
Vedlikehold av kommunens friluftsområder fortsetter i landbruksavdelingens regi.
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Andel av samlet
ressursbruk
(brutto kostnader)

Kultursektoren
4 %

96 %

Nøkkeltall
2001 2002

*Ant. Ansatte 54 48

Ant. Årsverk 44,6 40,2

Netto driftsutg. pr

innbygger: 2001 2002

Allmenn kultur 365 349

Bibliotek 192 201

Idrett og fritid 297 322

Parker/grøntomr. 115 126

Oppveksttilbud 71 82

Administrasjon 84 80

*Reduksjoner i antall ansatte/årsverk skyldes
at Molde Kino med 5 årsverk ble eget AS fra
01.01.02. Fra samme dato ble Hjelset
Servicesenter med 0,6 årsverk overført fra
helse- og sosialsektoren til Allmenn kultur.

Nøkkelinformasjon
2001 2002

Ant. utlån bibliotek 97033 95760

til voksne 51911 49961

til barn 39389 38777

Antall besøk bibl. 115000 114000

Ant. begravelser 202 190

Ant. timer utleie:

Kunstgresset 1629 1767

Molde idr.park 149 189

Ant. besøk sv.hall 27443 28947

voksne 9216 9393

barn/unge/skole 18227 19554
Daglig besøk eldres 
kultursenter 50

Ant. Frivillige 45 37

5.5 KULTURSEKTOREN

Almenn kultur
og oppvekst

Ant. årsverk: 7,9

Park- og fritidsavd.
Bernt Lange

Ant. årsverk: 21,8

Molde Bibliotek
Dag Skarstein
Ant. årsverk: 7,9

Kultursjef
Magne Orten
Ant. årsverk: 2,6

Kultur har stor betydning for trivsel og livskvalitet. I tillegg til å drive egne aktiviteter og
anlegg, er kultursektoren et serviceorgan for det frivillige kultur- og idrettsliv, samt
vertskommune overfor de profesjonelle kulturinstitusjonene.

Kultursjefens stab og virksomhetsområdene Allmenn kultur og Oppvekstmiljøtiltak har felles
kontorer i Storgata 31 under betegnelsen Kulturkontoret. Eldres Kultursenter,  Hjelset
Servicesenter (f.o.m. 01.01.2002), Frivillighetssentralen og Bjørset Aktivitetshus hører
administrativt til Allmenn kulturområdet, mens Huset Ungdomsklubb og Tomrommet sorterer
til Oppvekst.

Molde Bibliotek er organisert med en barne- og voksenavdeling i hovedbiblioteket i sentrum,
Hjelset filial på Skjevik ungdomsskole og Røvik filial på Vågsetra barne- og ungdomsskole.

Park- og Fritidsavdelingen er lokalisert i Idrettens Hus og organisert i en parkseksjon og en
idrettsseksjon. Avdelingen har ansvar for parker, lekeplasser, grøntanlegg, friområder,
gravlunder, idrettsbygg- og anlegg, kulturhus, badeplasser, lys- og trimløyper, samt tilsyn på
Hjertøya.

5.5.1 MÅL OG OPPGAVER

• Formidling av vedtatt kulturplan, en strategisk plan for sektoren og kulturlivet i Molde

• Iverksetting av tiltak i kulturplan; - starte arbeidet med plan for roser i Molde, og ny
ordning med utsmykking av kommunale bygg

• Ivareta det frivillige kulturlivs interesser i driftingen av nytt kulturhus , Bjørnsonhuset

• Bidra til økt synliggjøring av det frivillige kulturlivs innsats, og aktivt bruke de
konsultative rådene Molde Ungdomsråd, Molde Idrettsråd og Molde Musikkråd

• Samarbeide og opprettholde tjenestetilbudet til frivillige lag, organisasjoner og grupper
med spesielle behov. Være bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig og
ubetalt innsats i lokalsamfunnet, og de som ønsker å motta slik innsats

