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Konsernkart

per 31. desember 2012

Kontrollutvalget
5 representanter

Formannskapet
13 representanter

Drifts- og forvaltningsutvalget
11 representanter

Plan- og utviklingsutvalget
11 representanter

Molde eldreråd
7 representanter

Rådet for funksjonshemmede
9 representanter

Ungdomsrådet
7 representanter

Rådmann

Avdelinger og enheter

5 stabsavdelinger

37 enheter

Molde Eiendom KF
daglig leder
Johan Sjåstad Braaten

Molde Utleieboliger 
KF
daglig leder
Torstein Fuglseth

Molde Vann og Avløp 
KF
daglig leder
Bjarte Koppen

Moldebadet KF
daglig leder
Eva Kristin Ødegård

Molde Havnevesen 
KF
daglig leder
Olav Akselvoll

Interkommunale selskap

Molde og Romsdal Havn IKS

Romsdalshalvøya Interkommunale  
Renovasjonsselskap IKS

Krisesenteret for Molde og Omegn IKS

GassROR IKS 

IKA Møre og Romsdal IKS

Aksjeselskap (100 pst. eide)

Romsdal Parkering AS

Molde Kino AS

Træffhuset AS

Gotfred Lies plass 1 AS

Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS

Interkommunale samarbeid

Tøndergård skole

Romsdal Interkommunale Utvalg mot  
Akutt Forurensning (RIUA)

Kommunerevisjonsdistrikt 2

Andre 

Kirkelig fellesråd

Molde Kommunale Pensjonskasse

Kommunestyret

47 representanter

Ordfører

 Antall møter  Antall saker 
Kommunesstyret 9 138
Formannskapet 8 177
Plan- og utviklingsutvalget 18 119
Drifts- og forvaltningsutvalget 11 78
Rådet for funksjonshemmede 9 37
Molde eldreråd 9 37
Hovedarbeidsmiljøutvalget 5 17
Ungdomsrådet 11 52



Konsernet
Molde kommune
Molde kommune er den største 
arbeidsgiveren i kommunen og 
leverer et vidt spekter av tjenester 
til kommunens innbyggere, men 
også i en viss grad til innbyggerne i 
regionen forøvrig. Dette skjer i ho-
vedsak gjennom kommunens egen 
organisasjon, men ofte i samarbeid 
med de kommunale foretakene, 
andre kommuner, fylkeskommune 
og stat. Kommunen kjøper også 
tjenester fra private aktører i et visst 
omfang.

Kommunale foretak
Kommunestyret i Molde har oppret-
tet fem ulike kommunale foretak. 
Molde Utleieboliger KF har ansvaret 
for å dekke kommunens behov for 
boliger til ulike målgrupper. Molde 
Eiendom KF har ansvaret for drift og 
vedlikehold av kommunens formåls-
bygg. Molde Vann og Avløp KF har 
ansvaret for kommunens selvkost-
områder på vann- og avløpsområdet 
i tillegg til å levere enkelte tjenes-
ter til kommuneorganisasjonen. 
Moldebadet KF drifter kommunens 
”badeland” som er et tilbud til 
skoler, organisert idrett, andre 
organisasjoner og private. Molde 
Havnevesen KF er et eiendoms-
selskap uten egne ansatte etter at 
kommunen var med å etablere et 
eget interkommunalt selskap.

Kommunale aksjeselskap
Molde kino er organisert som et 
eget aksjeselskap med kommunen 
som eier. Kinoen var tidligere en 
del av kommunens kulturtjeneste. 
Romsdal Parkering AS er kom-
munens heleide aksjeselskap med 
ansvar for innkreving av parke-
ringsavgifter på områder som ikke 
er i kommunalt eie. Gotfred Lies 
plass 1 AS er et heleid kommunalt 
selskap som eier Gotfred Lies plass 
4. Dette bygget benyttes i hoved-
sak av kommunale enheter, men 
er også utleid til privat nærings-
virksomhet. Gotfred Lies plass 1 
Omsorgsboliger A/S er som navnet 
tilsier kommunalt eide omsorgsboli-
ger. Ved årsskiftet eide kommunen 
alle aksjene i Træffhuset AS. Dette 
selskapet planlegges oppløst i 
2013.

Interkommunale selskap
Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS favner de 
fleste av Romsdalskommunene hva 
gjelder innsamling og håndtering 
av avfall. Krisesenteret for Molde 
og Omegn IKS har tilhold i Molde 
kommune. GassROR IKS er et til-
taksrettet regionsselskap finansiert 
av deltagende kommuner med ho-
vedvekt på et betydelig økonomisk 
bidrag fra Aukra kommune knyttet 
til eiendomsskatt fra Ormen-anleg-
get. IKA Møre og Romsdal IKS er et 
interkommunalt arkiv som leverer 
ulike arkivtjenester til deltagende 

kommuner. Molde og Romsdal 
Havn IKS tar seg av havnefunksjo-
nene til deltakerkommunene.

Interkommunale  
samarbeid
Kommunerevisjonsdistrikt 2 er et  
interkommunalt samarbeid og felles-
revisjon for de fleste Romsdalskom-
munene. Videre er Tøndergård 
skole et samarbeid hvor de ulike 
kommunene abonnerer på plasser 
ved skolen. Det selges også ledige 
plasser til fylkeskommunen. RIUA  
er et samarbeid mellom kommuner  
i regionen som har som oppgave å 
ta seg av akutt forurensning.

Andre selskap
Molde Kommunale Pensjons-
kasse ble etablert 1. januar 2008. 
Organisasjonsformen er nokså 
lik en stiftelse med eget styre og 
kassen er underlagt kontroll av 
Finanstilsynet. Kirkelig fellesråd har 
egen omtale senere i dokumentet 
og det henvises til denne. Oversikt 
over kommunens ulike legater er 
også omtalt avslutningsvis i dette 
dokumentet. Molde kommune har 
også eierinteresser i mange andre 
aksjeselskaper, stiftelser og andre 
selskapsformer uten at dette inngår 
i konsernet Molde kommune. 

Alle kommunens eierskap i ulike 
virksomheter, drøftes i kommuens 
eierskapsmelding. 

Sysselsatte med Molde kommune  
som arbeidsgiver

Sysselsatte i Molde med annen 
arbeidsgiver

Sysselsatte i Molde

87,9%

12,1%

*Tall for innpendling og utpendling for 2012 er ikke tilgjengelig før i juni.

 2009 2010 2011 2012

Folketal 31.12.2012 24 795 25 089 25 488 25 936
Folketilvekst 241 294 399 448
Folketilvekst i pst. 1,0 1,2 1,6 1,8
Fødte 289 268 292 269
Døde 202 209 202 179
Fødselsoverskudd 87 59 90 90
Barn-unge 0 - 19 år 6 212 6 208 6 277 6 326
Barn-unge 0 - 19 år i pst. 25 25 25 24
Innflytting 1 211 1 350 1 016 1 119
Utflytting 1 053 1 153 1 026 1 072
Innvandring 293 375 429 409
Utvandring 75 141 110 103
Innpendling* 4 433 5 218 5 327 
Utpendling* 1 051 1 968 2 064 

Nøkkeltall Molde kommune
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MOLDE BY
Der elva rant ut i den stille blå fjorden gikk det primi-
tive mennesket i land og dro skinnbåten forsiktig opp 
i fjæra, rettet den støle kroppen i full lengde, snuste 
i lufta og så seg rundt. Så grov han i den feite jorda 
med et kvalbein litt opp for selve osen, tok en hånd-
full opp til nesen. “Moldar” mumlet han for seg selv 
– han hadde funnet god jord og et sted å leve livet! 
Slik kunne den første etableringen i byen ha skjedd. 
Ved etablering av Molde som kjøpstad i 1742 var det 
imidlertid sildefiske som var livsgrunnlaget, ved siden 
av økende nasjonal og internasjonal handel med tøm-
mer, klippfisk og andre varer.
Etter 1742 har byen vokst og utviklet seg til i dag å 
være en moderne småby med variert og spennende 
industri, stor handel, godt utdanningstilbud, storslått 
natur, godt oppvekstmiljø og variert idretts-, frilufts- 
og kulturtilbud. Mange har levd det gode liv i Molde 
siden det første steinaldermennesket slo seg ned.

MOLDE BY
Der elva rant ut i den stille blå fjorden gikk det primi-
tive mennesket i land og dro skinnbåten forsiktig opp 
i fjæra, rettet den støle kroppen i full lengde, snuste 
i lufta og så seg rundt. Så grov han i den feite jorda 
med et kvalbein litt opp for selve osen, tok en hånd-
full opp til nesen. “Moldar” mumlet han for seg selv 
– han hadde funnet god jord og et sted å leve livet! 

Slik kunne den første etableringen i byen ha skjedd. 
Ved etablering av Molde som kjøpstad i 1742 var 
det imidlertid sildefiske som var livsgrunnlaget, ved 
siden av økende nasjonal og internasjonal handel 
med tømmer, klippfisk og andre varer. Etter 1742 har 
byen vokst og utviklet seg til i dag å være en mo-
derne småby med variert og spennende industri, stor 
handel, godt utdanningstilbud, storslått natur, godt 
oppvekstmiljø og variert idretts-, frilufts- og kulturtil-
bud. Mange har levd det gode liv i Molde siden det 
første steinaldermennesket slo seg ned.
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Årsrapporten gir en beskrivelse av 
hva Molde kommune produserte og 
leverte av tjenester i 2012. Årsrapporten 
beskriver også ressursbruk, kvalitet og 
omfang av disse tjenestene. Brukerne 
av kommunale tjenester vil alltid være 
hovedfokus i kommunens årsrapport. 
Bak dette ligger ønsket om å tydelig-
gjøre at kommunen er til for å dekke 
innbyggernes behov for ulike tjenester. 
Kommunens grunnleggende organisa-
sjonsfilosofi - ROSE-filosofien ”lever” 
i organisasjonen. Denne filosofien står 
for Respekt, Omsorg, Samarbeid som 
samlet skal gi Effektivitet.

Molde kommune fikk bystatus i 1742 
og fylte således 270 år i 2012 uten at 
dette på noen måte ble offisielt markert. 
Dette har imidlertid gitt inspirasjon til 
årets tema for kommunens årsmel-
ding, som tar for seg den historiske 
utviklingen av byen med særlig vekt på 
endring i hovednæringsveier over tid. 
Det historiske tilbakeblikket på Molde 
ble for øvrig også benyttet som tema i 
budsjettdokumentet for 2012 gjennom 
bevisst billedbruk som viste det gamle 
Molde. Dette er derfor første gangen at 
kommunens årsrapport følger samme 
tema som budsjettdokumentet den skal 
rapportere i forhold til.

De overordnede mål og strategier i 
kommunens vedtatte kommuneplan er 
under revisjon. I forslaget som det nå 
arbeides med, er det en uttalt målset-
ning at kommunen innen år 2020 skal 
ha et innbyggertall på 30.000. Per 31. 
desember 2012 var innbyggertallet 
25.936. Som regionssenter, er Molde 
kommune avhengig av et sterkt omland. 
Veksten forventes derfor ikke å skje 
gjennom konkurranse med kommunens 
nabokommuner i forhold til boset-
ning og innbyggervekst. I kampen om 
innbyggere konkurrerer Molde med ho-
vedstaden og de største norske byene. 
Det er fra disse kompetansesentraene 
kommunen må hente den nødvendige 
og kompetente arbeidskraften som skal 
videreutvikle kommunen og regionen 
og skape fremtidig økonomisk og sosial 
bærekraft. 

Molde kommune er som andre kom-
muner og landet som helhet særdeles 
påvirket av det som skjer ute i den store 
verden med særlig vekt på Europa.  
Dette er bakgrunnen for at også årets 
årsmelding inneholder et eget kapittel 
(Kommunene og norsk økonomi) som 
tar for seg den globale påvirkningen 
som kommunesektoren er eksponert og 
utsatt for. I forhold til finanskrisen som 

stadig brer om seg i eurosonen, fortoner 
Norge seg som annerledeslandet med 
lav arbeidsledighet, vekst i BNP, over-
skudd i nasjonalregnskapet og penger 
på bok. Kommunesektoren i Norge opp-
lever i dag en tilførsel av økonomiske 
ressurser fra statlige myndigheter som 
i verste fall kan benevnes som en form 
for stagnasjon i forhold til den betyde-
lige realveksten sektoren har opplevd 
de senere årene. Kommuneoppgjøret 
i statsbudsjettet for 2013 er et tydelig 
bevis på det. Behovet for måtehold i 
statsbudsjettet, begrunnes dels med 
forholdene ellers ute i Europa. Faren 
for at den økonomiske “elendigheten” 
i større grad enn i dag kan smitte over 
på Norge, er absolutt til stede og de ne-
gative konsekvensene av dette forsøker 
de statlige myndighetene å begrense 
gjennom å begrense realveksten innen-
for offentlig sektor. Annerledeslandet 
Norge tiltrekker seg også faglig godt 
kvalifisert arbeidskraft fra eurolandene, 
noe som dekker et arbeidskraftbehov 
som er stadig voksende. Det er selvsagt 
en fare for at dette “utarmer” de lan-
dene som fra før sliter økonomisk og på 
denne måten må gi slipp på sårt tiltrengt 
kompetanse som de selv har bygd opp 
over år. Arbeidsledigheten i eurolandene 
utgjorde ved utgangen av 2012 nær 12 
pst. av arbeidsstyrken. I en slik situasjon 
bedrer det ikke landenes muligheter 
til å komme på fote igjen, at den mest 
kompetente arbeidskraften har funnet 
en tryggere havn i det norske arbeids-
markedet. 

Årsrapporten er rådmannens presenta-
sjon av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding for kommunestyret. 
Rapporten fungerer i tillegg som et 
informasjonsdokument for kommunens 
innbyggere, næringsliv og andre lesere 
gjennom beskrivelse av de kommunale 
enheter og oppnådde resultater i 2012. 
Årsrapporten er detaljrik og omfattende. 
Dette er gjort for at politikere og ansatte 
skal få en grundig og detaljert informa-
sjon om kommunen både når det gjelder 
overordnede styringssystemer, tjeneste-
beskrivelser i enhetene, ressursbruk og 
målsetninger for driften.

Årsrapporten gir det hele og fulle bildet 
av den kommunale tjenesteproduk-
sjon i året i tillegg til å være en viktig 
brikke i det kommunale plansystemet. 
For å ha et strategisk blikk fremover, 
som er en av årsrapportens viktigste 
funksjoner, er budsjettet for 2013 lagt 
inn som en sammenligningskolonne i 
de fleste regnskapstabeller. I tillegg er 
alle enheter utfordret til å skrive litt om 

fremtidige utfordringer tjenestene de 
leverer står ovenfor. I årsrapporten skal 
tjenesteproduksjon og øvrige aktiviteter 
i året som har gått evalueres i forhold til 
måloppnåelse.

For å gi leserne et godt innblikk i de 
enkelte tjenester kommunen leverer, 
er det også i år valgt å presentere all 
informasjon samlet under den enkelte 
tjeneste. Dette innebærer at diverse 
nøkkeltall, data fra KOSTRA og even-
tuelle bruker- og medarbeiderundersø-
kelser vil bli presentert samtidig som 
tjenestene vil bli beskrevet. 

Molde kommunes regnskap synliggjør 
alle aktiviteter i kommunal regi samtidig 
som det beskriver omfanget av tjeneste-
produksjonen som er satt bort til andre. 
Årsrapporten viser at Molde kommune 
er et konsern som i tillegg til kjerne-
virksomheten har mange kommunale 
foretak og deltar i flere interkommunale 
selskaper. I tillegg er kommunen eier 
og medeier i flere aksjeselskaper. Det 
hadde derfor vært ønskelig at kommu-
nene var pålagt å sette opp eget kon-
sernregnskap i tillegg til det ordinære 
regnskapet.

Rapporteringen av regnskaps- og pro-
duksjonsdata til staten (KOSTRA) hadde 
også blitt kvalitetsmessig vesentlig 
bedre dersom dataene var gjenstand for 
revisjon på linje med regnskapet for øv-
rig. Dette ville gitt et bedre og riktigere 
sammenligningsgrunnlag kommunene 
imellom.

Introduksjon

Introduksjon

Regnskapsresultat (udisponert)

0 -4 569 1 25812 0720

(i 1.000 kr.)

2009 2010 2011 2012
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Kommunebarometer
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 2010 2011 2012
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt)   
i pst. av brutto driftsinntekter 33,6 % 30,8 % 31,6 %
   
Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter 14,8 % 25,6 % 26,6 %
   
Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av brutto    
driftsinntekter 6,6 % 2,4 % 2,6 %
   
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter 3,0 % 3,0 % 3,3 %
   
Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 16,0 % 15,9 % 14,9 %
   
Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 26,0 % 22,3 % 21,0 %

Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern i 2012

 2009 2010 2011 2012
Økonomi 
Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 114,0 116,5 114,2 116,0
Netto driftsresultat, konsern, i 1.000 kroner  44 683   56 964   471   12 480  
Disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter, konsern 0,9 1,1 1,2 0,7
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i pst. av brutto driftsinntekter 1,9 1,9 1,1 0,9
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter 1,8 3,1 3,1 3,4
Grunnskole    
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring i pst. 99,4 98,9 99,1 99,4
Elever per kommunal skole, antall personer 266 262 243 237
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,2 39,2 39,1 40,4
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 1 360 1 201 1 183 1 098
Barnehage    
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,7 4,9 4,9 4,9
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass i pst. 95,7 95,1 95,0 94,9
Andel ansatte med førskolelærerutdanning i pst. 30,5 27,0 29,1 30,4
Barnevern    
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder i pst. 43,8 30,9 34,5 22,4
Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn 0 - 17 år 2,2 2,4 2,9 3,4
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan i pst. 90,0 84,0 97,0 82,0
Pleie og omsorg    
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning i pst. 76,0 71,0 71,0 72,0
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente i pst. 15,1 14,8 14,3 11,9
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig av befolkning 80+ i pst. 23,0 22,0 23,0 26,0
Sosialtjenesten    
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år i måneder 4,9 5,4 5,1 4,2
Gjennomsnittlig stønadslengde 25 - 66 år i måneder 5,7 6,0 5,3 5,4
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 254 273 228 213
Kultur og nærmiljø    
Netto driftsutgifter kultursektoren i pst. av kommunens totale netto driftsutgifter 4,2 3,9 4,5 4,5
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens musikk- og kulturskole, 
av antall barn i alderen 6 - 15 år i pst. 17,7 19,8 21,7 20,9
Leke- og rekreasjonsareal per 1.000 innbyggere i dekar 16 17 16 16
Andel dispensasjonssøknader for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget 77 100 82 100
Administrasjon    
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 45 41 33 35
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i pst. av totale netto driftsutgifter, konsern 12.5 12,4 8,2 7,9
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Brutto driftsutgifter fordelt på tjenester, 
konsern i 2012
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene  
til kommunale foretak (KF), interkommunale sam-
arbeider og interkommunale selskaper (IKS).