• Opprettholde og videreutvikle Huset Ungdomsklubb ved Bjørset Aktivitetshus,
Tomrommet Ungdomsklubb som dekker området Skjevika/Hjelset/Kleive, og klubben
som hører til Bergmo-Nordbyen oppvekstområde. (Barne- og ungdomsplan)

• Oppstart av treffsted for unge i sentrum og helsestasjon for ungdom – i samarbeid med
helseavdelingen

• Kommunens øvrige lokaler og anlegg for idrett, friluftsliv og kultur skal fortsatt
tilrettelegge og ivareta tilbud for store grupper av barn og unge. (Barne- og
ungdomsplan)

• Sørge for et bredt og rikholdig bibliotektilbud for alle som bor i kommunen, uavhengig av
alder, bosted, funksjonsgrad, utdanning eller etnisk bakgrunn. Målgruppene det skal
satses mest på er barn, ungdom og personer under utdanning

• Tilrettelegge, drifte og forvalte bygg, anlegg, parker og friområder slik at alle grupper i
befolkningen skal ha gode muligheter til idrett, fysisk aktivitet, mosjon, lek og
opplevelser. (Markaplan, plan for idrett og friluftsliv)
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Viktige hendelser

• Feiring av byens 260-års dag

• Moldes kulturplan distribuert

• Bjørnsonhuset åpnet
11.10.02.

• Kunstprosjekt på
Elvsaasveggen v/Arne Nøst

• Kulturprisen ble tildelt
forfatter Leo Oterhals

• Byggeskikkprisen gikk til
Åkerlehaugen kapell i
Solemdal

• Det er vedtatt å opprette
frivillig-pris

• Skateparken  ved Bjørset
Aktivitetshus fortsatt under
utvikling

• Nye løyper i marka

• Fjærestua er etter to branner
nå tatt i bruk igjen av Molde
Seilforening

• Utbygging av Tøndergård
gravlund er fullført innenfor
byggetrinn 1.

• Biblioteket er kommet med
på Kulturrådets
innkjøpsordning for musikk

• Biblioteket deltar i en
”filmklubb” sammen med de
to andre bykommunene i
fylket, samt Haram og Ørskog

• Internett-kafé for seniorer i
samarbeid med Bergmo
ungdomsskole

• Træff har utarbeidet nytt
treningsfelt på Cecilienfryd

• Fannestranden Skytterlag har
åpnet nytt skytterhus

Fordeling kulturmidler 2002:
Barn/ungdom           120 000

Musikk                    300 000

Idrett/skytterlag       317 000

Andre 180 000

Sum 917 000

5.5.2 MÅLOPPNÅELSE

• Kulturplanen er distribuert til aktuelle mottakere

• En arbeidsgruppe har startet arbeidet med plan for roser i Molde

• Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom kommunen og Bjørnsonhuset, brukeravtale
for det frivillige kulturlivs bruk av Bjørnsonhuset, leievilkår og bestillingsrutiner. Det er
opprettet et brukerutvalg

• Samarbeidet med de konsultative rådene har fungert godt, men må stadig videreutvikles

• Frivillighetssentralen og Eldres kultursenter bidrar samlet til et godt samarbeid med
frivillige, frivillige organisasjoner og eldre.

• Turer og andre tiltak for funksjonshemmede og grupper med spesielle behov har vært
arrangert vår og høst og tilbudet er formidlet i egne planer. Ledsagerbevis distribueres

• Huset  Ungdomsklubb, som holder til i Bjørset Aktivitetshus, driver godt i forhold til
intensjonene, og ungdommene respekterer et rusfritt miljø i klubben.

• Bjørset Musikkverksted er kommet i drift, og skateparken ute er stadig i utvikling.

• Tomrommet har utvidet sine lokaler og hatt en omfattende  oppgradering. Klubben i
oppvekstområde Bergmo/Nordbyen drives godt og har utvidet sin aktivitet i løpet av året

• Lokalene for treffsted for unge i sentrum er ferdigstilt

• Helsestasjon for ungdom åpnet i begynnelsen av desember 2002

• Vedtatt å redusere prisene med 20% på utleie av kommunens idrettsanlegg til aktiviteter
for barn og unge med virkning fra 2003

• Biblioteket er kommet med på Kulturrådets innkjøpsordning for musikk, samt deltar i en
”filmklubb” sammen med Ålesund, Kristiansund, Haram og Ørskog kommuner.

• Monterenzio i Italia og Molde kommune har inngått en utvekslingsavtale om Bjørnstjerne
Bjørnsons liv og forfatterskap.

• Bjørnsonhuset ble ferdigstilt høsten 2002, og er mye brukt også av det frivillige kulturliv.

• Utført noen tekniske forbedringer ved Kulturhuset og Idrettens hus

• Samarbeid med Moldemarkas Venner er det opparbeidet enda flere nye løyper i marka,
og det er bygget ny bro ved Øverlandsbekken.

• Fjærestua er tatt i bruk av Molde Seilforening etter to branner

• Økt bruk av både Kunstgressbanen, Molde Idrettspark og svømmehallen, se nøkkeltall.

• Byggetrinn 1 ved Tøndergård gravlund er fullført

• Træff har utarbeidet nytt treningsfelt på Cecilienfryd. Kommunens bidrag er garanti for
lån
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Hovedtall
(tall i hele 1000, løpende priser)

2001 2002

Personalkostn. 16 915 17 604

Kjøp til prod. 10 535 7 030

Kjøp av tjen. 4 287 4 245

Overføringer 7 096 7 889

Avs./finanskost. 67 187

Druftsutgift. 38 900 36 955

Salgsinntekter 10 973 5 179

Refusjoner 1 447 3 258

Overføringer 10 17

Fond/finansinnt. 128 132

Driftsinntek. 12 558 8 586

Netto utgift 26 342 28 369

Netto  ressursbruk
(tall i hele 1000, løpende priser)

2001 2002

Sektoradm. 1.999 1.924

Kultur og oppv. 8.729 10.308

Park og fritid 10.037 10.757

Bibliotek 4.597 4.822

Kino 980 558

Sum 26.342 28.369

Investeringer 2002
(tall i hele 1.000,Løpende priser)

2002

Bjørset Aktivitetshus 219

Tomrommet 64

Treffsted for ungd. 221

Biblioteket -datautv. 21

Kulturhus 539

Friområder 38

Kirker 866

Kirkegårder 318

SUM 2286

Investeringer 2000-2002

Investeringer
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5.5.3  ØKONOMISK RESULTAT

Avdeling Regnskap- 02 Budsjett - 02 Avvik

Sektoradministrasjonen 1 924 069 1 715 156 -208 913

Allmenn kultur og oppvekst 10 307 654 9 836 623 -471 031

Park- og fritidsavdeling 10 757 593 10 231 628 -525 965

Molde bibliotek 4 821 669 4 660 958 -160 711

Molde kino 558 642 400 000 -158 642

Sum 28 369 627 26 844 365 -1 525 262

Ikke budsjettert KLP 682 187

Ikke budsjettert lønn 35 867

Reelt avvik -807 208

Kommentarer til avvik:
• Kostnader fra lønnsoppgjøret utover det som var avsatt i budsjettet utgjorde for

kultursektoren kr. 35 867,- Overforbruk ift. budsjett blir da kr. 807 208,- . Dette utgjør
om lag 3 % av det totale budsjett på kr. 26 844 365,-

• Overskridelsene i kultursektoren skyldes hovedsakelig et merforbruk på over kr.
600.000,-  for energi og kommunale avgifter ift. budsjett.

• Kunstgressbanen ble lagt om i 2001, restarbeid sto igjen og er ført i driftsregnskapet
med kr. 150.000,-

• Ca. 130.000,- relateres til tilskudd til trossamfunn, midler utløst som følge av
restaurering av Molde domkirke (tidligere belastet investeringsregnskapet).

• Ved Molde Kino er det i henhold til politiske vedtak følgekostnader med personalsak ifht.
overgang til AS.