 2010  2011  2012

Adm, styring og fellesutgifter 8,2 % 6,2 % 6,0 %

Barnehager 10,4 % 10,9 % 10,9 %

Grunnskoleopplæring 20,2 % 20,6 % 19,5 %

Helse og omsorg 32,1 % 32,1 % 35,3 %

Sosialtjenesten 5,3 % 5,8 % 6,2 %

Barnevern 1,9 % 2,2 % 2,1 %

Vann, avløp og renovasjon/avfall 5,8 % 5,5 % 4,6 %

Fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø 1,3 % 1,3 % 1,2 %

Kultur 3,7 % 5,1 % 4,8 %

Kirke 0,8 % 0,8 % 0,7 %

Samferdsel 2,7 % 2,7 % 2,6 %

Bolig 1,3 % 1,2 % 1,2 %

Næring 0,8 % 0,7 % 0,3 %

Brann- og ulykkesvern 2,1 % 2,1 % 2,0 %

Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3,4 % 2,8 % 2,6 %

Bemanning
   Ansatte Årsverk
 2012  2 052 1 659
 2011  2 019 1 619
 2010  1 938 1 565
 2009  1 907 1 533

Merforbruk/mindreforbruk  (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik i kr.
 2012 1 151 390 1 145 561 -5 827 
 2011 1 060 818 1 045 177 -15 641
 2010 889 052 874 256 -14 796
 2009 852 453 842 345 -10 108

(Beløp i 1.000 kr.)

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

1 327 -438 1 407 -346 1 507 -3571 528 -376

Økning i driftsutgiftene i 2011 skyldes i hovedsak 
at de inkluderer tilskuddet til de ikke-kommunale 
barnehagene. Reduksjonen i inntekter i 2011 skyldes 
i hovedsak at barnehagetilskuddet ble innlemmet i 
rammetilskuddet fra fra staten.

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2012 1,2 % 1,3 % 6,7 % 9,2 %
 2011 1,2 % 1,3 % 7,0 % 9,5 %
 2010 1,2 % 1,4 % 7,5 % 10,1 %
 2009 1,2 % 1,5 % 7,8 % 10,5 %

-49%

-14%

-37%

81%7%
12%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Fordeling av hovedtall

Varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon er tatt ut og presentert under 
eget kapittel etter enhetene.

Hovedtall samlet for avdelinger og enheter

* Fagseksjonene er trukket ut fra plan- og utviklingsavdelingen og lagt inn under fagområdene skole, barne-
hage og pleie og omsorg.

 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett  
 2012 2012  2013

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 44 867 41 705 -3 162 37 114
Plan- og utviklingsavdelingen * 10 875 11 158 283 11 340
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 024 20 199 175 19 131
Økonomiavdelingen 12 339 12 453 114 12 079
Informasjons- og serviceavdelingen 4 082 4 578 496 4 144
Skoler * 236 053 236 081 28 235 304
Molde voksenopplæringssenter 8 397 8 355 -42 7 927
Barnehager * 145 856 146 074 220 152 173
Barneverntjenesten 41 370 42 301 931 25 835
Sosialtjenesten NAV Molde 61 860 59 637 -2 223 56 502
Ressurstjenesten 10 318 10 588 270 11 524
Molde asylmottak -314 -64 250 -100
Helsetjenesten 39 235 39 518 283 57 217
Pleie og omsorg * 316 027 311 004 -5 023 309 623
Tiltak funksjonshemmede 123 297 123 527 230 130 3548
Brann- og redningstjenesten 19 756 18 550 -1 206 18 508
Byggesak og geodata 967 1 096 129 387
Molde bydrift 21 167 23 015 1848 23 314
Kulturtjenesten 25 477 26 192 715 28 785
Kulturskolen 9 737 9 594 -143 9 005
Netto avdelinger/enheter 1 151 390 1 145 561 -5 827 1 150 360
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krevende år for Molde. Vi opplever store 
triumfer på mange arenaer, men også 
konkrete utfordringer som vi må ta fatt i. 

Den 14. juli 2012 ble Plassen offisielt 
åpnet av kulturministeren. Ideen med 
å samle fem kulturinstitusjoner under 
samme tak, har allerede vist seg som 
en suksess. Teatret Vårt, Moldejazz, 
Bjørnsonfestivalen, M&R Kunstnersen-
ter sammen med Molde bibliotek har 
allerede utviklet både kunstneriske og 
administrative samarbeidsprosjekter, og 
institusjonene opplever økt publikumstil-
strømning. Kulturbyen Molde har fått en 
synlig posisjon midt i sentrum. Sammen 
med Moldebadet har Plassen skapt økt 
aktivitet og vitalitet i sentrum. Molde 
kommune har bidradd med byggeklar 
tomt og betaler husleie for biblioteket.   

MFK gjentok bragden fra 2011 og ble 
seriemester 2012 med klar margin. 
Dette har stor betydning for hele re-
gionens selvfølelse og gir en fantastisk 
mediedekning. Ingen klubber i elitese-
rien har et så positivt omdømme som 
MFK, og dette smitter positivt over på 
Molde kommune.

I 2012 hadde Molde en netto befolk-
ningsvekst på 448 nye innbyggere, 
herav en netto innflytting på 356 og 
et fødselsoverskudd på 90. Dette er 
den sterkeste økningen i folketall som 
er registrert i kommunens historie. 
Økningen på 1,8 pst. er betydelig større 
enn både Ålesund og Kristiansund som 
har en vekst på henholdsvis 1,4 pst. og 
1,3 pst. En kontrollert innbyggervekst 
er helt nødvendig for å sikre bærekraft 
gjennom en god aldersmessig balanse. 
Vi trenger flere unge, velutdannede 
innbyggere som kan videreutvikle vårt 
sterke næringsliv. Molderegionen har 
alle forutsetninger for å bli en av vin-
nerne.  

For å nå målet, må vi aktivt legge tilrette 
for et variert boligtilbud for mennesker i 
alle livsfaser. Det må til enhver tid finnes 
ferdig regulerte og byggeklare boligfelt 
for eneboliger, rekkehus og leiligheter i 
lavblokker og blokker i alle prisklasser, 
og det må finnes tilbud både for kjøp 
og leie. Kommunen har de siste årene 
maktet å komme mer på offensiven i 
dette arbeidet.

Molde fremstår med et meget positivt 
nasjonalt omdømme med et rikt kultur- 
og idrettsmiljø og en vakker beliggen-
het. Det er selvsagt positivt, men sam-
tidig må vi selge inn Molderegionens 
allsidige og sterke næringsliv. Hvem er 
oppmerksom på at Molde har den ster-

keste ingeniørklyngen mellom Bergen 
og Trondheim, og at Molde kommune 
er en av de største industrikommunene 
i Møre og Romsdal? Og hvor godt kjent 
er variasjonen i jobbtilbudet for begge 
kjønn? Kommunen har en arbeidsplass-
dekning på 124 pst., det vil si vi har et 
overskudd på 3.250 arbeidsplasser. Mer 
enn 5.300 personer jobbpendler hver 
dag inn til kommunen.

Dagens samferdselsløsninger må utvi-
kles videre. Innfartsvegen fra øst har al-
lerede en trafikkbelastning langt utover 
kapasitetsgrensene, og i rushtidstrafik-
ken morgen og ettermiddag er det lange 
køer. Med en fortsatt årlig trafikkvekst 
på 2,2 pst., vil trafikken over en 10 
års periode øke med 25 pst. Denne 
utfordringen må kommunen møte gjen-
nom økt satsing på kollektivtransport og 
gang- og sykkelveger. Samtidig må det 
skje en oppgradering av veisystemet. 
Spesielt gjelder dette innfartsveien fra 
øst. Arbeidet med å realisere Langfjord-
tunnelen og Møreaksen må videreføres 
og intensiveres for å skape en enda mer 
robust bo- og arbeidsmarkedsregion.

Utdanningstilbudet i Molde er preget av 
nyrenoverte, moderne grunnskoler, to 
store og gode videregående skoler, som 
også er i ferd med å bli modernisert, og 
Høgskolen i Molde med status som vi-
tenskapelig høyskole. Våre ungdommer 
og tilreisende har dermed tilgang til et 
variert og kvalitativt godt utdanningstil-
bud. Tilgangen på kompetanse kommer 
til å bli en av kommunens viktigste 
suksesskriterier.

Molde kommune har ikke bare høye 
ambisjoner for en positiv samfunnsut-
vikling, men også å kunne tilby innbyg-
gerne tjenester av meget høy kvalitet. 
Denne ambisjonen utfordrer kommu-
nens tilgjengelige driftsrammer. Det har 
derfor vært helt nødvendig å justere ned 
driftsnivået med ca. 3 pst. for å oppnå 
bærekraftig drift. Jeg vil i den sammen-
heng takke alle ansatte for et godt 
samarbeid i denne krevende prosessen. 
Spesielt vil jeg fremheve samarbeidet 
med rådmannen og hans stab.

 

Torgeir Dahl
ordfører
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Årsrapporten er rådmannens presenta-
sjon av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding for kommunestyret. Mol-
de kommune er ansvarlig for og driver 
en omfattende virksomhet. Årsrappor-
ten viser omfanget, kompleksiteten og 
oppnådde resultater i den kommunale 
tjenesteproduksjonen. 

Rådmannen ønsker å trekke fram alt det 
gode arbeidet som gjøres av dyktigeog 
engasjerte medarbeidere i Molde kom-
mune. Gode eksempler på dette er 
blant andre Molde kulturskole som var 
en av fem kulturskoler i landet som mot-
tok Norsk kulturskoleråds Fyrtårnpris 
i 2012. Molde kommune, med NAV-
flyktningtjenesten i spissen, ble av IMDI 
kåret til årets bosettingskommune som 
følge av oppnådde resultater i 2012. 
Molde kommune mottar også, som 
første kommune i landet, en nyoppret-
tet nasjonal pris for sitt rusfaglige arbeid 
i 2012. Molde kommunes prosjekt i 
det nasjonale femårige programmet 
”Sammen om en bedre kommune” blir 
av programrådet, som ledes av Kom-
munal og regionalministeren brukt som 
eksempel for hvordan forbedrings- og 
utviklingsarbeid kan drives. Et av sat-
singsområdene er redusert sykefravær 
og det er derfor gledelig å konstatere at 
sykefraværet gikk ned for fjerde året på 
rad, fra 9,5 pst. i 2011 til 9,2 pst. i 2012.  

Det er likevel ingen grunn til å redusere 
det målrettede arbeidet for å bli en 
bedre kommune. Gjennomførte tilsyn 
og forvaltningsrevisjonsrapporter peker 
også på svakheter og forbedringspoten-
siale innen enkelte tjenesteområder.    

Forbedrings- og utviklingsarbeidet må 
ses i sammenheng med at Molde kom-
mune fortsatt har store økonomiske ut-
fordringer. Kommunen har ikke reserver 
til å møte svingninger på inntekts- og 
utgiftssiden. Regnskapsresultatet for 
2012 viser et lite overskudd på 1,3 mill. 
kroner mot et underskudd på 4,6 mill. 
kroner i 2011. Resultatet for 2012 er 
etter inndekning av underskuddet for 
2011. Rådmannen er tilfreds med at 
resultatforbedringen på slutten av året 
bidrar til inndekking av tidligere års 
underskudd.

Netto driftsresultat viser 7,4 mill. kroner 
(0,45 pst.) for 2012, mens det for 2011 
var -15,5 mill. kroner (-1,02 pst.). Netto 
driftsresultat er den primære indikatoren 
for økonomisk balanse i kommunesek-
toren. Netto driftsresultat bør utgjøre 
minst 3 pst. av totale driftsinntekter der-
som formuen skal bevares. Det vil si at 
Molde kommune burde hatt et positivt 
netto driftsresultat på ca. 50 mill. kroner 
i 2012. 

Driftsregnskapet viser et samlet 
merforbruk i de tjenesteproduserende 
enhetene på 5,8 mill. kroner i forhold til 
budsjett, eller 0,5 pst. av de samlede 
driftsutgiftene. Rådmannen er meget 
tilfreds med den betydelige reduksjonen 
i merforbruket i enhetene. Dette gir 
vesentlig mindre tilleggsutfordringer i 
forhold til videreføring av merforbruk 
inn i 2013, slik prognosene var. Det er 
imidlertid grunn til å presisere at resul-
tatet for 2012 ikke reduserer behovet 
for å gjennomføre de vedtatte tiltakene i 
budsjettet for 2013 for å skape nødven-
dig robusthet og et framtidig økonomisk 
handlingsrom.  

Avvikene i forhold til budsjett blir forklart 
i tilknytning til den enkelte enhet. Det 
er rådmannens oppfatning at det gjen-
nomgående er svært moderate avvik, 
ikke minst sett i forhold til omfang og 
kompleksitet i tjenesteproduksjonen. 
På noen områder er imidlertid avvikene 
større. Det gjelder spesielt innenfor 
pleie- og omsorgsområdet, sosialtje-
nesten og brann og redningstjenesten. 
Samhandlingsreformen, som blant an-
net innebærer økt kommunalt ansvar for 
helse- og omsorgstjenestene, har påført 
Molde kommune betydelige tilleggs-
kostnader i 2012. Spesielt gjelder dette 
betalingspliktige liggedøgn for utskriv-
ningsklare pasienter fra sjukehusene. 

Aktivitets- og tjenestetilbudet må yt-
terligere tilpasses inntektsrammene og 
krevende prioriteringer vil fortsatt måtte 
gjøres så vel innenfor som mellom 
tjenesteområder. Strukturelle endringer 
må vurderes, ikke minst som følge av 
demografisk utvikling, nye ansvarsrefor-
mer og utvidede oppgaver som krever 
så vel egnede lokaler som god kompe-
tanse. 

Jeg vil til slutt få takke alle kommu-
nestyrets medlemmer, tillitsvalgte og 
medarbeidere i Molde kommune for et 
godt og tillitsfullt samarbeid i 2012.

Arne Sverre Dahl 
rådmann
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BYTINGET SETTES SILDA FORSVINNER STORSILDA KOMMER IGJEN

1743 1758 1789

INNBYGGERE – 1769

2 514



KJØPSTADEN
I løpet av sine to første tiår som kjøpstad, lyktes 
Molde å bli en by med kjøpmenn som for egen 
regning handlet direkte med utlandet. Suksessen 
skyldtes at de lyktes som eksportører av tørrfisk og 
klippfisk. I tillegg ble silden i økende grad en viktig 
eksportvare.“Småvarer”, som tran og salt torsk, 
fulgte med på lasset.  Fra slutten av 1700-tallet 
begynte kjøpmennene i Molde for alvor trelasteksport 
vestover til Skottland og Irland, og da fisket sviktet i 
1796, betydde denne eksporten mye.

FATTIGKOMMISJONEN MIDDELSKOLEN ROMSDALS BUDSTIKKE

1814 1832 1843

EKSPORTVERDIEN AV KLIPPFISK ER  
30 000 RIKSDALER – 1793 - 1796

KLIPPFISK

Rom
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useets fotoarkiv/Kirkhorn
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Kommunens visjon
Visjonen ”Molde stikker seg ut!” skal 
symbolisere vilje til noe ekstra, og kan 
knyttes til ordspill i mange sam-
menhenger innenfor kommunens 
tjenesteproduksjon og øvrige virke. 
Den har en klar symbolikk i forhold 
til livskraftige roser (som stikker) 
og identiteten Rosenes by. Den 
påvirket også kommunens valg av 
verdigrunnlag nedfelt i ROSE-filo-
sofien, der ROSE står for Respekt, 
Omsorg og Samarbeid som samlet 
skal gi Effektivitet. Visjonen kan dekke 
alt på godt og vondt, men helst skal 
kommunen stikke seg ut på en positiv 
måte. Også i 2012 har kommunen gått 
inn for å leve opp til visjonen, og noe av 
dette gjenspeiles i årsrapporten.

Kommunens styringssystem
Oppbygging av kommunens styrings-
system tar utgangspunkt i inndelingen i 
vedtatt kommuneplan:
•  Visjon
•  Overordnede mål og satsingsområder
•  Strategier
•  Tiltaksplaner
•  Årsrapport

Den systematiske oppfølgingen av 
tiltaksplaner ble ikke gjennomført som 
planlagt på overordnet nivå. Men enhe-
tene har selv hatt ansvar for å legge til 
grunn kommunens visjon, overordnede 
mål og strategier i sine tiltaksplaner. 
Kapittelet om kommunens styringsred-
skap beskriver nærmere de verktøy som 
brukes til styring og ledelse.  
I 2012 har det pågått arbeid med å rul-
lere kommuneplanens samfunnsdel.