• En del av disse uforutsette kostnadene på ca. 1.040.000 er kompensert ved
merinntekter knyttet til salg av tjenester, utleie og eksterne tilskudd.

5.5.4  INVESTERINGER

Kultursektoren har i tråd med kommunestyrevedtak fordelt 1 mill. kroner til
Kulturhusfunksjoner i 2002, og av dette er ca. 500.000 kroner investert for i 2002. Det er
Bjørset Aktivitetshus og Treffsted for ungdom som står for de største investeringene.
(Kommunens tilskudd til Bjørnsonhuset føres på driftsbudsjettet).

Sektoren er involvert i Kirkelig Fellesråds prosjekt innen utvidelse og utvikling av Tøndergård
gravlund som fikk en bevilgning på 3,3 mill.kroner i 2002. Prosjektet fortsetter i 2003.

Det har imidlertid vært videreført prosjekter som har avsatte midler fra foregående år, og
totalt er det investert for 2.286.292.kroner

Fortsatt er det store uløste behov innen sektoren når det gjelder både lokaler, anlegg og
maskiner.

5.5.5  PROSJEKTER/SPES. OPPGAVER/ØVRIGE KOMMENTARER

Undersøkelser i svømmehallen konkluderer med en rehabiliteringskostnad på 40 mill. kroner.
I et samarbeid mellom kommunen og næringslivet arbeides det med planer for et nytt
folkebad i byen, som vil inneholde flere fasiliteter og dekke flere behov enn det en
oppgradering av svømmehallen vil gi.

Rusproblematikken har hatt økt fokus i 2002, derfor er det viktig at aktivitetstilbudet til barn
og unge opprettholdes. Mangel på ressurser og prioritering av rusforebyggende tiltak gjør at
innsatsen blir beskjeden i forhold til behovet.

Det arbeides med å få til drift og bemanning ved Treffsted for ungdom i sentrum, som nå står
klart. Helsestasjon for ungdom i samme bygg er i drift to ettermiddager pr. uke. Den
tverrsektorielle oppvekstgruppa har spesielt fokus på gjennomføring av vedtatt barne- og
ungdomsplan og rusforebyggende tiltak. Se for øvrig under kap. 4 om barn og unge.
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Veien videre

• Utarbeide temaplaner for
kulturmiljø, kulturarv,
estetikk, kunst og utsmykking

• Opprette utsmykkingsfond

• Sterkere profilering av Molde
som Rosenes by

• Ivareta kulturlivets interesser
i Bjørnsonhuset

• Lage melding om det frivillige
kulturlivets forhold

• Styrking av kulturtjenester til
personer med særskilte
behov

• Danne Internasjonalt råd

• Iverksetting av
”Skolebibliotekplanen”

• Lokaler og anlegg
oppgraderes

• Barne- og ungdomsplanen
realiseres

• Plan for utvikling av
Kulturskole

5.5.6  VEIEN VIDERE

Kulturplanen vil i tiden fremover være retningsgivende for prosjekter og oppgaver som
kulturområdet skal prioritere.

• Molde kommunes kulturpolitikk skal ivareta våre fysiske omgivelser, kulturmiljø, kulturarv
og estetikk

• Utarbeide temaplan for kunst og utsmykking, det skal opprettes et utsmykkingsfond

• Arbeide med en roseplan for Molde.  Utvikling av bruk av roser i ”Rosenes by”  skal skje i
samarbeid med næringslivet og private

• Oppfølging av bruken av Bjørnsonhuset vil være et prioritert område i tiden fremover, og
organisering av de frivilliges bruk av huset skal ivaretas på best mulig måte

• Øke samarbeid og tjenestetilbud for  frivillige lag og organisasjoner

• Bidra til økt synliggjøring og verdsetting av frivilliges innsats i kulturlivet

• Lage melding om det frivillige kulturlivets forhold

• Sikre utviklingshemmede og andre grupper med særlige behov bedre og reell tilgang på
kulturtilbud. Ordningen med fritidskontakter og ledsagerbevis skal ytterligere utvikles

• Arbeide for dannelse av et Internasjonalt Råd, som skal  bedre kontakten mellom
innvandrere og nordmenn

• Iverksette ”Skolebibliotekplanen”

• Øke omfanget av medietilbudet ved biblioteket

• Oppgradering av lokaler og anlegg for idrett, park og fritid

• Prioritere lekeplasser

• Realisere vedtatt barne- og ungdomsplan

• Utvikling av Molde Kulturskole

• Gjennomføring av Markaplanen videreføres i samarbeid med bl.a. Moldemarkas Venner

Stell av roser ved Nedre kirkegård
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6. SÆRBEDRIFTER, SELSKAPER OG ANNEN VIRKSOMHET

Nøkkeltall Molde
havnevesen

2001 2002

Ansatte 9 9

Årsverk 7,5 7,5

Omsetning (mill.) 10,3 11

Net.driftsres.(mill) 1,6 1,4

Viktige hendelser

• Sluttførelse av Reknes
Gjestehavn med bygging av
150 meter trekaier og
fremføring av vann og
strøm

• Utført tilstandsanalyse over
"Bolero-kaia" og
bakenforliggende område
på Moldegård

• Oppgradering av en del
bygninger og områder

Nøkkeltall RIR
2001 2002

Ansatte 11 11

Årsverk 11 11

Driftsresultat 52 019 59 979

Årsres. (mill kr.) 5 745 9 783

Viktige hendelser

• ”Kartongkamp” på 15
skoler

• Avfallsmengden til deponiet
har gått opp

• Averøy kommunes siste år i
RIR

Kildesortert avfall fra
husholdninger
tonn, tall i hele 1.000, løpende priser)

2001 2002

Matrester 2.185 2.054

Papir 2.332 2.358

Drikkekartong 76 92

Plast 299 357

Restavfall 6.581 6979

Nedenfor følger utdrag av vesentlige momenter og nøkkeltall for de viktigste kommunale
særbedrifter, selskaper og annen kommunal virksomhet. For fullstendige opplysninger og
resultater vises det til de omtalte virksomheters egen årsmelding for 2002.

7. MOLDE HAVNEVESEN

Molde Havnevesen er en kommunal bedrift som har som formål å utvikle og samordne
havnevirksomhet.  Havnevesen skal ivareta alle forvaltningsmessige og administrative
oppgaver av havne- og farvannsmessig art, samt håndheve havnereglementets
bestemmelser og eventuelt andre særregler og forskrifter innen området, herunder
oljevern og akutt forurensning. Molde Havnevesn skal dessuten bygge, drive og
vedlikeholde alle offentlige havneanlegg. Molde Havnevesen skal videre innkreve
havneavgifter i Molde havnedistrikt i henhold til bestemmelsene i havnas avgiftsregulativ.

Molde Havnevesen ledes av et eget styre på 7 personer. 4 av disse er politisk oppnevnt
av Molde kommune og 3 er valgt fra havnas brukere. Leder og nestleder i havnestyret
skal velges blant de politisk oppnevnte representanter. Havnefogden er havnas
administrative leder og det er totalt ansatt 9 personer i havnevesenet. Havnevesenets
inntekter var i 2002 11 mill. kroner hvorav 4,5 mill. kroner kommer fra havneavgifter og
6,5 mill. kroner fra andre inntekter.

6.2  RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) eies av kommunene Molde,
Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset.  Virkeområdet omfatter ca 49.000
innbyggere med ca 20.000 abonnenter. Averøy kommune har meldt seg ut av RIR med
virkning fra 2003.

Avfallsmengden til deponiet har gått opp fra  22.300 tonn i 2001 til 26 300 tonn i 2002.
Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfall er 59 %  mot 56 % i fjor. RIR ligger på
landstoppen i utsortering av plast og drikkekartong.