Satsningsområdet  
sentrumsutvikling 
I kommuneplanen er sentrumsutvikling 
det ene av to hovedsatsingsområder for 
kommunen. Det er nødvendig å utvikle 
Molde sentrum til et attraktivt bysen-
trum som regionen kan være stolt av.

Gørvellplassen
I 2006 startet utviklingen av Gørvell-
plassen først og fremst med bakgrunn 
i planleggingen av nytt Teater/Jazzhus 
i byen.  Arbeidet med å tilrettelegge 
tomta startet i mai 2010 og Molde 
Kulturbygg AS startet byggearbeidene 
med Teater/Jazzhuset i oktober 2010. 
Kommunen har blant annet hatt ansvar 
for utforming av utearealer. Det nye kul-
turbygget som har fått navnet Plassen, 
ble åpnet i juni 2012. Bygget gir rom for 
mange kulturaktiviteter så som jazzfes-
tival, teater, Bjørnsonfestival, kunstner-
senter og nytt folkebibliotek. Aktiviteten 
i det nye bygget gjør bysentrumet mer 
attraktivt, og gir kultursektoren gode 
utviklingsmuligheter.

Sjøfronten
Sentralt i reguleringsarbeidet i byen er 
kontakt med sjøen. Prosjektet “Sjøfron-
ten” skal utvikle kaiområdet i sentrum.  
Det er utarbeidet forprosjekt for første 
etappe fra Torget til Storkaia. Prosjekte-

ringen som skulle starte i 2012, er ikke 
gjennomført. Prosjektet er så langt ikke 
finansiert. Finansieringen vil være en 
utfordring ved kommende budsjettbe-
handlinger.  

Ny storkai
Kommunen har deltatt i prosjektet for 
ny utvikling av området ved Storkaia 
som Molde og Romsdal Havn IKS vil 
realisere.  Det er gjennomført arkitekt-
konkurranse for utforming.  Vinneren ble 
annonsert i januar 2013.

Boligutvikling og fortettingsproblema-
tikk
Det er stor etterspørsel etter boliger og 
spesielt sentrumsnære boliger. Det er 
fremmet flere store og mindre prosjekt i 
2012 som legger til rette for en vesentlig 
tilvekst av boliger i sentrum. Det største 
prosjektet, Grand Fiære, vil gi nærmere 
300 nye boenheter. Reguleringsplanen 
ble vedtatt i Molde kommunestyre i fe-
bruar 2013. Andre relativt store prosjekt 
i sentrum, er Storgata øst. Økningen 
av boenheter vil være viktig for å skape 
mer liv i sentrum.

Flere av de mindre prosjektene fører til 
fortetting av bebyggelsen. Ofte blir min-
dre boliger revet og erstattet med større 
konsentrert bebyggelse. I 2011 ble det 
utarbeidet og vedtatt retningslinjer for 
prosess med byfortetting.

Det er ikke bare i sentrumsnære strøk 
det er stor etterspørsel etter boliger.  
Behovet for nye boliger er stort i hele 
kommunen. I 2012 har arbeidet med å 
realisere prosjektene Røbekklia, Nedre 
Eikrem og Flovikhaugen startet. Flere 
andre prosjekt som Øvre Eikrem er også 
under etablering.

I 2012 har kommunen ervervet området 
fra Røbekklia og innover til Strande.  
Dette er de siste bynære arealene som 
er avsatt til boligutvikling i gjeldene 
kommuneplan. Med den store etter-
spørselen etter boliger og målsetning 
om økning i folketall, må arbeidet med 
ny kommuneplan komme i gang tidlig i 
2013. Denne vil blant annet ha fokus på 
nye arealer til bolig- og næringsutvikling.

Det har i 2012 vært utført grunnunder-
søkelser for Kringstadområdet. Resul-
tatene fra undersøkelsen viser at det 
ligger til rette for utvikling av rundt 200 
nye boligenheter i området. Realisering 
av utbyggingen av området vil være 
prioritert i 2013.

Mål og måloppnåelse
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Satsningsområdet ungdom
Ungdomsrådet
Barn og unge har rett til å bli hørt i saker 
som angår dem. Ungdomsrådet skal 
snakke ungdommens saker og fremme 
ungdommens interesser. Ungdomsrå-
det ble valgt på ungdomskonferansen i 
mars. Ungdomsrådet har hatt 11 møter 
og behandlet 52 saker i 2012. I tillegg 
til å behandle saker på sine møter, har 
ungdomsrådet valgt representanter til 
mange arbeidsgrupper og komiteer. Re-
presentanter har deltatt på konferanser 
og møter. Ungdomsrådet deltok under 
Utflytterdagen i september. Represen-
tanter for ungdomsrådet var med på 
planleggingen og gjennomføringen av 
kommunalt elevrådsmøte.

Ungdomsrådet arrangerte UKM lokal-
mønstring i Bjørnsonhuset 28. januar. 
UKM er et stort arrangement og ung-
domsrådet er involvert helt fra planleg-
ging til gjennomføring.

Natteravnene
Frivilligsentralen koordinerer natteravne-
nes arbeid i Molde sentrum. Det er re-
gistrert omtrent 250 frivillige som er ute 
på kveld/natt på lørdager. Natteravnene 
rekrutteres i stor grad fra foreldre som 
har barn på ungdomsskolene. I tillegg 
bidrar frivilligsentralen til å organisere 
natteravner på Skåla og Skjevika. I 2012 
har Skåla vært uten natteravner og på 
Skjevika har det vært gjennomført 39 
vakter i 2012.

Ungdomsklubber
Huset på Bjørset har omtrent 50 brukere 
i alderen 10 - 20 år. Huset er åpent 
to kvelder i uka. Aktivitetene består i 
hovedsak av rockeverksted, rullebrett, 
spill og ganske enkelt et sted å være. 
Bortsett fra cafeen har lokalene til Huset 
av branntekniske hensyn vært stengt i 
2012.

Tomrommet har omtrent 80 medlem-
mer og er åpent to kvelder i uka med 
kiosk, internett, diskotek og spill.

Cafe Sub Urban holder til i lokaler i 
sentrum og er drevet av kirken med et 
mangfold av aktiviteter, blant annet lunsj 
og middag. Molde kommune støtter 
driften av Cafe Sub Urban gjennom 
kommunalt tilskudd.

Prosjekt ”Ung Kvalifisering” på NAV 
Molde
Prosjektet er støttet av arbeids- og 
velferdsdirektoratet og er til for ungdom 
mellom 16 og 24 år uten skole, arbeid 
eller aktivitet. Tiltaket gir tilbud om 
blant annet motivasjonskurset ”Sirkel”, 
og oppfølging av arbeidspraksis i lokal 
bedrift. Prosjektet samarbeidet med 
oppfølgingstjenesten i fylket, pluss 
“Ungdom i praksis” og Smia, begge 
tilhørende ressurstjenesten.

Prosjektet har utviklet en rullerende mo-
dell i arbeidet med ungdommene, slik at 
ungdommene fortløpende kan møtes ”i 
døra” med kurs og oppfølging i praksis. 

Idrett og ungdom
Molde bydrift administrerer kommunens 
badeplasser samt friluftsområdene Hjer-
tøya, Julneset og Moldemarka, 2 kunst-
gressbaner, friidrettsstadion, 2 idretts-
haller og 10 lekeparker. Haller og baner 
er fullbooket av barn og ungdom hele 
uka. Besøkstall viser omtrent 100.000 
besøkende i Idrettens Hus og 85.000 
besøkende i Fuglsethallen. Barn og unge 
representerer den største brukergruppa 
på KGB Lubbenes og Reknesbanen, og 
disse banene er fullbooket fra kl. 16:00 – 
22:00 store deler av året. Idrettsparken 
med friidrettsstadion brukes ellers fritt 
av ungdom i sommersesongen med 
17.000 registrerte besøkende i 2012.

Moldemarka er en arena for egenor-
ganisert aktivitet som brukes av stadig 
flere ungdommer til løping, sykling eller 
spaserturer i skog og mark. Det opp-
leves stadig nye måter å bruke marka 
på og Downhill-sykling er den nyeste 
trenden. I arbeidet med ”Mulighetsstu-
dien”, er målet å møte den uorganiserte 
ungdommen med nye tilbud. Arenaer 
for skating, sykling og områder for 
egenorganiserte aktiviteter står høyt 
på ønskelista. Lag og organisasjoner i 
Molde kommune har omtrent 10.000 
aktive medlemmer, der barn og unge 
utgjør den største medlemsgruppen. 

Ball i hall
Dette er et tilbud for ungdommer/unge 
voksne fra 16 - 30 år som ønsker å være 
i aktivitet uten at det er konkurransepre-
get og krav til fast oppmøte og presta-
sjon. Tiltaket ble etablert i 2007 og er 
vanligvis besøkt av 15 – 20 personer. 
Deltakelsen er økende. Det har vært et 
mål at tilbudet også kan benyttes som 
et integreringstiltak for ungdom med 
behov for en sosial arena. Ved at 2 mil-
jøarbeidere fra helsetjenesten i Molde 
kommune er ledere for aktiviteten, gis 
et ekstra fokus på et inkluderende og 
ivaretagende miljø. Helsetjenesten 
administrerer tiltaket.

Overgangssamtaler barneskole – ung-
domsskole
I prosjektet ”Sammen om oppvekst” 
har 4 moldeskoler i samarbeid med 
Høyskolen i Vestfold, DELE, kunnskaps-
departementet og 7 andre kommuner, 
prøvd ut ny praksis knyttet til overgan-
gen til ungdomstrinnet. Prosjektet har 
som mål å sikre en god og effektiv 
overgang fra barneskole til ungdoms-
skole gjennom overføring av informasjon 
om eleven så tidlig som mulig.

Systematisk Observasjon av Lesing 
(SOL)
Målet med SOL er å styrke elevenes 
leseferdighet. SOL er et system/verktøy 
som kan fastslå hvor elevene er i sin 
leseutvikling. Det vil dermed være et 
kompetansehevingsprogram for lærere 
innen leseutvikling, og gi dem redskap 
for å agere rett i forhold til elevene. 
Skolering av ressurspersoner i skolene 
og PPT startet våren 2011.  

Rådgiving
Molde kommune startet i 2011 arbeidet 
med klargjøring av ansvar og oppgave-
løsning for rådgivertjenesten i kom-
munen. En sentral grunn til at ungdom 
avbryter videregående opplæring, er 
feilvalg, altså at elevene av ulike grunner 
har valgt utdanning som ikke passer 
for dem. Å utvikle gode rådgivnings-
systemer som kan bidra til å gi flere 
en mulighet til å gjøre de gode valg for 
videre opplæring, blir derfor en prioritert 
oppgave i forebyggingen av frafall. 

Ny GIV – overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring
Det har over flere år vært registrert at 
svakt presterende elever som begynner 
i videregående opplæring har sluttet før 
de har fullført utdanningen. Kunnskaps-
departementet startet senhøsten 2010 
prosjektet Ny GIV med mål om å øke an-
delen ungdom som gjennomfører vide-
regående opplæring. Ny GIV overgangs-
prosjektet retter seg mot de 10 pst. 
svakest presterende elevene på 10. trinn 
som har sammensatte lærevansker. De 
får tilbud om intensiv opplæring i lesing, 
skriving og regning i andre semester, 
med tett oppfølging ved overgang til 
videregående skole. Molde ble sammen 
med Ålesund og Kristiansund tatt med i 
prosjektets første fase. 

Elevmedvirkning/elevrådene
Moldeskolen er opptatt av at de unge 
skal føle tilhørighet til kommunen og 
vite at det de tenker og er opptatt av, er 
av betydning for de som bestemmer. 
Målet er å utvikle selvstendige ungdom-
mer som blant annet kan beherske 
oppgaver der en må kunne sette seg 
inn i andres syn og holdninger, vise re-
spekt, håndtere konflikter og praktisere 
likeverd. 

Med bakgrunn i læreplanens mål, 
inviterer Molde kommune to ganger 
i året representanter for elevrådene 
på skolene til møte på rådhuset. Det 
ene møtet gjelder elevrådslederne på 
barneskolene, og i det andre møtet er 
det elevrådslederne og representanter 
fra ungdomsrådet som samles. 

Målet for tiltaket er at elever/ungdom-
mer skal oppleve at deres meninger blir 
tatt på alvor, øke kunnskapen og bevisst-
heten om demokrati ved utøvelse av sin 
oppgave for elev- og ungdomsråd og å 
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bli kjent med hverandres oppgaver og 
funksjoner.

Helsestasjon for ungdom 
Tilbudet retter seg til all ungdom inklu-
dert studenter i Molde og gir veiledning 
om seksuell helse, prevensjon, forebyg-
ging av uønskede svangerskap og abort 
og testing av seksuelt overførbare infek-
sjoner. Det er svært stor pågang av ung-
dom som sliter psykisk. Psykisk helse 
omfatter alt fra lett angst og depresjon 
til alvorlig sykdom. Det gjelder krevende 
problemstillinger, overgrepssaker, rus og 
psykisk syke foreldre med mer.

Dette er et godt lavterskeltilbud til ung-
dom, uten timebestilling eller betaling. 

Rehabiliteringsteam psykisk helse
Teamets målgruppe er personer med 
behov for å komme seg etter psykisk 
sykdom i alderen18 – 40 år, hvor porte-
føljen i hovedsak er voksen ungdom. Pa-
sienten må ha ønske om endring og vilje 
til å delta i et målrettet rehabiliteringstil-
bud. Det gjøres individuelle vurderinger 
av henvisningene i inntaksmøtet ved 
hjelp av bred tverrfaglig kompetanse. 

Veiledning og informasjon om psykisk 
helse hos ungdom (VIP)
VIP er et opplæringsprogram for 
ungdom i videregående skole der det 
forutsetter tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid mellom skole og helseper-
sonell. VIP er knyttet til ”Psykisk helse 
i skolen” i helsedirektoratet. Hovedmål-
settingen er å gi elevene økt kunnskap 
om psykisk helse og hvordan man ivare-
tar egen og andres psykiske helse samt 
kjennskap til det lokale hjelpeapparatet

I 2012 ble 30 klasser besøkt av 2 hel-
sepersonell i 2 skoletimer. Omtrent 25 
fagpersoner fra fagfeltet gjør en innsats 
i gjennomføringen av programmet. Om-
trent 750 elever deltar i undervisningen.  

Programmet er gjennomført hvert år 
siden 2005 i et nært samarbeid mel-
lom kommunen, helseforetaket og de 
videregående skolene. En undersøkelse 
viser at både elever, lærere og deltaken-
de helsepersonell ser programmet som 

et verdifullt forebyggende arbeid. 

Helsestasjon for ungdom merker ef-
fektene av VIP-programmet gjennom 
økt pågang etter hvert års VIP, flere 
konsultasjoner direkte om psykisk helse 
og oftere alvorlige og komplekse pro-
blemstillinger. Den viktigste effekten av 
VIP-programmet er at ungdom får vite 
hvor og hvordan man søker hjelp. 

U9K
U9K-teamet har tre stillinger inklusiv 
ledelse. Teamet har i all hovedsak hatt 
stabilt personale og drift de siste 6 
årene. Det arbeides med ungdom fra 12 
år, deres familie og venner. Teamet føl-
ger tett opp i skole og på arbeid. Teamet 
har døgnberedskap for ungdommene 
og familiene. For mange er U9K et al-
ternativ til kommunal plassering utenfor 
hjemmet. Det arbeides til enhver tid 
med mellom 9 og 12 familier. Teamet er 
et tiltak under barnevernet. 

Ungdom i praksis 
Dette er et dagtilbud til ungdom mel-
lom 16 - 21 år som er i risikosonen for 
å utvikle ulike psykososiale problemer 
og som har droppet ut av videregående 
skole, arbeid eller andre aktiviteter. Må-
let med UP er at ungdommen skal gå 
videre til arbeid, praksis eller utdanning.  
Ansvarlig enhet er ressurstjenesten. 
Dette ble avsluttet høsten 2012 og er nå 
ATA (avklaring til arbeid) som er et sam-
arbeidstiltak med Nav Molde. ATA er 
et 12 ukers avklaringskurs for personer 
som har behov for å bli avklart i forhold 
til arbeid. Kurset har både teori og prak-
sis og har i tillegg fokus på det å kunne 
bo i egen bolig når det gjelder økonomi, 
rettigheter og plikter, kosthold, person-
lig utvikling med mere.  Målgruppen er 
personer fra 16 år og oppover.

Individuell oppfølging – ressurstjenes-
ten
Den gruppen av ungdommer mellom 16 
- 25 år som ikke klarer å nyttiggjøre seg 
eksisterende tilbud på grunn av rusmis-
bruk, og/eller omfattende psykososiale 
problemer får tett oppfølging. Innholdet 
i oppfølgingen varierer fra ungdom til 

ungdom. Den er individuelt tilpasset og 
tar utgangspunkt i ungdommens behov 
og ønsker. Eksempel kan være hjelp til å 
skaffe bolig, kontakt med det offentlige, 
botrening, samtaler, henvisning til be-
handling og praktisk bistand. Pårørende-
arbeid er en viktig del av oppfølgingen. 
Individuell oppfølging har 15 plasser.

Ungdomskontrakt
Dette begynte i 2012 som et prosjekt-
samarbeid mellom ressurstjenesten/
barnevernstjenesten i Molde kommune 
og politiet, men blir fremover et per-
manent samarbeid. Ungdomskontrakt 
er et kriminalforebyggende tiltak som 
gis til ungdommer mellom 13 - 20 år 
som et alternativ til tradisjonell straf-
feforfølgelse. Ungdommen vil kunne få 
en påtaleunnlatelse med vilkår i form av 
en ungdomskontrakt, Vilkårene vil være 
individuelt tilpasset og kontrakten har en 
varighet på et år.