RIR satser på informasjon med 3 årlige utgaver av Naturligavis. Det satses særlig på
skolene med utdeling av undervisningspermen "Alle kan klare noe..". I 2002 arrangerte
RIR i samarbeid med Norsk Returkartong AS "kartongkamp" for 15 barneskoler
som ønsket å være med. Alle skolene som deltok fikk en papirfabrikk i miniatyr.
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Nøkkeltall Istad Kraft AS
2001 2002

Ansatte 129 145

Årsverk 123,7 138,4

Omsetn.(mill.) * *

Årsres. (mill.) * *

Egenkap.andel * *

Energilev.GWh. 1.144 1.200

Kraftprod.GWh. 150 195.2

* Tall for 2002 er ikke klare

Viktige hendelser

• Istad-konsernet avsluttet i
2002 en omfattende
strategiprosess som
resulterte i et
strategidokument gjeldende
frem til 2005

Nøkkeltall
Næringsmiddel-
Tilsynet (RNT)

2001 2002

Ansatte 18 18

Årsverk 16 16

Omsetn.inkl.

interne overfør. 8,8 9,6

Årsresultat 0,3 -0,2

Tilskudd eierkomm 1,7 1,9

Statelig tilskudd 2,2 2,3

Inntekt lab. 3,5 3,7

Viktige hendelser

• Omdannet til
interkommunalt selskap IKS
fra 01.01.02.

• Omfattende omorganisering
av næringsmiddeltilsynet
som fører fram til statlig
overtagelse fra 01.01.04.

6.3 ISTAD KRAFT AS

Istad-konsernet er et av de største energiselskapene i Møre og Romsdal. Selskapet har
ca 24.000 kunder innenfor sitt eget konsesjonsområde, og selger dessuten energi til ca
10.000 kunder andre steder i landet.

Istad AS er organisert som et konsern med følgende heleide datterselskaper:
• Istad Nett AS som står for overføring og distribusjon av energien gjennom sitt nett.

Selskapet overfører årlig ca 1.200 GWh (1 GWh = 1.000.000 kWh) til ca 24.000
nettkunder i Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Eide og Gjemnes

• Istad Kraft AS som står for konsernets produksjon og omsetning av energi.
Gjennomsnittlig produserer selskapet ca 190 GWh pr år. I tillegg selger selskapet
energi til sluttbrukere både lokalt og nasjonalt. Det meste av den energien de
selger må kjøpes på den nordiske elbørsen, da selskapets egen produksjon bare
dekker 10-20 % av salgsvolumet

• Istad Elektro AS driver med entreprenørvirksomhet innen kraftbransjen i tillegg til
installasjonsvirksomhet

Istad AS er eid av Trondheim Energiverk AS (49 %), Molde kommune (41 %) og
Moldekraft AS (10 %).

Istad-konsernet avsluttet i 2002 en omfattende strategiprosess som resulterte i et
strategidokument gjeldende frem til 2005. I dette dokumentet er det slått fast at Istad
AS fortsatt skal være et selvstendig selskap med hovedkontor i Molde.

Konsernets visjon er definert som – lønnsom lokal drivkraft – og har sammenheng
med den lokale forankring og at Istad-konsernet i samspill med eierne, høyskolen og
offentlig forvaltning skal være en drivkraft i det lokale næringslivet.

I tråd med dette vil Istad være offensiv i forhold til forretningsutvikling, særlig med
bakgrunn i de mulighetene en ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet skaper for
regionen.

6.4  NÆRINGSMIDDELTILSYNET

Romsdal Næringsmiddeltilsyn er et interkommunalt selskap IKS som eies av kommunene
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma. Molde kommune fører
regnskap og holder lokaliteter for Næringsmiddeltilsynet.

RNT driver saksbehandling og tilsyn innenfor næringsmiddelområdet både etter
delegasjon fra eierkommunene og Statens Næringsmiddeltilsyn.

RNT er organisert i 3 avdelinger.
Tilsynsoppgavene utføres av respektive tilsyns- og kjøttkontrollavdeling  Vårt tredje
virksomhetsområde er laboratoriedrift som drives rent forretningsmessig. Laboratoriet er
godkjent etter standarder fra Norsk akkreditering.