Ungdomssatsing i Molde kulturskole
En stor del av det som er Molde kul-
turskoles ordinære tjenestetilbud, er i 
seg selv en ungdomssatsing i Molde 
kommune. Prioriteringer som er gjort for 
spesielt å møte behovet for ungdoms-
satsing er: 

•   Prioritering av ungdommer ved elev-
opptak

•   Økning av kapasitet på bandopplæ-
ring til ungdom som er et tilbud med 
lange ventelister

•   Kompetanseutvikling i kollegiet for å 
møte ønsker fra dagens- og fremti-
dens ungdommer

•   Samarbeid med Moldejazz og Story-
ville Jazz Club om konsertarenaer for 
ungdom

•   Etablert ungdomsteatergruppe

Bibliotek
Molde bibliotek har i nylokalene i Plas-
sen prioritert ungdom ved en stor og 
flott avdeling kalt Popkult. Arealet har 
innbydende møbler til sosial avslapning 
og fritidslesing, skolearbeid, PC-bruk og 
spill.
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Kommuneplanens   
samfunnsdel
”Kommuneplanen 2002 – 2010” skal 
revideres. Arbeidet startet opp i forbin-
delse med kommunestyrets dialog-
møter i 2010. I 2011 ble resultatene 
fra dialogmøtene og senere drøftinger 
i formannskapet omgjort til foreløpige 
forslag til nye hovedmål og strategier. 
Hovedmålene er utledet av kommunens 
rolle som samfunnsaktør, tjenesteleve-
randør og arbeidsgiver. Det er lagt vekt 

på å skape god sammenheng mellom 
hovedmål og strategier som grunnlag 
for å fastsette årlige drifts- og investe-
ringstiltak.

Som grunnlag for å revidere kommune-
planen, er det utarbeidet et utfordrings-
dokument som ble sendt på høring før 
ferien og med høringsfrist 1. september. 
Innspillene fra høringen er innarbeidet 
i utfordringsdokumentet. Planprogram 
ble sendt på høring i oktober. Det kom 
ikke inn vesentlige merknader. Planpro-
grammet ble egentlig vedtatt av kom-

munestyret som starten på revisjonen 
av kommuneplanen, men ble da ikke 
sendt på høring. Samtidig med plan-
programmet, ble forslag til kommunal 
planstrategi også sendt ut for innhenting 
av synspunkt. Alle dokumentene som 
er nevnt over, er i tillegg til de normale 
høringsinstansene også sendt til høring 
hos nabokommunene. 

Det legges opp til å få sendt forslaget 
til kommuneplanens samfunnsdel ut på 
høring tidlig i 2013.



SKONNERTEN “FREMMAD AV MOLDE” MOLDESANGEN BLE SKREVET AV  
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REPERBANEN PÅ MOLDEGÅRD ELVEBAKKEN TENDSTIKKEFABRIK MOLDE SANATORIUM FOR TUBERKULØSE
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SJØFARTSBYEN
De gode årene hvor eksporthandelen i Molde bygdes 
opp, hadde samme innvirkning på skipsfarten. Den 
engelske sjøfartsloven ble opphevet, og nye aktører 
fikk muligheter til å skipe varer i alle deler av det 
engelske imperiet. Frem til da hadde handelsmenn 
hatt egne skuter i fiske- og sildefart. Da ble det mulig 
å drive ordinær fraktefart. Økt skipsfart medførte økt 
behov for skip, og i 1847 ble Skipsverftet stiftet inne 
på Moldegård. Verftet skulle bygge frakteskip for 
salg.

7 HAVGÅENDE SKIP - 1807

SKIPSFART
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22 Kommunens styringssystem
Kommunen er en kompleks organisa-
sjon som gjør mye mer enn å produsere 
tjenester til befolkningen. Som sam-
funnsutvikler er det ingen organisasjon 
som overgår kommunen når det gjelder 
innsikt og innflytelse. Kommunen er 
også et myndighetsorgan på en rekke 
forvaltningsområder. Den gir både tilla-
telse, avslag og fører kontroll. Kommu-

nen styres av politikere som er aktører 
i et komplekst samspill mellom ulike 
interesser i lokalsamfunnet. Styrings-
systemer sikrer at alle kommunens 
instanser arbeider mot de samme mål; 
at alle drar lasset i samme retning, og 
at retningen er riktig. Styringssystemer 
sikrer at kommunen kan etterprøve det 
som er utført, og bidrar til å synlig-

gjøre behov for endringer. Gode og 
funksjonelle styringssystemer har vært 
prioritert fra både politisk og administra-
tiv ledelse i flere år.
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Årshjulet angir tidspunkt for utførelse 
av viktige politiske og administrative 
oppgaver. En del av prosessene i hjulet 
er knyttet til styringssystemet ”Balan-
sert Målstyring”. Status og prognoser 
knyttet til økonomi, samt status på 

sykefravær, er rapportert jevnlig i løpet 
av året, og utvalgte brukerundersøkelser 
er gjennomført. KOSTRA-data og annet 
statistisk materiale har også bidratt med 
viktig styringsinformasjon. Dialogmøter 
ble gjennomført med kun komite1. 

Komite1 var sammensatt av medlem-
mene i formannskapet, og ansatte i 
administrasjonen. Komite1 hadde to 
prosesser: a) Kommuneplanens sam-
funnsdel og målarbeidet, b) Økonomi/
ramme/handlingsrom.

Årshjul i Molde kommune 2012
Administrative oppgaver: Inne i sirkel. Politiske oppgaver: Utenfor sirkel.

Politisk vedtak 13. desember:
BUDSJETT 2013
BESTILLING 2013
ØKONOMIPLAN 2013-2016

3. kvartalsrapport sykefravær 2011
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Nytt kommunestyre behandler mål 
og strategier for planperioden 
12-15 i november.

Budsjett 2013 og økonomiplan
2013-2016 behandles i 
formannskapet i november.

2. tertialrapport økonomi 2011
2. kvartalsrapport sykefravær 2011

Kommunestyret 1. september.
Rammer og føringer før
budsjett 2012.

Øvrige økonomirapporter behandles 
administrativt, i Drifts- og forvaltnings-
styret og i styrene for KF.

Budsjett og økonomiplan er kommunestyrets
bestilling for drift og investering.

Dialogmøter. Deltakere:
Formannskapet, hovedtillitsvalgte,
administrasjonen. Rapportering til
kommunestyrets møte 24.mai.

Politisk vedtak i april/mai:
• ÅRSRAPPORT 2011
• Kontrollutvalgets årsrapport
  med oppstilling og vurdering
  av politiske vedtak.

1. tertialrapport økonomi 2012
1. kvartalsrapport sykefravær 2012

Kommunestyret 21. juni: Revidert kommunebudsjett og økonomiplan.

Revisjonon av beredskaps-
planer innen 1. desember

Sykefravær pr. 3. kvartal

Formannskapets forslag til budsjett og 
økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn

Rådmannens skisse til budsjett og økonomi-
plan sendes Formannskapet i november

Administrativt arbeid med budsjett,
økonomiplan og tiltaksplaner 2013

Boligsosial handlingsplan, årlig revisjon

Oppfølging tiltaksplaner 2012

Enhetenes arbeid med budsjett, 
økonomiplan og tiltaksplaner ferdigstilles

Økonomi pr. 2. tertial. Sykefravær pr. 2. kvartal

• Evaluering tiltaksplaner 2011
• Tiltaksplaner 2011, med oppfølging
  av undersøkelser
• Utvalgte brukerundersøkelser

• KOSTRA-tall for 2011 rapporteres innen 15. februar
• ÅRSREGNSKAP ferdig 15. februar

ÅRSRAPPORT 2011 klar innen 15. mars

Dialogmøter

Reforhandling av lederavtaler

Kvalitetssikre KOSTRA-data mellom 15. mars 
og 15. april

Økonomi pr. 1. tertial, og sykefravær pr. 1. kvartal

Analyse av KOSTRA-data

Oppfølging tiltaksplaner 2012
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Rettesnora - kommunens 
kvalitetsstyringssystem 
Molde kommune har et helhetlig elek-
tronisk kvalitetsstyringssystem som skal 
ivareta kravet om internkontroll samt de 
kvalitetskrav som lover, forskrifter og 
egne standarder stiller. Rettesnora er et 
internt system som er lett tilgjengelig 
for alle kommunens ansatte. Hittil har 
Rettesnora vært bygd opp av flere sepa-
rate moduler; kvalitetsdokumentasjon, 
avvikshåndtering og forbedringstiltak, 
risikostyring og balansert målstyring/
rapportering (BMS). Våren 2012 ble 
Rettesnora oppgradert i ny versjon, 
og i denne versjonen er alle moduler 
integrert med unntak av BMS. Etter 
oppgraderingen ble det gjennomført ny 
opplæring for alle superbrukere, ledere 
og kvalitetskontakter, til sammen ca. 
200 ansatte. Kvalitetskontaktene har 
ansvar for å lære opp videre i sine enhe-
ter. I diverse fora har det vært økt fokus 
på at alle ansatte skal bruke Rettesnora 
aktivt, og det er lagt vekt på å fremme 
kultur for kvalitetsutvikling ved aktiv bruk 
av systemet.

Kvalitetsdokumentasjon
Denne modulen er bygd opp i samsvar 
med de 5 fokusområdene kommunen 
har i sitt målekort; samfunn og livskvali-
tet, brukere, medarbeidere, organisasjon 
og økonomi. Her dokumenteres hvordan 
kommunen planlegger, dokumenterer, 
organiserer, utøver og vedlikeholder 
sine tjenester i henhold til gitte myn-

dighetskrav og interne standarder og 
prosedyrer. De dokumenter som finnes i 
denne modulen, skal til enhver tid være 
oppdaterte og gjeldende, noe som tilsier 
et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. 

Avvikshåndtering og forbedringstiltak
Avvik forteller om uønskede hendelser 
som avviker fra myndighetskrav eller 
kommunens egne standarder. Rappor-
tering av avvik, merknader og person-
skader gjøres i den hensikt at det skal 
føre til forbedringer ved å sette inn tiltak 
som medfører at uønskede hendelser 
ikke skal skje igjen. Flere ledere bruker 
avviksrapportering som grunnlag for 
kontinuerlig forbedringsarbeid i sine 
enheter. Avvikene meldes elektronisk og 
behandles i linjen av de enkelte enheter. 

Risikostyring
Det gis mulighet for å ta i bruk risikoana-
lyse/risikostyring i den nye versjonen av 
Rettesnora. I 2012 ble dette satt på vent, 
da fokuset har vært å få frisket opp bruk 
og vedlikehold av kvalitetsdokumenta-
sjon og avvik. 

Balansert målstyring
Heller ikke i 2012 hadde kommunen på 
plass et elektronisk BMS-verktøy, slik 
man hadde til og med  2010. Men høs-
ten 2012 ble det inngått kontrakt med 
firmaet EVRY AS om å lage et nytt BMS-
verktøy basert på SharePoint. Det ble 
gjennomført prosesser som forbereder 
målinger og rapporteringer av økonomi 
og sykefravær i dette verktøyet. De 
resterende prosessene fortsetter, og 

verktøyet skal være ferdig til juni 2013. 
Balansert målstyring tilsier at målinger 
og rapporteringer innenfor ulike fokus-
områder skal sees i en sammenheng. 
Dette gjelder økonomi, sykefravær og 
bruker- og medarbeiderundersøkelser. 
I tillegg vil kommunen også ha med 
flere andre indikatorer som viser viktige 
styringsdata, og som kan påvirkes/for-
bedres ved iverksetting av ulike tiltak. 
Økonomi- og sykefraværsrapportering 
ble i 2012 gjennomført via intranettet, 
og rapportene ble behandlet i samme 
politiske møter. Kommunen har gode 
verktøy for gjennomføring av undersø-
kelser, og det foreligger resultat fra både 
bruker- og medarbeiderundersøkelser i 
2012. Målekortet for Molde kommune 
samlet, og målekortene for hver enhet, 
som sammenstiller resultatene i et bilde 
viser dette.
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Målinger og resultat skal gjenspeile hva 
som er oppnådd i forhold til visjon, mål 
og strategier. Derfor er visjon og over-
ordnede mål definert inn i kommunens 
gjennomgående målekort som fokusom-
råder; brukere, organisasjon, medarbei-

dere, økonomi og samfunn og livskvali-
tet. Målekortet er bygd opp elektronisk i 
et eget verktøy for balansert målstyring. 
Balansert målstyring er 1 av 4 moduler i 
det helhetlige kvalitetsstyringssystemet 
Rettesnora.

Målekortet

Der resultatmålene er angitt som tall, benyttes en skala fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best.
 Ikke akseptabelt resultat,   Resultat mellom ønsket og akseptabelt,   Ønsket resultat,  - Tall ikke tilgjengelig

     Ønsket Akseptabelt Uakseptabelt
Målekort Mål  2009 2010 2011 2012 resultat resultat resultat

Resultatgrense for målekortet

Resultat

BRUKERE           
Gode tjenestetilbud 
- Brukertilfredshet i forhold til tjenestetilbudet  4,7 4,4 4,6 4,6 4,5 6,0 - 4,7 4,6 - 4,0 3,9 - 1,0
Brukermedvirkning        
- Brukertilfredshet i forhold til medvirkning  4,0 3,1   -   4,1 4,3 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0

ORGANISASJON          
Fleksibilitet og omstillingsevne         
- Gjennomføring av kommunens omstillingsarbeid  4,0 3,0 3,0 - - 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Samarbeid på tvers         
- Medarbeidertilfredshet med samarbeid i organisasjonen  4,0 - - - - 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Funksjonelle stabs- og støttesystemer         
- Intern brukertilfredshet med stab- og støttefunksjoner  5,0 - - - - 6,0 - 5,0 4,9 - 4,0 3,9 - 1,0

MEDARBEIDERE          
Godt arbeidsmiljø         
- Sykefravær  6,0 % 10,5 % 10,1 % 9,5 % 9,2 % 0,0 % - 6,0 % 6,1 % - 9,0 % > 9,0 %
- Medarbeidertilfredshet  4,6  - 4,4 - 4,5 6,0 - 4,6 4,5 - 4,2 4,1 - 1,0
Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar         
- Lederes opplevelse av/om medarbeidere tar ansvar  4,5 - - - - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
- Medarbeiders opplevelse av om ledere delegerer ansvar  4,5 4,4 - -  - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0

ØKONOMI          
God økonomistyring         
- Avvik samlet for enhetene i forhold til budsjett  0,0 % -1,2 % -1,7 % -1,5 % -0,5 % 0,0 % -0,1% - -1,0% < -1,0 %

SAMFUNN OG LIVSKVALITET           
Aktivt regionalt samarbeid         
- Molde som pådriver i regionalt samarbeid  4,0 3,5 3,5 -  - 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Aktiv nærings- og kulturutvikling         
- Tilrettelegging/service for næringslivet  4,5 4,2 4,2 -  - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
- Kulturtilbudet  4,5 4,6 4,6 -  - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
Bevare natur-, kultur- og miljøkvaliteter         
- Bevaring av natur-, kultur- og miljøkvaliteter  4,5 4,7 4,7 -  - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
Helhetlig sentrumsutvikling          
- Helhetlig sentrumsutvikling  4,5 4,2 4,2 -  - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0

≤
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Forklaring av målekort

Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Målemetode

1. Gode tjenestetilbud
2. Brukermedvirkning

1. Fleksibilitet og omstillingsevne
2. Samarbeid på tvers
3.  Funksjonelle stabs- og støttefunk-

sjoner

1. Godt arbeidsmiljø
2.  Deltakende medarbeidere som  

tar og får ansvar

1. God økonomistyring

1. Aktivt regionalt samarbeid
2. Aktiv nærings- og kulturutvikling
3.  Bevare natur-, kultur- og miljø-

kvaliteter
4. Helhetlig sentrumsutvikling

Brukerundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser,  
folkevalgtundersøkelser, tillitsvalgt-  
og verneombudsundersøkelser

Registrering av sykefravær,  
medarbeiderundersøkelser og  
lederundersøkelser

Økonomirapporter

Innbygger- og næringslivs- 
undersøkelser

BRUKERE 
Dette er kommunens brukere av 
definerte tjenester som barnehage, 
skole, sykehjemsplass, byggesak og 
så videre. Brukeren får en tjeneste av 
kommunen enten gratis, eller ved å 
betale en egenandel.

ORGANISASJON
Dette fokusområdet dreier seg om 
hvordan kommunen er organisert og 
hvordan den må fungere for å kunne 
yte best mulige tjenester. Det handler 
altså om samhandling mellom ansatte, 
tillitsvalgte og politikere.

MEDARBEIDERE
Fokusområdet definerer hva som må 
til for at de ansatte skal gjøre en best 
mulig jobb og yte best mulig tjenester 
overfor brukere og innbyggere.

ØKONOMI
I dette fokusområdet er målet at kom-
munen skal ha økonomisk handlefrihet.

SAMFUNN OG LIVSKVALITET
Innholdet her retter seg mot inn-
byggerne i Molde kommune (ikke 
nødvendigvis brukere av en tjeneste) og 
mot innbyggerne i hele regionen. For 
at Molde skal ha ”Hjerte for regionen” 
og ”Vekst i kvalitet” er disse kritiske 
suksessfaktorene valgt:
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Miljørapport
Flere enheter  i Molde kommune har 
oppgaver som skal ivareta det ytre 
miljø. Eksempel på dette er blant annet 
rensing av avløp og støvfjerning på 
offentlig veg. Renovasjonsarbeidet er 
overlatt til et interkommunalt selskap, 
RIR. Innkjøpene gjennomføres i samsvar 
med ”Forskrift for offentlige anskaffel-
ser” med vurdering av livssykluskostna-
der og miljømessige konsekvenser. På 
Årø driftes et fjernvarmeanlegg basert 
på bioenergi. Dette anlegget bidrar til 
oppvarming av ca. 100 – 150 husstander 
og noen næringseiendommer.

Mange ansatte går til og fra arbeid, og 
flere melder om at de sykler til og fra 
jobb hele året. Piggdekk på sykkelen 
gjør dette mulig også vinterstid. Med 
lys, refleks og gode klær, kjennes dette 
trygt. Bedriftsidrettslaget stimulerer til 
slik aktivitet med ”Kom i form”-registre-
ringsskjema. 

Man krysser av de dagene man har 
utført minst 30 minutter fysisk aktivitet 
og er med i trekning av flotte premier, 
vår og høst. Å gå/sykle til og fra jobb 
er et godt tiltak sett i et folkehelseper-
spektiv, og samtidig reduseres bilbruk 
og miljøutslipp. Mange ansatte benytter 
lokalbusser til og fra arbeid, og Timeek-
spressen når de skal på møter/ kurs i 
fylket. 

Eksempler på miljøtiltak i noen av kom-
munens enheter
Informasjons- og serviceavdelingen
Publikum oppfordres kontinuerlig til å 
benytte digitale tjenester, elektroniske 
skjema og lignende. Det er effektiv 
ressursbruk, og bidrar til å redusere 
forbruket av papir.

Trykkeri
Saksdokumenter sendes ut elektronisk 
til administrasjonen og eksterne motta-
kere. Kun politikerne får dette fremdeles 
i papirformat. Dette tiltaket har ført til 
mindre papirforbruk. I 2012 er arbeidet 
med å få en fullgod elektronisk løsning 
nesten i mål. Når denne er oppe å gå, vil 
heller ikke politikerne få papirutgaver av 
saksdokumentene.

Innkjøp
Den sentrale innkjøpsseksjonen 
vurderer behovet for miljøkrav i alle 
anskaffelser som gjennomføres. Der 
det er fornuftig å legge fokus på miljø 
i en anskaffelse, blir det både lagt inn 
spesifikke miljøkrav, samt at miljø blir 
benyttet som tildelingskriterium.

Grønn IT
Installering av virtuell server og blade-
teknologi, gjør at kommunen sparer 
strøm og har mindre varmeutvikling. IKT 
– strategiplan 2011 - 2014 legger føringer 
for at kommunen skal modernisere mas-
kinparken, redusere papirbruken og ta i 
bruk strømbesparende systemer, samt 
at maskinvaren bør inneholde et mini-
mum av miljøgifter. En arbeidsgruppe 
har fått ansvar for å iverksette tiltak knyt-
tet til strategiplanen, som for eksempel 
rutiner for forbedring og effektivisering 
av dokumentflyten.

Helsetjenesten
Helsetjenesten tenker miljø ved forflyt-
ning lokalt, og bruker sykler, elbil og 
hybridbiler til dette. Helsetjenesten gjen-
nomfører sertifisering av “Miljøfyrtårn” 
i kommunen. Programmet er utarbeidet 
som et verktøy for å heve miljøstan-
darden i private bedrifter og offentlige 
virksomheter. Bedrifter og virksomheter 
som gjennomgår en miljøanalyse, og 
deretter oppfyller aktuelle bransjekrav, 
kan bli sertifisert som “Miljøfyrtårn”. 
Gevinsten vil blant annet være sparte 
kostnader på drift, forbedret arbeidsmiljø 
og en tydeligere miljøprofil.

Resultatundersøkelsen for 2011, basert 
på data innrapportert fra 2.941 miljøfyr-
tårnsertifiserte virksomheter, viser at 
de har lavere sykefravær enn landsgjen-
nomsnittet, redusert energibruk, positiv 
avfallsutvikling og i større grad kjøper 
miljømerkede produkter. 

Miljøfyrtårnsertifikatet er et norsk 
offentlig sertifikat. Den 19. november 
2009 ble virksomhet nr. 2.000 sertifisert 
som Miljøfyrtårn og 17. januar 2013 var 
antallet økt til 4.230. Det har vært 6 nye 
sertifiseringer i Molde i 2012, og ved 
utgangen av året er 26 virksomheter 
sertifisert som Miljøfyrtårn. Foreløpig 
er ingen kommunale virksomheter 
sertifisert.

NAV Molde
NAV legger til rette for at informasjon og 
prosedyrer ikke skal være mulig å skrive 
ut.  IKT-verktøyet som er tilgjengelig skal 
benyttes, ikke printes ut og oppbevares 
som oppslagsverk i saksbehandlingen. 
Dette er NAVs viktigste bidrag for 
miljøet.

Molde bydrift
Enheten har fokus på miljø og miljøpro-
dukter i alle sine virksomheter. Innenfor 
verksted og maskindrift vurderes miljø-
hensyn ved bruk av oljer og smørehall, 
både hva gjelder selve produktene og 
hvordan disse brukes.

Veg og trafikk bruker Dustex som 
støvbindingsmiddel på grusveger, og 
arbeidet med testing av LED til gate-
lys fortsetter. Videre er det gjort store 
utbedringer på gatelys etter pålegg fra 
el-tilsynet. Ren by er en daglig driftsopp-
gave for veg, trafikk og parker. 

I 2012 er det gjort forsøk med å bruke 
såkalt ”grønn asfalt”/miljøasfalt. Ved å 
produsere asfalten med lavere tempera-
tur, blir CO2-utslippet redusert opp mot 
30 pst. Senkning av temperaturen gir 
dessuten en miljøgevinst med hensyn 
til arbeidsmiljøet (mindre røyk og lukt). 
Det er lagt ca. 1 km med slik asfalt, 
tilsvarende ca. 450 tonn.

Plantevernmidler brukes for å bekjempe 
ugress på vegkanter/vegområder. Dette 
er klassifisert som miljøskadelig ved feil 
bruk, og for å unngå dette er alle ansatte 
som bruker dette sertifisert.

Det er et fortløpende fokus på forbe-
dring av trafikksikkerhet samt tilret-
telegging av gang- og sykkelveger. 
Renovasjon er en viktig oppgave både 
i sentrum og ellers i friluftsområder og 
på badeplasser. Dette er en oppgave 
som har vært løst av flere virksomhets-
områder. Renholdsvirksomheten bruker 
svanemerkede renholdsmidler som 
igjen bidrar til et godt miljø.

Molde Utleieboliger KF
Alle ansatte skal ha fokus på miljø knyt-
tet både til anskaffelse, renovering og 
drift av utleieboligene. Det legges vekt 
på at også beboerne kan utvikle bevisst-
het for miljøhensyn og oppnå gode 
vaner og valg for miljøet. Dette er tema 
som bruk av miljømerkede produkter, 
valg av kvalitet og varige løsninger, 
resirkulering, avfallshåndtering, passe 
størrelse på bolig, sentral beliggenhet 
(da unngås transportbehov/gir trim) med 
mer.

Molde Eiendom KF
Molde Eiendom KF har kontinuerlig fo-
kus på å bli mer miljøvennlig både i drift 
av eksisterende bygg og ved nye pro-
sjekter. Eksempler på miljøforbedringer 
i den daglige driften, er bioklipping av 
gress, kildesortering av avfall og utskif-
ting til lyskilder med lang levetid. I 2012 
har foretaket asbestsanert deler av den 
gamle fylkesmannsboligen Møretun.

Gjennom byggeteknisk forskrift (TEK10) 
stilles det strenge miljøkrav. Formålet 
med forskriften er å sikre kvaliteten i 
nye bygg, og blant annet å påse at disse 
kvaliteter fremskaffes uten unødvendig 
belastning på ressurser og miljø. Miljø-
kravene ellers er blant annet på energi, 

Samfunn og livskvalitet
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helse- og  miljøskadelige stoffer og avfall 
(krav om høy sorteringsgrad av byggav-
fall på prosjekter). 
Ved prosjektene Vågsetra skole, Krise-
senter og Molde kulturskole, som nå 
er på planleggingsstadiet, har foretaket 
satt krav om at disse minimum skal 
være lavenergibygg. Det betyr at fore-
taket legger opp til lavere energiforbruk 
enn hva TEK 10 krever.  Det vurderes 
også passivhusstandard i enkelte tilfel-
ler, men det er enda for stor usikkerhet 
vedrørende miljøgevinsten til at dette 
velges. Passivhus genererer et stort 
forbruk av materialer både for konstruk-
sjoner og isolering (som igjen krever 
mye energi i produksjon) og rom med 
stor personbelastning, for eksempel 
klasserom, vil ved all bruk kreve kjøling, 
noe som igjen krever energi.

Den mest miljøvennlige energien er 
den man slipper å produsere. En av de 
viktigste målsetningene med foretakets 
arbeidet, er å redusere energiforbruket.  
Det jobbes med å effektivisere energi-
bruk til drift av bygg. Dette gjelder både 
direkte energi som strøm og olje og in-
direkte energi som drivstoff til transport. 
Det arbeides kontinuerlig med ombyg-
ging av styringene for varme/ventilasjon 
og lys. Eksisterende lokale styringer 
blir erstattet med nye nettverksbaserte 
løsninger som gir betjening/styring uten 
å måtte reise til bygget. Et sentralt SD-
anlegg (sentral driftskontroll) er under 
utbygging og et spesialisert team vil stå 
for optimaliseringen av driftstider og 
innstillinger. Dette gjør at man enkelt 
kan styre anleggene til å være i drift kun 
når det er behov.

Molde Eiendom KF er aktive i å forbedre 
eksisterende og nye tekniske installasjo-

ner for å oppnå bedre energieffektivitet. 
Som eksempel nevnes varmegjenvinne-
re til ventilasjon, varmesentraler, tappe-
vannsanlegg og bruk av varmepumper. 
Det arbeides med energimerking av alle 
bygg over 1.000 m2. Data som kommer 
frem benyttes til kalkyler av lønnsomhet 
i energieffektiviseringstiltak, konkrete 
tiltak kartlegges og utbedres. 
Molde Eiendom KF har kartlagt alle ven-
tilasjonsfilter som brukes i kommunens 
bygg. Hvert filter er vurdert og dimen-
sjonert for minst mulig energiforbruk i 
forhold til optimal luftrensing. 

Molde Vann og Avløp KF
Foretaket har flere oppgaver i forhold 
til å ivareta det ytre miljø. En sentral 
oppgave er å sørge for en god og miljø-
messig riktig avløpshåndtering. Sanitært 
og kommunalt avløpsvann renses i 
avløpsanlegg før utslipp til fjordsyste-
met. I 2012 er det tatt i bruk nytt og mer 
effektivt renseanlegg på Nøisomhed.  
Også renseanlegget på Cap Clara vil 
gjennomgå en tilsvarende oppgradering 
i løpet av de nærmeste årene. Kommu-
nalt avløpsvann fra områdene utenom 
sentrum, gjennomgår rensing i store 
slamavskillere før utslipp til sjøen. Mol-
defjorden og Fannefjorden overvåkes 
jevnlig gjennom omfattende resipientun-
dersøkelser. Den siste ble gjennomført 
i 2012. Resultatene fra denne viser at 
miljøtilstanden i fjordene er god og ikke 
blir negativt påvirket av utslippene fra 
avløpsanleggene. 

Arbeid som utføres på avløpsledninger 
har også viktige miljøgevinster. Forny-
ing av ledningsnettet er prioritert og 
arbeidet er viktig for å unngå lekkasjer 
av forurenset vann til grunnen og til 

bekker/elver. Ved fornying innføres også 
separering av avløpsvannet. Det vil si 
at overvann ikke lenger føres inn i klo-
akkledninger. Dette fører igjen til færre 
overløp av forurenset vann til vassdrag 
og sjø. 

En annen viktig oppgave er knyttet til 
søppelhåndtering. Foretaket samarbei-
der tett med RIR for å tilrettelegge for 
gode henteordninger for abonnentene. 
Dette gjelder også tømming og opp-
følging av private avløpsrenseanlegg. 
Foretaket har en tilsyns- og kontrollfunk-
sjon for slike anlegg.

Foretaket utfører dessuten er rekke 
oppgaver etter bestilling fra kommu-
nens plan- og utviklingsavdeling. Dette 
er oppgaver knyttet til kommunen som 
forurensningsmyndighet og kommu-
nens ansvar knyttet til vannmiljø. 

Moldebadet KF
Moldebadet ble åpnet i april 2010 og er 
bygget og utstyrt med tanke på miljø 
og universell utforming. Tett dialog 
med ulike brukergrupper før, under og 
etter byggeprosjektet, har bidratt til at 
produktet Moldebadet framstår som et 
brukertilpasset og driftstilpasset anlegg 
etter dagens forventninger, behov og 
krav. Bygget er i sin helhet utstyrt for å 
kunne tilknyttes fjernvarmeanlegg. Var-
meanlegget har driftsverdier på 60/40 
som igjen betyr at bygget kan tilknytte 
varmepumpe om ønskelig. Anlegget 
overvåkes og driftes av sentralt driftsov-
ervåkingsanlegg som igjen bidrar til best 
energistyring. 

Nøkkeltall miljø

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Avfall og renovasjon    
Andel av husholdningsavfall sendt til materialgjenv. og energiutnyttelse, pst. 87 87 88 82 84 82 81 83 82
Andel av husholdninger med organisert hjemmekompostering, pst. 5 5 4 - - - - - -
Antall av avfallstyper det er etablert kildesortert hentesystem for 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Livskvalitet
Frisklivssentral
Helse er en betydelig faktor for den 
enkeltes livskvalitet. Frisklivssentralen 
er et nytt helsetilbud til personer som 
ønsker hjelp til å endre livsstil gjennom 
endret kosthold, økt fysisk aktivitet eller 
røykeslutt. I Molde startet den opp i mai 
2012 på prosjektmidler som foreløpig 
rekker ut 2013. Tilbudet er anbefalt av 
helsemyndighetene, og stimulerings-
midler ved oppstart ble gitt fra helsedi-
rektoratet og fylkesmannen. Sentralen 
holdt til i lokaler i tribunebygget på 
Molde idrettspark, men det arbeides 

med en flytting til Træffhuset i februar 
2013

StikkUT
StikkUT startet i Molde i 2005 i for-
bindelse med friluftslivets år. Siden 
oppstarten har tusenvis av store og små 
funnet veien til de 10 - 12 turmålene 
som hvert år har vært plassert rundt i 
kommunen. Etter hvert har flere kom-
muner kommet med i StikkUT, og i fjor 
kunne en velge mellom 125 ulike turmål 
i 11 kommuner. StikkUT har trolig bidratt 
til at mange flere har fått øynene opp 
for at turer i regionens flotte nærmiljø 
er en helsebringende og sosial aktivitet. 

I 2012 var det nær 14.000 elektroniske 
registreringer av postene i Molde. Tur 
og opphold i fri natur kommer høyt opp 
på listen når folk blir spurt om hva som 
gir livskvalitet. Det er håp om at StikkUT 
på denne måten har bidratt med livskva-
litet til store og små.

Universell utforming
Molde kommune ble i 2011 pilotkom-
mune innen universell utforming. Dette 
er i samsvar med kommunens strategis-
ke delmål. Molde kommune har etablert 
en nettverksgruppe med representanter 
fra Molde Eiendom KF, Molde Utleiebo-
liger KF, Moldebadet KF, Molde bydrift, 
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byggesak og geodata, seksjon arealplan, 
informasjons- og serviceavdelingen, drift 
og forvaltning (innkjøp), helsetjenesten 
og tiltak funksjonshemmede. Gruppen 
har også knyttet til seg en representant 
for Molde kommunes råd for funksjons-
hemmede.

Gruppen har valgt to satsingsområder. 
Dette er kompetanseheving i kommu-
nen og informasjonstiltak mot ansatte 
og publikum. I samarbeid med Møre 
og Romsdal fylkeskommune, ble det 
arrangert et dagskurs om universell 
utforming med et program utarbeidet av 
Statens bygningstekniske etat. Kurset 
var åpent for alle, og både kommuner, 
utbyggere, planleggere og bygningsfor-
valtere var representert. Som informa-
sjonstiltak ble det utarbeidet en brosjyre 
med sjekkliste for vurdering av tilgjen-
gelighet i butikker og publikumsbygg. 

Denne ble distribuert til alle medlem-
mene i Molde Sentrum. Intensjonen 
var å finne gode eksempler på tiltak for 
tilgjengelighet, men i ettertid har det 
vist seg vanskelig å fange opp hvilke 
tiltak dette kan ha utløst. 

Moldebadet KF
Moldebadets visjon er at badet skal gi 
innbyggere i regionen og tilreisende økt 
livskvalitet. Alle som besøker Molde-
badet skal føle at de har hatt en god 
opplevelse, og ønsker å komme tilbake.

Tett dialog med ulike brukergrupper 
før, under og etter byggeprosjektet, 
har bidratt til at produktet Moldeba-
det fremstår som et brukertilpasset 
og driftstilpasset anlegg etter dagens 
forventninger, behov, og krav. Badet er 
åpent hver dag hele året til kl. 21(kl.18 
lørdag og søndag) og tilbyr også mor-

gensvømming to ganger per uke. Molde 
Svømme- og livredningsklubb og Molde 
Revmatikerforening er to organisasjoner 
som har mye aktivitet i Moldebadet. I 
tillegg arrangeres trening for ulike grup-
per, babysvømming, barne- og voksen-
bursdager med mer. 

Moldebadet tilstreber regjeringens vi-
sjon om at Norge skal være universelt 
utformet innen 2025. “Moldebadet 
for alle, men ikke det samme for alle”. 
Ingen mennesker er like. Derfor er det 
viktig å ha løsninger og utforminger som 
er universelle og som gjør at alle kan be-
nytte seg av dem. Universell utforming 
bygger på 7 prinsipper som bør ligge 
til grunn i all planlegging. Disse er fulgt 
under utvikling av Moldebadet.
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Samhandlingsreformen
Ny lov om kommunale helse- og om-
sorgstjenester trådde i kraft 1. januar 
2012. Lov om folkehelse, som pålegger 
kommunene plikter og oppgaver i arbei-
det for å bedre folkehelsen, ble iverksatt 
samtidig. 