Nærmere informasjon om RNT finnes på vår hjemmesidde: www.rnt.no.
En egen mer detaljert årsmelding blir utgitt.
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Nøkkeltall Kirkelig
Fellesråd
(Tall i hele 1.000, løpende priser)

2001 2002

Ansatte totalt 24 24

Årsverk totalt 17 17

Medl. Av DNK 21421 21445

Døpte 235 226

Konfirmanter 240 229

Bryllup 67 76

Gravferder 177 191

Tot. Ant. gudstj. 391 328

konserter m.v.

i kirkene: 41 43

Deltakere v/alle

gudstjenester: 43920 43264

Gj.snitt gudstj.

deltakelse søn-

og helligdager: 723 696

Viktige hendelser

• Utvidelse av gravareal på
Tøndergård gravlund (1.
byggetrinn) er ferdigstilt

• Prestetjenesten i Molde
styrket med en prest
(statlig tilskudd

Nøkkeltall
Godtferd Liesplass 1 AS

• Tall for 2002 er ikke klare

• Det vises til selskapets
egen årsmelding for
nærmere informasjon

6.5  MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD

Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver på vegne av de enkelte sokn i den lokale
kirken i Molde kommune. Kirken i Molde består av seks sokn fordelt i to prestegjeld, og
er organisert med to staber i tillegg til fellesrådets administrasjon.

Fellesrådet forvalter midler som hovedsak kommer som overføringer fra Molde kommune
i tillegg til noe fra staten. Kirkelig Fellesråd har ansvare for:

• Økonomiske og administrative oppgaver

• Utarbeidelse av mål og planer

• Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer

• Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig ansatte

Når det gjelder soknenes ansvar for ”det kristelige liv”, herunder forkynnelse,
undervisning, diakoni og kirkemusikk har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette,
mens det er fellesrådets ansvar å forvalte midlene fra kommunen til dekning av utgifter
til lønn og utstyr for de ansatte i soknene.

Den praktiske kirkegårdsdriften gjennomføres av parkvesenet som tjenesteyting og
kommer fram i park og fritids regnskap/årsmelding (Kultursektoren).

Målene for kirken i Molde er formulert i de syv virksomhetsområdene gudstjenesteliv,
undervisning, diakoni, kirkemusikk, stillinger, bygninger/anlegg og administrasjon. Med
utspring i disse områdene er det intensjonen at Molde kommunes innbyggere skal kunne
betjenes med aktuelle aktiviteter og kirkelige handlinger i alle livets faser.

Endelige regnskapstall er i skrivende stund ikke klare, men på grunn av helt nødvendig
overforbruk på flere poster, først og fremst energiutgifter, viser foreløpige tall  et
driftsmessig underskudd.

For nærmere detaljer vises det til kirkelig fellesråds egen årsmelding.

6.6  EIENDOMSSELSKAP
Gotfred Liesplass 1 AS (GLP) er et heleid kommunalt selskap som eier og forvalter
bygget G. Liesplass 1. Bygget består av 31 omsorgsboliger og en forretningsdel som
blant annet inneholder Molde Kino. I tillegg eier GLP en tredjedel av GLP. 4, som leies ut
til Molde kommune.

GLP er organisert slik at alle inntekter i selskapet kommer selskapet selv til gode. Molde
kommune henter ikke ut utbytte fra selskapet. Endelige tall for GLP for 2002 er ikke
klare på tidspunktet dette skrives.

I forbindelse med omorganiseringsprosessen tar en sikte på å  danne et boligselskap til å
forvalte kommunens  utleieboliger. Det vurderes om G. Liesplass As skal inngå i dette
foretaket.

I tillegg er Molde kommune deleier i følgende eiendomsselskaper:

• AS Amtm. Krohgsgt. 4/6

• DH-bygget AS

• Stiftelsen Molde Ungdomsboliger

• Fuglset/Tøndergård Båthavn AL
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Nøkkeltall Atlantic Safari
AS

2001 2002

Ansatte 2 2

Sommerhjp. 2 2

Årsresultat: 139 140 107 017

Viktige hendelser

• Reiselivsnæringen og
næringslivet tegnet ny
aksjekapital for kr. 590.000
i 2002.