Molde kommune etablerte allerede i 
2011 en administrativ styringsgruppe 
for å forberede kommunen på refor-
men. Under denne er det oppnevnt 9 
arbeidsgrupper, som legger frem forslag 
til tiltak på de forskjellige områdene 
hvor reformen vil gi utfordringer til kom-
munen. Følgende områder er utredet i 
2012: Råkhaugen lokalmedisinske sen-
ter, kontor for tildeling og koordinering, 
elektronisk meldingsutveksling, system 
for avviksmeldinger i kommunikasjonen 
med sykehuset, organisering av psykia-
tri og rusomsorg, etablering av plasser 
for øyeblikkelig hjelp, helseforebyggen-
de tiltak, fastlegenes rolle i reformen og 
samarbeid mellom kommunene i ROR.

Så langt er deler av Råkhaugen lokal-
medisinske senter etablert. Det gjelder 
16 plasser for korttidsopphold og 
rehabilitering. Det arbeides nå med plan 
for etablering av senger for øyeblikke-
lig hjelp. Dette skjer i samarbeid med 

ROR-kommunene. I den forbindelse 
utredes det om legevakten skal flyttes 
til Råkhaugen. De øvrige områdene er 
fortsatt under utredning.

Den store utfordringen i 2012 har vært å 
klare å ta imot pasienter som er utskriv-
ningsklare fra sykehuset. Planen bak 
tiltaket i Råkhaugen forutsatte at nabo-
kommuner skulle kjøpe 6 av plassene. 
Det har ikke vært etterspørsel etter 
disse plassene fra noen av nabokom-
munene. Plassene er derfor blitt brukt til 
å dekke behovet for Molde kommunene 
alene. Til tross for dette har det likevel 
vært vanskelig for kommunen til enhver 
tid å være ajour med å dekke behovet 
for plasser ved utskrivning fra sykehu-
set. 

Medfinansieringsordningen, som kan-
skje er den viktigste delen av samhand-
lingsreformen, kostet i 2012 Molde 
kommune 32,3 mill. kroner. Det er vel 
en million mer enn budsjettert. Budsjet-
tet var i samsvar med det anslag som 
ble gitt av helsedirektoratet. Avviket er 
umulig å forklare, ut fra de rapporte-
ringsordningene kommunen har.

Når det gjelder utskrivningsklare pasien-
ter, betalte kommunen til sykehuset 8,0 
mill. kroner. I 2011 betalte Molde kom-

mune til sammenligning 0,7 mill. kroner 
til sykehuset.

Råkhaugen lokalmedisinske senter, 
som var i drift ca. 6 måneder, kostet 
kommunen 5,3 mill. kroner. På grunn av 
manglende salg av plasser til nabokom-
munene, måtte budsjettet styrkes med 
2,3 mill. kroner ved budsjettrevisjon 
3/2012. De 6 sengene som var tenkt 
solgt til nabokommunene, ble brukt av 
Molde kommune selv. Det er verdt å 
merke seg at kommunen likevel fikk en 
relativt høy utgift for utskrivningsklare 
pasienter.

En sentral intensjon med samhand-
lingsreformen var å ”forebygge mer og 
reparere mindre”. Ny lov om folkehelse 
i kommunene, trådte i kraft 1. januar 
2012. Formålet med loven er å bidra 
til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse og utjevner sosiale helse-
forskjeller. I følge den nye loven er 
ansvaret lagt til kommunen, og ikke kun 
helsesektoren som i tidligere lovverk.  
Folkehelsearbeidet skal være systema-
tisk, langsiktig, tverrsektorielt og kunn-
skapsbasert. Det skal tas folkehelsehen-
syn i alt planarbeid. Et tverrsektorielt 
arbeid for å implementere folkehelselov 
i kommunen kom i gang i 2012.

Etikk
I enhver organisasjon møtes etiske 
utfordringer både i møte med person-
lige holdninger og ferdigheter, ulike 
valgsituasjoner, organisasjonskultur 
og innen ledelse. Etikk er systematisk 

refleksjon over hvordan ting kan være, 
hva som er rett og galt, godt og ondt, 
rettferdig og urettferdig i ulike situasjo-
ner. Etikk handler også om å bli enige 
om et sett av verdier, hvordan verdien 
skal komme til syne i praksis og om å 
forstå konsekvenser av handling. Det er 

de faktiske handlingene hos ansatte og 
folkevalgte som danner grunnlaget for 
kommunens omdømme hos innbyg-
gerne. Bevissthet og evne til å håndtere 
vanskelige etiske problemstillinger 
bidrar til å styrke den faglige kvaliteten 
i tjenestene. Derfor holder Molde kom-
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Beredskap
Molde kommune kan både i krig og 
fredstid bli rammet av kriser og katastro-
fer som setter liv, helse og miljø i fare. 
Ved å forberede seg på å håndtere slike 
hendelser, kan kommunen redusere 
de negative konsekvensene betydelig. 
Molde kommune har på bakgrunn av 
dette knyttet sitt beredskapsplanverk 
til kommunens plan for helsemessig og 
sosial beredskap. Denne ble vedtatt 1. 
mars 2005, og ligger tilgjengelig for alle 
enheter i kommunens kvalitetsstyrings-
system ”Rettesnora”. Planene har i lø-
pet av 2012 blitt oppdatert og ajourført.  
Ny lovgivning gjennom “Lov om kom-
munal beredskapsplikt, sivile beskyt-
telsestiltak og Sivilforsvaret “ (sivilbe-
skyttelsesloven), har gitt kommunene 
en generell beredskapsplikt utover det 
som tidligere lå i lov om helsemessig 
og sosial beredskap. Dette krever en 
omlegging av kommunens planstruk-
tur for beredskap, der en overordnet 
og helhetlig ROS-analyse skal danne 
grunnlaget for all beredskapsplanlegging 
og beredskapsarbeid. Dette arbeidet er 
påbegynt.

Ansvarsprinsippene for arbeidet med 
beredskap i kommunen er ikke endret. 
Det skal fortsatt være slik at den som 
har ansvar for kommunens avdelin-

ger og enheter i fredstid, også har 
ansvar for nødvendige forberedelser 
og iverksettelse av tiltak ved kriser og 
katastrofer. Kommunen må påregne å få 
et stort ansvar ved håndtering av større 
og mindre ulykker, katastrofer og kriser i 
nærområdet, og må derfor ha rustet seg 
for dette gjennom blant annet tjenlige 
beredskapsplaner. Dette skal skje dels 
gjennom forebygging og øvelser og 
dels ved innsats etter at en krise eller 
katastrofe har oppstått.

I løpet av året 2012 har en i bered-
skapsmessig sammenheng tatt i bruk 
et web-basert system for kommunens 
beredskapsarbeid i praksis. Verktøyet 
CIM er tildelt alle kommuner fra DSB 
gjennom landets fylkesmenn. Molde 
kommune har tatt i bruk systemet i be-
grenset grad, og fått testet det gjennom 
planarbeid og øvelser. Systemet vil bli 
tatt i bruk i større grad etter hvert. 
Kommunen har i år deltatt i to øvelser. 
Den første øvelsen var i samarbeid 
med kommunene Rauma, Fræna, og 
Aukra, samt forsvaret, sivilforsvaret og 
politiet. Den øvelsen var spesielt rettet 
mot varslingsrutiner, evakuering og 
mottak av evakuerte. Molde kommune 
mottok en evakuert klasse fra Julsundet 
skole, og tok hånd om disse elevene 
ved Bekkevoll ungdomsskole. Dette var 
god trening både for kommuneledelsen 

og Bekkevoll ungdomsskole. Samar-
beidsavtalen med Norske Kvinners 
Sanitetsforening ble også aktivert ved at 
fem av foreningens medlemmer deltok 
i øvelsen med forpleining og omsorg for 
de evakuerte.

Den andre øvelsen var en teoretisk 
case-øvelse i forhold til drikkevanns-
forsyningen, og involverte kommune-
ledelsen og Molde Vann og Avløp KF. 
Denne øvelsen ble gjennomført i regi av 
fylkesmannen i Møre og Romsdal, og 
var en fellesøvelse med mange andre 
kommuner i fylket.

Kommunens kriseteam for omsorgs-
beredskap er svært godt fungerende, 
og har også i år hatt sine regelmessige 
interne samlinger. Flere av teamets 
medlemmer deltok også dette året på 
fylkesmannens beredskapskurs for 
kriseteam. Teamet har i år deltatt i en 
interkommunal øvelse. Ellers er det 
gledelig at det i 2012 har vært svært få 
alvorlige hendelser i kommunen. 

Teamet har imidlertid hatt en del hen-
vendelser fra innbyggere i vanskelige 
situasjoner, og har gitt råd og veiledning 
i forhold til dette.

mune fokus på etikk for derigjennom 
å sikre at innbyggernes behov ivaretas 
samtidig som tjenestenes og kom-
munens omdømme styrkes. Høy etisk 
standard er også en plussfaktor internt 
i arbeidsmiljøet. Innbyggernes tillit til 
folkevalgte og kommunens ansatte er 
en forutsetning for lokaldemokratiet. 
I en kommune med godt omdømme, 
øker de folkevalgtes handlingsrom, som 
igjen gjør det mulig for kommunen å 
fylle rollen som god tjenesteyter, sam-
funnsutvikler, forvaltningsmyndighet og 
arbeidsgiver. Både offentlig og privat 
virksomhet møter i økende grad krav 
om samfunnsansvarlig drift. Samfunns-
ansvar handler blant annet om å forvalte 
ressursene på en måte som samsvarer 
med innbyggernes oppfatning av rett og 
galt. Skal innbyggerne ha tillit til kom-
munen, må folkevalgte og ansatte vise 
åpenhet både utad mot innbyggene og 
internt i virksomheten. Både ansatte og 
folkevalgte blir oppfattet som represen-
tanter for hele organisasjonen Molde 
kommune. Alle har derfor et selvstendig 
ansvar for å bidra til at tilliten til kom-
munen og dens omdømme ivaretas. 
Det er gjennom handling folkevalgte og 
ansatte kan vise sine etiske holdninger. 
Utfordringene skal løses gjennom å 

videreutvikle en god kultur for åpenhet. 
Åpenheten skal bidra til intern håndte-
ring av problemstillingene gjennom å 
diskutere de vanskelige situasjonene 
i hverdagen og å dele erfaringer om 
hvordan de skal håndteres.

Reviderte retningslinjer
Etiske retningslinjer for ansatte og 
folkevalgte ble politisk behandlet i kom-
munestyret i 1998. Rådmannen fant det 
derfor riktig å iverksette en revisjon av 
de etiske retningslinjene, og legge disse 
frem for behandling i begynnelsen av 
en ny kommunestyreperiode. Perso-
nal- og organisasjonsavdelingen hadde 
ansvaret for revisjonen, og la vekt på en 
åpen prosess der det ble oppfordret til 
innspill fra ulike deler av organisasjonen. 
Arbeidet begynte i ledernettverkene, og 
forslagene fra gruppearbeidene ble tatt 
med inn i det videre arbeidet. Det har 
videre vært viktig å se til andre kom-
muner, men også til øvrige offentlige 
og private virksomheter for å lære og å 
hente nyttige ideer. Personal- og orga-
nisasjonsavdelingen så det også som 
viktig å samarbeide med kommunead-
vokaten under revisjonen. Før ferdigstil-
ling av forslag til politisk behandling, 
var retningslinjene ute på høring til 

utvidet rådsmøte, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud. Forankring av de 
etiske retningslinjene i organisasjonen 
var øverst på prioriteringslisten. Den po-
litiske saken gikk derfor både gjennom 
hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU), 
ungdomsrådet, rådet for funksjonshem-
mede, eldrerådet, drifts- og forvalt-
ningsutvalget og formannskapet før 
den endte i kommunestyret i desember 
2011. I 2012 har enhetene arbeidet med 
refleksjonsheftet for etiske retningslin-
jer. Gjennom enhetsvise personalmøter, 
drøftes hvilke etiske refleksjoner som 
må gjøres på hver enkelt enhet i forhold 
til de utfordringer den står i.

Strategisk blikk fremover
Det er til enhver tid nyansatte ledere 
og medarbeidere i Molde kommune og 
etikk må på dagsorden i arbeidshverda-
gen. Det er gledelig at Molde kommune 
skårer bedre enn landsgjennomsnittet 
på spørsmål om ledere tar spørsmål om 
etikk alvorlig. Satsing på etikk, både på 
systemnivå og på fagnivå, vil fortsette 
også i 2013 på alle arbeidsplasser.
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Kommunikasjon

Informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologi 
Kommunen blir stadig mer avhengig av 
informasjons- og kommunikasjonstek-
nologi (IKT) for å løse sine oppgaver og 
levere riktige tjenester. Utviklingen har 
gått fra en rekke frittstående fagsyste-
mer, til krav om integrerte løsninger der 
informasjon utveksles og gjenbrukes 
på tvers av systemer, organisasjoner 
og forvaltningsnivåer. Utviklingen innen 
IKT, sett både i et nasjonalt og interna-
sjonalt perspektiv, går svært raskt og er 
blitt mer og mer krevende å følge opp. 
Nasjonale og statlige føringer innebærer 
dessuten mer bruk av elektroniske me-
dier som igjen krever implementering 
og oppfølging av kompatible systemer. 

IKT-strategisk plan
Molde kommunes IKT-strategiplan for 
perioden 2011 – 2014 fikk sin politiske 
godkjenning sommeren 2011. Planen 
inneholdt, foruten selve strategien, også 
vedleggene “Handlingsplan for perioden 
2011 og 2012” og “Retningslinjer for 
bruk av sosiale medier”. Handlingsplanen 

er basert på mål som skal være mulig og 
nå for de neste to årene. Blant punktene 
som det ble jobbet med i 2012 var:

•   Styrking av IKT-seksjonen med en ny 
stilling rettet mot IKT i oppvekstsek-
toren

•   Oppgradering av serverpark for å 
kunne gi bedre og mer moderne 
tjenester

•   Påbegynt utbygging av moderne 
trådløs teknologi

•   Godt i gang med modernisering av 
IKT-arbeidsverktøyene hos de ansatte

Strategiplanen har en del langsiktige mål 
som å forbedre kommunikasjon internt 
og mot publikum gjennom kommuni-
kasjonsteknologi. Dette arbeidet ble 
startet i 2011 men vil foregå over flere 
år før man er i mål. Planen omhandler 
også nødvendigheten av samarbeid 
mellom kommunene for å kunne henge 
med i den elektroniske hverdagen.  

Interkommunalt samarbeid innen IKT
Molde kommune er en pådriver i arbei-
det med å tilrettelegge for et regionalt 
samarbeid innen IKT. Fem kommuner i 

Romsdal har gjennom 2012 jobbet med 
mål om etablering av en felles IKT-orga-
nisasjon i regionen. I året som har gått, 
har samarbeidet hatt en stigende pro-
gresjon gjennom en rekke tiltak. Blant 
annet gjennom økende samhandling 
mellom kommunene samt at grunnla-
get er lagt for en felles organisasjon og 
felles strategier. Ett felles prosjekt for å 
kunne nå kommunesentraene elek-
tronisk, ble iverksatt høsten 2011 og 
implementert mot slutten av 2012. 

Et interkommunalt samarbeid innen IKT 
vil kunne gi en rekke gevinster. Mulighet 
for gevinster ligger i større innkjøpsvo-
lumer og dermed rimeligere utstyr og 
programvare, reduserte kostnader for 
kommunikasjon og internettaksess, 
reduserte drifts- og vedlikeholdsutgifter, 
et større og mer profesjonelt IKT-miljø, 
bedre driftskvalitet, samt bedre og 
flere digitale tjenester til innbyggere og 
næringsliv.

Digitale medier
Molde kommunes nettside
Molde kommunes offisielle nettside har 
de siste årene utviklet seg fra å være  
en informasjonskanal til å bli hovedpor-
talen for publikums tilgang til en rekke 
selvbetjeningsløsninger. Nettsidene 
er blitt et sentralt verktøy for å oppnå 
stadig bedre kundeservice og økt ef-
fektivitet. 

Fra 2008 til 2011 var besøkstallene 
forholdsvis stabile med om lag 600 
unike besøkende daglig. I 2012 har 
trafikken økt med 8,4 pst. sammenlig-
net med 2011. I løpet av året var det 
totalt 236.988 unike besøkende. Daglig 
var det i snitt 647 besøkende på www.
molde.kommune.no (se diagrammet)

Den datoen nettsiden hadde flest besø-
kende var 29. mai med 9.767 visninger. 
Kommunen var da rammet av streik, og 
skoler og barnehager var delvis stengt. 
Situasjonen var uoversiktlig og endret 
seg fra dag til dag. Besøkstallene viser 
at nettsidene har en svært viktig funk-
sjon for å opprettholde et godt service-
nivå i slike spesielle situasjoner. 

Som tidligere år, er de mest besøkte 

sidene fremsiden, søkesiden og ledige 
stillinger. Av de mest populære sidene, 
har følgende den største prosentvise 
fremgangen i 2012:

Selv om Molde kommune er kommet 
godt i gang med å tilby ulike elektronis-
ke tjenester og selvbetjeningsløsninger, 
oppfylles ikke alle kriteriene som forven-
tes av et offentlig nettsted. Kommunen 
har i årene 2007 – 2012 oppnådd fire 
av seks stjerner på kvalitetsvurderingen 
som gjennomføres av Direktoratet for 
Forvaltning og IKT (DIFI). 

En helt ny portalløsning ble innkjøpt i 
2012, og skal lanseres i 2013. Den nye 
løsningen skal legge til rette for at kom-

munen oppfyller de kravene som stilles 
fra sentralt hold, og ikke minst bidra til 
at stadig flere velger digitale kanaler i 
sin kommunikasjon med kommunen. 

Sosiale medier
Molde kommunes bruk av sosiale medi-
er som kommunikasjonskanal er fortsatt 
i en tidlig fase. Om lag 450 personer 
liker Molde kommunes Facebookside, 
og antallet stiger jevnt og trutt. Tall fra 
andre kommuner viser at Molde kom-
mune har et potensiale til økt 

Gjennomsnittlig besøk per dag

2009 2010       2011 2012

635 621 647597

 Visninger  Økning
Skolerute  4 517 95,8 % 
Webkamera 2 679 47,3 %
Kviltorp skole 2 497 38,7 %
Molde bibliotek 4 992 20,7 %
Legevakt 1 744 17,4 %
Vågsetra skole 1 755 15,8 %
Plan- og utviklingsutvalget  1 976 15,9 %
Tomter i Årølia 4 663 13,0 %
Barnehager i Molde  2 853 11,5 %

Prosentvis økning i antall visninger 
2011/2012



31
K

om
m

unikasjon

oppslutning. Facebooksiden overvåkes 
og holdes oppdatert av kommunens ser-
vicekonsulenter, og brukes til å gi ekstra 
fokus og legge til rette for dialog rundt 
aktualiteter og annet som publiseres på 
kommunens nettsider. En rekke enheter 
og avdelinger har nå egne sider på Face-
book, blant andre Bekkevoll ungdoms-
skole, Råkhaugen dagsenter, Molde 
bibliotek, Moldebadet og Rosestua. Det 
forventes at denne typen umiddelbar og 
uformell kommunikasjon med publikum 
vil øke i årene som kommer. 

Intranett
Intranettet i Molde kommune skal bidra 
til mest effektiv tidsforbruk i organisa-
sjonen, slik at ledere og medarbeidere 
bruker minst mulig tid på leting etter 

skjema, dokumenter, møtereferater, rap-
porteringsfrister osv. 

I 2012 hadde intranettet et snitt på 829 
besøkende daglig. Det er en økning 
på 4,6 pst. i forhold til 2011. Området 
“ledelsen” er den siden som har flest 
visninger etter inngangssiden. Det er et 
arbeidsområde for ledere på alle nivåer. 
Her finnes møtereferater og kunngjø-
ringer, personal- og lederhåndboken 
med videre. Sykefraværs- og økonomi-
rapporteringen utføres også fra dette 
området. Personal- og lederhåndboken 
hadde 1.638 visninger i 2012. Det er en 
økning på 88 pst. i forhold til 2011. Også 
“skjema, personal og lønn” har en be-
tydelig økning i antall visninger (51 pst.). 
Veksten på disse områdene tyder på at 

kommunen har tatt noen viktige grep for 
å effektivisere internt informasjonssøk. 
Kommunen har fortsatt mye ugjort på 
disse områdene og forbedringer innen 
intern dokumentflyt og digitalisering vil 
ha fortsatt stort fokus i 2013. 

Presse
I 2012 ble det utarbeidet presseregle-
ment for Molde kommune. Presseregle-
mentet er retningsgivende for hvordan 
ledere og medarbeidere skal opptre i sin 
kontakt med media. Reglementet skal 
bidra til å klargjøre roller og forventinger 
til ledere så vel som medarbeidere.

Molde kommune skal utøve aktiv og 
utadrettet informasjon og henvendelser 
fra media skal møtes med størst mulig 
åpenhet. Det øverste informasjonsan-
svaret ligger hos ordfører og rådmann.  
Fagsjefene er rådmannens fremste 
rådgivere innen skole, barnehage og 
pleie og omsorg. I saker som gjelder 
det helhetlige tilbudet innenfor disse 
tjenesteområdene, er det fagsjefen som 
uttaler seg på vegne av rådmannen. 

Enhets- og stabsledere har rett og plikt 
til å gi faktaopplysninger og faglige vur-
deringer innenfor sine ansvarsområder 
og opptrer da på vegne av rådmannen. 
Rådmannen skal kontaktes ved behov 
og holdes løpende orientert om saker 
som forventes å komme i mediene. 
Daglig leder i kommunale foretak har 

det faglige, økonomiske, personal-
messige og administrative ansvaret 
innenfor sitt foretak. I dette ligger også 
et informasjonsansvar. Rådmann og 
ordfører skal kontaktes ved behov og 
holdes løpende orientert om saker som 
forventes å komme i mediene. 

Enhets- og stabsledere, samt daglig le-
dere i kommunale foretak, kan delegere 
mediekontakten til den medarbeideren 
som har best kjennskap til saken og 
som ut fra et faglig ståsted kan gi den 
beste fremstillingen fra kommunens 
side. Den som uttaler seg skal opptre lo-
jalt ovenfor Molde kommunes politiske 
og administrative vedtak. 

Den enkelte medarbeider skal oppmun-
tres til å bidra med ideer og innspill til 
gode mediesaker. Alle medieutspill skal 
avklares med nærmeste leder. Ansatte 
i Molde kommune har ytringsfrihet som 
privatpersoner, og ansatte som er delta-
kere i den offentlige samfunnsdebatten 
om Molde kommunes ansvarsområder, 
har selv plikt til å presisere overfor 
mediene at de uttaler seg som privat-
personer. 

Leserbrev og kommentarer i papir- og 
nettaviser skal som hovedregel ikke be-
svares. Dersom de inneholder faktafeil, 
kan dette korrigeres av enhets- eller 
stabsleder. Informasjonssjefen er rådgi-
ver i informasjonsspørsmål og kontaktes 
når medarbeidere eller ledere ønsker 
rådgivning og hjelp i saker som har med 
media å gjøre.
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BATNFJORD

1887 1893 1908

TURISTBYEN
Frem til slutten av 1800 - tallet hadde fjordene 
fungert som transportårer, men nå fikk de en annen 
funksjon. De ble turistattraksjoner. Turistskipene 
skapte etterhvert en hektisk aktivitet på kaien i som-
mermånedene. Turistene hadde oppdaget naturen, 
blomsterprakten og trehusbebyggelsen i Molde. Det 
skrives i Den norske turistforenings årbok i 1875; “Li-
den, fortiden kun ringe av makt. Nyder og byder dog 
byen sin prakt”. Økende turiststrøm medførte behov 
for overnattingsplasser, og utover i perioden dukket 
det opp flere nye hoteller.

ANSATTE I HOTELL OG  
KAFEDRIFT – 1920
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Antall årsverkAntall ansatte

2009 2010 2011 2012

1 907 1 533 1 938 1 565 2 019 1 619 2 052 1 659 

Forklaring til tabellen
Dette gjelder ansatte som har et fast 
tilsettingsforhold til Molde kommune. 
Det gjelder også ansatte som er vikarer, 
har permisjon og midlertidige ansatte på 
telletidspunktet. En ansatt vil kun bli telt 
en gang, og da hvor vedkommende har 
sin hovedstilling. Antall årsverk vil for-
deles etter hvor vedkommende faktisk 
arbeidet på det aktuelle tidspunkt.

Antall ansatte og antall årsverk
 Ansatte Årsverk
 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Drifts- og forvaltningsavd. med rådmannen 29 26 33 38 27,49 25,19 31,19 36,79
Plan- og utviklingsavdelingen 34 38 38 35 31,05 34,75 34,45 33,67
Personal- og organisasjonsavdelingen 40 36 38 42 27,68 25,52 26,08 29,13
Økonomiavdelingen 25 27 27 27 24,30 26,22 26,40 26,50
Informasjons- og serviceavdelingen 11 11 9 9 9,80 9,60 7,40 7,80
Kvam skole 34 33 27 27 27,37 27,75 23,39 23,46
Sellanrå skole 50 51 51 55 43,37 47,43 45,19 49,19
Langmyra skole 59 59 59 59 54,49 54,95 54,14 53,43
Nordbyen skole 43 47 48 44 36,46 41,23 41,55 38,71
Kviltorp skole 55 57 64 68 47,79 49,59 53,44 57,45
Kleive oppvekstsenter 15 14 27 33 12,61 12,26 24,01 28,14
Bolsøya skole 11 11 13 14 8,85 8,72 10,36 11,12
Vågsetra barne- og ungdomsskole 41 39 37 36 35,21 34,56 33,00 33,96
Sekken oppvekstsenter 12 10 9 12 9,24 7,68 7,90 9,25
Bekkevoll ungdomsskole 55 49 49 53 49,99 47,17 45,86 50,13
Bergmo ungdomsskole 40 42 38 40 36,09 37,76 34,99 36,68
Skjevik barne- og ungdomsskole 37 38 39 37 35,44 34,26 36,06 33,32
Molde voksenopplæringssenter 32 36 39 39 26,68 31,22 32,44 32,04
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 35 36 35 33 28,83 31,18 30,15 30,40
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 35 31 37 33 29,96 27,53 32,53 30,99
Kvam og St. Sunniva barnehager 29 33 31 27 26,75 29,75 28,65 25,64
Hjelset barnehage 34 39 25 23 27,53 32,75 20,73 17,89
Langmyra barnehage 17 17 17 8 14,36 13,88 14,36 7,40
Lillekollen barnehage 27 35 40 34 23,28 31,30 35,60 31,65
Barneverntjenesten 60 60 72 71 55,59 56,10 67,70 63,80
Sosialtjenesten NAV Molde 32 37 48 74 27,25 32,45 43,19 70,42
Ressurstjenesten 24 25 26 24 22,35 24,35 26,15 23,60
Molde asylmottak 8 9 8 10 7,80 8,10 8,00 7,90
Helsetjenesten 70 65 69 71 40,93 39,04 39,96 41,78
Glomstua omsorgssenter  140 134 140 135 104,26 99,22 102,92 100,96
Kirkebakken omsorgssenter 130 138 129 126 100,76 105,10 99,83 100,47
Råkhaugen omsorgssenter (lokalmedisinske senter)    23    17,16
Bergmo omsorgssenter 112 106 110 101 88,40 84,37 84,96 77,78
Røbekk omsorgssenter 55 47 53 47 33,95 31,19 34,68 32,88
Kleive omsorgssenter 77 77 82 75 51,00 49,31 52,78 48,98
Skåla omsorgssenter 43 46 43 41 29,29 31,32 29,85 28,21
Tiltak funksjonshemmede 187 201 231 238 138,16 141,56 157,82 162,63
Brann- og redningstjenesten 53 63 62 62 34,87 37,68 37,41 36,93
Byggesak og geodata 17 18 19 18 15,45 16,65 16,96 15,96
Molde bydrift 48 44 47 56 47,10 41,89 44,00 48,53
Kulturtjenesten 18 17 17 18 14,82 14,43 14,99 16,50
Kulturskolen 33 36 33 36 26,87 30,06 27,89 30,00
Totalt i Molde kommune  1 907 1 938 2 019 2 052 1 533,47 1 565,07 1 618,96 1 659,23
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Kompetanseutvikling 
Av målsettingene i prosjektet “Sammen 
om en bedre kommune” er det et punkt 
som går på bedre kompetanse og økt 
rekruttering til de kommunale jobbene. I 
2012 ble følgende gjennomført:
•   Oppstart felles lederutviklingsprogram 

med Kristiansund kommune med 
40 deltagere (20 fra hver kommune) 
som skal gjennomføre programmet 
“Ledelse av prosesser”. Deltagerne 
får 30 studiepoeng ved fullendt studie 
og eksamen avlegges ved Høgskolen 
i Molde våren 2013. Kurset er praktisk 
rettet mot de utfordringer deltagerne 
står overfor i hverdagen og oppga-
ver skrives ut ifra dette. Deltagerne 
opplever også nyttig samhandling på 
tvers av kommunegrenser og oppnår 
i tillegg svært nyttig “sparring” om 
felles utfordringer. 

•   Oppstart felles lederutviklingspro-
gram i prosjektledelse sammen med 
deltagere fra Kristiansund kom-
mune (4 deltagere fra Molde og 8 fra 
Kristiansund). Dette kurset er også 
svært konkret rettet til de oppgavene 
som allikevel skal utføres i hverdagen. 
Felles for begge lederutviklingspro-
grammene er at det er skaffet ekstern 
finansiering gjennom OU-midler fra 
KS.

•   Oppstart av e-læringsmetoden 
JungleMap. Dette er et opplærings-
verktøy som forenkler opplæring som 
det er behov for i organisasjonen. Me-
toden hjelper å få standardisert felles 
opplæring hvor læring kan skje når 
den enkelte har behov for den uten 
å beslaglegge nøkkelpersoner i orga-
nisasjonen. Bonus med denne opp-
læringsformen er at det deles med 
andre kommuner og andre bedrifter 
som har dette opplæringsverktøyet. 
Kommunen har for eksempel fått 
HMS-opplæringsmodulene til Strand 
kommune som fikk IA-virkemidler 
fra Molde. Noen opplæringsmoduler, 
som for eksempel Office-pakken, er 
også standardiserte.

•   Et annet vanlig kompetansegivende 
tiltak er individuell veiledning og 
gruppeveiledning. Deltagerne drøfter 
utfordringer sammen med svært 
kompetente veiledere. Nytteverdien 
hevdes å være uvurderlig og går helt 
konkret inn i direkte oppgave- og 
problemløsning. 

•   Hospiteringsordningen i Molde kom-
mune er et annet svært viktig kom-
petansegivende tiltak. Det var Vejle 
kommune i Danmark som initierte 
denne opplæringsformen ved å sende 
12 medarbeidere til Molde kommune 
i 2011. Molde kommune lærte mye 
av å bli sett utenfra noe som resul-
terte i at 8 helsesøstre dro til Bærum 
kommune og hospiterte der i 2 dager. 
Videre reiste 7 stabsmedarbeidere til 

Vejle kommune samtidig som 8 nye 
medarbeidere fra Vejle kom til Molde. 
Flere andre hospiteringer internt 
og eksternt er gjennomført i 2012 
og planlegges gjennomført i 2013. 
Tilbakemeldingen er at dette er det 
mest nyttige kompetansehevende 
tiltaket deltagerne har vært med på. 
Deltagerne forbereder seg på for-
hånd, skriver logg under oppholdet og 
rapporterer ved hjemkomst. Deretter 
blir nyttige tiltak implementert i egen 
organisasjon.

•   Arbeidsmiljøopplæringen har fortsatt 
også i 2012 med fokus på arbeidsmil-
jøutvalgenes individuelle behov. Be-
driftshelsetjenesten har hovedsakelig 
stått for denne opplæringen.

•   Oppstartkonferansen i “Sammen om 
en bedre kommune” i Molde kom-
mune ble avholdt i januar 2012 med 
innovasjon på dagorden. Her deltok 
hovedtillitsvalgte, sentrale politikere 
og ledere/mellomledere. Administre-
rende direktør i KS, Sigrun Vågeng, 
var hovedforedragsholder. Dagen 
før møtte 220 ansatte på kick-off 
en søndags kveld på Aleksandra og 
hørte på Mia Tørnbloms foredrag om 
selvfølelse.

•   I tillegg ble det gjennomført større og 
mindre opplæringstiltak på alle enhe-
ter og i alle fagmiljøer i 2012.

HMS og AMU
Bedriftshelsetjenesten er på besøk hos 
alle AMU (arbeidsmiljøutvalg) på alle en-
heter i Molde kommune. Her får enhe-
tene presentert sine HMS-utfordringer 
og sammen med bedriftshelsetjenesten 
finner de gode tiltak og gode løsninger. 
Både i enhetene og på systemnivå job-
bes det godt med HMS. En av de stør-
ste utfordringene i Molde kommune, er 
tilgang på kvalifisert arbeidskraft både 
for faste stillinger og for vikariat. Dette 
gjør kommunen sårbar og det gir de 
som er på jobb ekstra belastninger. Det 
arbeides også godt med å redusere sy-
kefraværet og det vises gode resultater 
av dette systematiske arbeidet. 

Det er generelt lav arbeidsledighet i 
regionen og den tilgangen som er på 
arbeidskraft er i andre fag enn de kom-
munen etterspør. 

Ny HMS-opplæring, i samarbeid mellom 
bedriftshelsetjenesten og organisasjo-
nens egne godt kompetente medarbei-
dere, vil bli gjennomført januar/februar 
2013. Denne opplæring er lovpålagt og 
gjelder for alle ledere med personalan-
svar og verneombud. Denne opplærin-
gen er for de som ikke har hatt HMS-
opplæring tidligere.

Lærlinger
Det å ha lærlinger og utdanne fagar-
beidere blir sett på som svært verdi-
fullt i Molde kommune. Høsten 2012 

inngikk kommunen 12 nye kontrakter 
innen helsefagarbeiderfaget, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, institusjonskok-
kefaget og anleggsgartnerfaget. Totalt 
har kommunen hatt 24 lærlinger i 2012, 
hvorav 8 har gått opp til fagprøve og 
bestått, mens to har sagt opp kontrak-
ten. Opplæringskontoret for lærlinger 
i Molde kommune har hatt fokus på 
kompetanseheving gjennom et obliga-
torisk todagers introduksjonsprogram 
for lærlinger og veiledere. I tillegg er det 
månedlig studiedag for alle lærlinger slik 
at de skal kunne utveksle erfaringer, dis-
kutere utfordringer i arbeidet og arbeide 
med den skriftlige delen av opplærin-
gen. Resultatet er større bevissthet hos 
lærlingene og bedre kompetanse hos 
veilederne i forhold til hva lærlingene 
skal gjennom og hva de som veiledere 
skal bidra med.