• Salgsinntektene fra
reiselivsnæringen mer enn
tredoblet seg fra kr.
522.000 i 2001 til
1.588.000 i 2002.

• Flere kommuner har
signalisert at de vil gå inn
som aksjonær i 2003.

Reiseliv

2001 2002 Endr.

Hotelldøgn:

Molde 81268 92561 13,9 %

ålesund 203279 209740 3,2 %

Kr.sund 93129 89138 -4,3 %

Cruiseanløp:

Molde 38 31 -18,4 %

Ålesund 43 46 7,0 %

Kr.sund 1 5 400,0 %

Av-påstign. Flypl.

Molde 281401 272500 -3,2 %

Ålesund 632284 569306 -10,0 %

Kr.sund 216349 204593 -5,4 %

Av påstign. Hurt.ruten

Molde 15323 20731 35,3 %

Ålesund 37994 49872 31,3 %

Kr.sund 13679 16929 23,8 %

6.7  REISELIV

Private investorer og offentlige myndigheter har i løpet av de siste årene investert store
beløp i reiselivs- og serviceanlegg i Molde. Eksempler på dette er Bjørnsonhuset
Kulturhus, gjestebåthavn på Reknes, Molde Stadion, Molde Fjordstuer, Rica Hotel
Storgata og Rica Seilet Hotel. Quality Alexandra Hotel, Comfort Hotel Nobel, Rainbow
Hotel Knausen og Hotell Molde er til sammen oppgradert for over 100 millioner kroner.
Kviltorp Camping har bygd fire nye høystandard hytter i strandkanten. Molde Lufthavn
Årø har fått ”nytt” terminalbygg og Molde Havnevesen har investert 25 millioner i ”ny”
cruise- og hurtigrutehavn på Storkaia.

Atlantic Safari AS er et destinasjonsselskap som eies av kommuner og reiselivsnæring i
Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Lesja, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og
Sandøy. Selskapets hovedoppgave er å drive helårsåpen turistinformasjon, utvikle nye
reiselivsprodukter og markedsføre området som reisemål. Selskapet har kontor i Storgata
31 i Molde.

I ekstraordinær generalforsamling 23.08.02 tegnet reiselivsnæringen og næringslivet ny
aksjekapital for kr. 590.000. Selskapets styre fikk samtidig fullmakt til å forhøye
selskapets aksjekapital med ytterligere kr. 500.000 ved nytegning av aksjer. Molde
kommune eide ved årskiftet 4,35% av aksjene. Selskapet hadde pr. 31.12.02 en innskutt
aksjekapital på kr. 1.150.000 fordelt på 67 aksjonærer.

Det er en forutsetning for selskapets fremtidige drift at kommunene og reiselivsnæringen
i regionen kjøper tjenester og tilfører økonomiske midler til fellestiltak.

Molde kommune er ellers engasjert innenfor reiselivet med eierandeler i følgende
selskaper:
• Knausen Molde AS
• Hyseskjæret ANS
• Vardestua

I tillegg stiller Molde kommune gratis tomt til disposisjon for NAF til campingplass på
Kviltorp.

6.8  SAMFERDSELSPROSJEKTER

Molde kommune er engasjert med eierinteresser i flere samferdselsprosjekter i regionen,
blant annet:

• Tusten Tunnelselskap AS

• Haram-Midsund-Aukra tunnelen

• Molde Tunnel- og Bruselskap AS (Skålavegen)

I tillegg er Molde kommune økonomisk engasjert i utredningen av tunnel under
Langfjorden, med sikte på fergefri forbindelse mellom Molde og Åndalsnes.

6.9  KULTUR- OG IDRETTSANLEGG

Foruten kommunens egne kultur- og idrettsanlegg har kommunen eierinteresser i flere
institusjoner og anlegg, blant annet:

• Møre og Romsdal regionteater

• AL Skarbakkene

• AS Skaret Skisenter

• Skaret Travbane

• Berg Alpin AL

• Bjørnsonhuset
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