VOX-tiltak
Molde kommune har gjennom VOX 
(kompetanseheving for voksne) fått 
tildelt midler til basiskompetansekurs 
(BKA) for egne ansatte. Molde kom-
mune søkte midler til basiskometan-
seheving generelt for ansatte i Molde 
kommune innenfor dataopplæring for 
2012. Dette fikk kommunen avslag på. I 
2012 gjennomførtes kurs for renholdere 
med grunnlag i innvilgede midler i 2011. 
Høsten 2012 har Molde kommune søkt 
og fått innvilget midler til å gjennomføre 
30 timers kurs i grunnleggende basis-
kompetanse i data for ansatte i hjem-
mehjelpstjenesten. Kurs skal utvikles 
og påbegynnes i 2013. Opplæringen 
gjennomføres av Molde voksenopplæ-
ringssenter og kursene skal utvikles 
i samarbeid med fagenheten i Molde 
kommune. 

Strategisk blikk fremover
Dyktige ledere og medarbeidere er 
selvsagte satsingsområder for Molde 
kommune. De ansatte trenger kompe-
tansepåfyll, da omgivelsene og krav 
til kommunen som tjenesteleverandør 
forandrer og utvikler seg. Ansatte skal 
bli hørt når de har forslag til forbedringer 
og mer effektiv bruk av kommunens 
ressurser. Med knappe ressurser, blir 
kompetanseutviklingstiltak nå drevet 
kreativt og kostnadseffektivt. Kom-
munen skal være en fremtidsrettet 
organisasjon med rett kompetanse til 
riktige tjenester.
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Likestilling 
Grunnlag
Kommunen har som arbeidsgiver en 
redegjøringsplikt over den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestillingen i 
virksomheten. I henhold til likestillings-
loven § 1a, første og tredje ledd, plikter 
alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet 
og planmessig for likestilling mellom 
kjønnene innenfor virksomheten. Kvin-
ner og menn skal gis like muligheter til 
utdanning, arbeid og kulturell og faglig 
utvikling. 

I det utvidede likestillingsperspektivet, 
jobber Molde kommune kontinuerlig for 
at alle personer som er eller blir ansatt i 
kommunen skal ha like arbeidsvilkår og 
ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av 
verken funksjonsevne, kjønn, religion, 
legning eller etnisk tilhørighet. 

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå 
(SSB) publisert en indeks som måler 
likestilling mellom kvinner og menn i 
norske kommuner. Fra og med publise-
ring i 2012, publiseres det ikke lenger et 

samlemål for likestilling i hver kom-
mune. Likestilling i kommunene vil bli 
målt gjennom et sett av tolv indikatorer 
som anses som viktige og relevante for 
å beskrive lokal likestilling. Indikatorene 
angis med sammenlignbar skår mellom 
0 og 1, hvor 1 indikerer full likestilling. 
Indikatorene angis også med grunn-
lagstall for hver indikator. Fra og med 
publisering i 2012 er også fylkestall for 
hver indikator gjort tilgjengelig. Tidligere 
ble likestilling hovedsakelig definert som 
likestilling mellom kvinner og menn. I 
dag snakkes det også om likestilling 
mellom ulike etniske grupper, grupper 
med ulik funksjonsevne og grupper 
med ulik seksuell orientering. Likestil-
ling mellom kvinner og menn kalles for 
kjønnslikestilling, og det er dette de tolv 
indikatorene sier noe om. Indikatorene 
beskriver i hvilken grad det foreligger 
forskjeller mellom kvinner og menn 
innad i en kommune langs flere dimen-
sjoner, og hvordan disse forskjellene 
varierer mellom regionene. 

Likestilling mellom kvinner og menn kan 

belyses på mange måter og ved hjelp 
av forskjellige typer statistikk. Statistisk 
sentralbyrås ”Indikatorer for kjønnslike-
stilling i kommunene” tilsvarer indika-
torer som brukes på kjønnslikestilling 
internasjonalt, men de er også tilpasset 
norske forhold. Indikatorene er basert 
på tilgjengelig registerstatistikk. 

Molde kommune skårer spesielt høyt på 
disse indikatorene: Andel barn 1 - 5 år i 
barnehage (0,95), kjønnsfordeling blant 
kommunestyrerepresentanter (0,98) 
og forholdet mellom menn og kvinner i 
arbeidsstyrken (0,94). Det er også flott 
at andel fedre med fedrekvote eller mer 
stadig øker. Fedrekvoteskåren har gått 
fra 0,62 i 2008 via 0,66 i 2009 til 0,70 i 
2010 og 0,73 i 2011. Den største utvik-
lingen som kommer frem av indeksen 
har vært på indikatoren kjønnsfordeling 
blant kommunestyrerepresentanter. 
I 2009 skåret Molde kommune 0,89, 
mens i 2012 er det kommet opp på 
0,98 som er tilnærmet full likestilling. 
Forholdet mellom menn og kvinners del-
tidsarbeid viser også en positiv utvikling 
fra 0,40 til 0,44. Når det gjelder gjen-
nomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og 
menn, har skåren vært stabil siste 3 år, 
og kjønnsfordeling blant ledere har økt 
fra 0,62 til 0,63. I forhold til gjennom-
snittet i Norge, skårer Molde kommune 
bedre på alle områder på likestillingsin-
deksene bortsett fra kjønnsfordeling i 
privat sektor. Årsaken til det ligger vel i 
at sykehuset og fylkesadministrasjonen 
er store arbeidsplasser i Molde kom-
mune med høy kvinneandel samt at de 
store private industriarbeidsplassene 
tradisjonelt har hatt et mannlig flertall. 
Men denne utviklingen går også i en 
positiv likestillingsretning. I forhold til 
fylkestallene for Møre og Romsdal, skå-
rer Molde kommune bedre enn disse 
på alle indikatorene. Sammenlignet med 
de to andre store byene i fylket, skårer 
Molde kommune også bedre enn begge 
disse på åtte av tolv indikatorer. I forhold 
til disse skårer Molde særlig godt på 
kjønnsfordeling blant kommunestyrere-
presentanter, forholdet mellom menn 
og kvinners bruttoinntekt og kjønnsfor-
deling i offentlig sektor.
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Antall utlyste stillinger i Molde kommune
  2010 2011 2012
Eksterne utlysninger
Faste stillinger  120 105 130
Vikariat og engasjement  84 68 42
Sum eksterne utlysninger  204 173 172
Interne utlysninger
Faste stillinger  20 34 20
Vikariat og engasjement  18 17 9
Sum interne utlysninger  38 51 29
Totalt eksterne og interne utlysninger  242 224 201

0,44

0,69

0,94

0,82

0,98

0,95

Indeks for kjønnslikestilling

Andel barn 1 - 5 år i barnehage 

Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter

Forholdet mellom andel menn og kvinner  
med høyere utdanning

Forholdet mellom menn og kvinner i arbeidsstyrken

Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid

Andel fedre med fedrekvote eller mer

Kjønnsbalansert næringsstruktur

Kjønnsfordeling i offentlig sektor

Kjønnsfordeling i privat sektor

Kjønnsfordeling blant ledere

Kjønnsbalanse i undervisningsprogram på vg skole 0,70

0,68

0,61

0,63

0,61

0,73
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  2010 2011 2012

Kvinner  364 500 369 700 384 000
Menn  390 000 395 400 406 400
Gjennomsnitt årslønn kvinner og menn  370 000 375 100 388 700

Gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn i Molde kommune (100 pst. stilling)

 Menn Kvinner Alle

Antall 14 28 42
Gjennomsnitt årslønn 699 000 631 400 654 000

Ledere i Molde kommune - antall og gjennomsnittlig årslønn 2012

Molde kommune som arbeidsgiver
I 2012 hadde kvinner en gjennomsnittlig 
årslønn på kr. 384.000,-, mens de i 2011 
hadde kr. 369.700,-. Dette gir en økning 
på 3,87 pst. Menn hadde til sammenlig-
ning en økning fra 2011 til 2012 på 2,78 
pst. Selv om kvinner har hatt en noe 
større økning i årslønn enn menn både i 
2011 og 2012, har fortsatt menn høyere 
gjennomsnittslønn enn kvinner. Gjen-
nomsnittlig forskjell mellom kjønnene 
var stabilt i 2010 og 2011, men kvinner 
nærmet seg menn med 1,2 pst i 2012. 

Molde kommune har totalt 42 ledere i 
sin organisasjon. Dette fordeler seg på 
1 rådmann, 5 avdelingssjefer hvorav 2 
er kommunalsjefer og 36 enhetsledere. 
Av disse var 28 kvinner og 14 menn i 
2012, noe som tilsvarer en kvinneandel 
på omtrent 67 pst. Tabellen på under 
viser gjennomsnittlig årslønn fordelt på 
kjønnene samt totalt for lederne samlet 
i kommunen. Den gjennomsnittlige 
årslønnen for alle ledere i 2012 var på kr. 
654.000,-, som var en økning fra 2011 
på 4,47 pst, tilsvarende økningen året 

før. Lønnsutviklingen mellom kvinnelige 
og mannlige ledere i 2012 har imidlertid 
vært forskjellig, med 4,2 pst. økning for 
menn og 5,9 pst. økning for kvinner.  
At forskjellen mellom den gjennom-
snittlige årslønnen til de mannlige og 
kvinnelige lederne i kommunen er slik 
den er, kan delvis forklares med at 
rådmannsteamet består av tre menn. 
Disse stillingene er kommunens høyest 
avlønnede og påvirker derfor statistikken 
en del.

Andel i pst. og gjennomsnittslønn for menn og kvinner (eksklusiv lærlinger)

Stabsavdelingene         
Andel i pst. 66,4 % 66,0 % 68,0 % 33,6 % 34,0 % 32,0 %   
Gjennomsnitt årslønn 417 000 435 000 461 000 504 000 543 000 575 000 10,6 14,1 -3,5
Skole         
Andel i pst. 80,4 % 81,0 % 81,7 % 19,6 % 19,0 % 18,3 %   
Gjennomsnitt årslønn 382 000 396 000 411 000 409 000 427 000 452 000 7,6 10,5 -2,9
Barnehager         
Andel i pst. 95,9 % 94,6 % 95,4 % 4,1 % 5,4 % 4,6 %   
Gjennomsnitt årslønn 345 000 347 000 377 000 288 000 323 000 357 000 9,3 24,0 -14,7
Helse og sosial         
Andel i pst. 76,8 % 76,7 % 75,4 % 23,2 % 23,3 % 24,6 %   
Gjennomsnitt årslønn  401 000   418 000   437 000  467 000 478 000 473 000 9,0 1,3 7,7
Pleie og omsorg         
Andel i pst. 88,5 % 87,4 % 88,7 % 11,5 % 12,6 % 11,3 %   
Gjennomsnitt årslønn 352 000 357 000 381 000 335 000 340 000 366 000 8,2 9,3 -1,1
Teknisk         
Andel i pst. 24,3 % 22,5 % 25,3 % 75,7 % 77,5 % 74,7 %   
Gjennomsnitt årslønn 378 000 382 000 397 000 368 000 382 000 398 900 5,0 8,4 -3,4
Kultur         
Andel i pst. 57,6 % 53,5 % 57,1 % 42,4 % 46,5 % 42,9 %   
Gjennomsnitt årslønn 399 000 421 000 449 000 430 000 439 000 460 000 12,5 7,0 5,5

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Kvinner  Menn Differanse
 Kvinner Menn Utvikling 2010 - 2012 
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Avlønning sett i forhold til fagområder 
og kjønn
De ulike områdene viser store ulikheter 
mellom kvinner og menn både når det 
gjelder hvilke fagområder de jobber i og 
hvilken lønn og lønnsutvikling de har. 
Innen det tekniske området finnes den 
jevneste fordelingen i organisasjonen i 
forhold til lønn, der kvinner i gjennom-
snitt har kr. 397.000,- mens menn har 
kr. 398.900,-. Kvinner har historisk sett 
hatt høyere lønn enn menn på dette 
området, så utjevningen skyldes en 
lavere lønnsutvikling for kvinner enn for 
menn de siste årene. Andelen kvinner 
har økt på området (25,3 pst. i 2012 mot 
22,5 pst. i 2011). I forhold til kjønnsfor-
deling er det jevnest innen kultur (57,1 
pst. kvinner og 42,9 pst. menn). Ses det 
til de tradisjonelt sett typiske kvinnear-
beidsplassene, har disse vist en positiv 
utvikling i kjønnsfordeling de siste 
årene, men i 2012 gikk kvinneandelen 
her opp igjen. 

Det er kun innen barnehageområdet og 
pleie- og omsorgsområdet at kvinner 
i gjennomsnitt har høyere lønn enn 
menn. Her er det svært mange flere 
kvinner enn menn som jobber, hen-
holdsvis 95,4 og 88,7 pst. 

Tabellen på forrige side viser at gapet 

mellom kvinner og menn i forhold til 
lønnsutvikling har økt innen stabsav-
delingene og skolene, der menn har 
hatt vesentlig bedre lønnsutvikling. I 
stabene hadde menn gjennomsnittlig 
kr. 114.000,- mer i årslønn enn kvinner 
i 2012, mens de hadde kr. 78.000,- mer 
i 2009. I skole hadde menn i 2012 gjen-
nomsnittlig 10 pst. mer i årslønn enn 
kvinner. Innen barnehage og kultur har 
lønnsgapet mellom kvinner og menn 
minket i perioden 2009 - 2012. Kvinner i 
helse og sosial og kultur har hatt større 
lønnsøkning enn menn i 2012, mens for 
alle andre områder har menn hatt bedre 
utvikling enn kvinner.

Uønsket deltid
Alle pleie- og omsorgsenhetene samt 
tiltak funksjonshemmede har mange 
deltidsstillinger, og mange av disse er 
under 25,0 pst. Dette kan forklares med 
at de fleste stillinger har arbeid kun hver 
tredje helg, og er slik sett i tråd med 
mange av de ansattes ønsker. Mange 
av de minste stillingene er vakante 
og MinVakt-systemet er verktøyet 
som brukes til bemanning av vaktene. 
På søn- og helligdager arbeides det 
i forhold til årsturnus. Det benyttes 
samme standard for turnusoppsett for 
pleie- og omsorgstjenestene og tiltak 
funksjonshemmede. Arbeidet med å 

redusere uønsket deltid, har hatt fokus 
også i 2012. Det er åpnet for mulighe-
ten med ekstrahelg med bonustillegg på 
kr. 1.000,- per helg 2 ganger i året. Krav 
om større fast stillingsstørrelse på grunn 
av 4-årsregelen blir hele tiden vurdert 
i forhold til ledige stillinger og mulige 
turnusjusteringer. Enkelte enheter har 
valgt å imøtekomme krav etter 4-årsre-
gelen ved å øke faste stillinger og bruke 
de overtallige enkeltvaktene i egen 
vikarpool. Arbeidstakere med uønsket 
deltid har også en aktivitetsplikt i forhold 
til å følge med på ledige stillinger (som i 
stor grad blir lyst ledig internt). Dette gir 
arbeidstakerne mulighet til å øke sin stil-
lingsgrad og slik redusere den uønskede 
deltiden.  
Graderte sykemeldinger og graderte 
utføretrygdinger gir også utfordringer 
for å få redusert uønsket deltid. Denne 
utfordringen er også innmeldt til de 
nasjonale aktørene.

Tabellen nedenfor viser at det er kvin-
nene som dominerer bildet i forhold til 
redusert arbeidstid. Likestillingsindek-
sen viser at Molde har betydelig lavere 
andel kvinner som jobber deltid i forhold 
til både landsgjennomsnittet, totalt for 
Møre og Romsdal fylke og de største 
bykommunene i fylket.

Fordeling menn og kvinner etter gitt stillingsbrøk

Stillingsbrøk Menn Kvinner Andel av ansatte

 2011 2012 2011 2012 2011 2012
1,0 - 29,9 % 4,4 % 4,2 % 10,2 % 11,7 % 14,6 % 15,9 %
30,0 - 59,9 % 3,2 % 3,5 % 15,8 % 15,7 % 19,0 % 19,2 %
60,0 - 99,9 % 3,0 % 2,8 % 21,7 % 21,4 % 24,7 % 24,2 %
100,0 % 11,1 % 10,9 % 30,6 % 29,8 % 41,7 % 40,7 %
Sum  21,7 % 21,4 % 78,3 % 78,6 % 100,0 % 100,0 %

Lønnsoppgjøret
Årets lønnsoppgjør var et såkalt hoved-
oppgjør. Partene sentralt kom ikke til 
enighet innen fristens utløp og det ble 
streik i kommunal sektor. Molde kom-
mune var en av de kommunene som 
ble tatt ut i streik. Omlag 350 ansatte 
ble varslet tatt ut, men arbeidsgiver fikk 
dispensasjon der liv og helse kunne bli 
satt i fare. Det var FO og Fagforbundets 
medlemmer som ble tatt ut i streik i 
Molde kommune. Streiken ble avslut-
tet 5. juni 2012. Lønnsoppgjør gav de 
ansatte i gjennomsnitt en lønnsøkning 
på omlag 4 pst. Noen av de ansatte får 
sin lønn sentralt regulert, noen både 
sentral og lokal regulering og noen kun 
lokal regulering. Dette etter nærmere 
vedtatte retningslinjer i Hovedtariffavta-
len og lokal lønnspolitikk. 

Det ble vedtatt ny mistelønnstabell med 
virkningstidspunkt 6. juni 2012. Lokal 
pott fikk virkningstidspunkt 1. august 
2012. Den andelen av kommunens 
ansatte som kun har lokal lønnsdannel-
se, fikk varierende lønnsutvikling med 
virkningstidspunkt 1. mai 2012.

KS (Kommunenes Sentralforbund) reg-
ner hvert år ut en prosentvis lønnsøk-
ning for Molde kommune og hvordan 
den gjennomsnittlige lønnsutviklingen 
for kommunens lokale lønnspolitikk 
bør være sett i lys av det som skjer i 
tariffområdet ellers. Denne måten å 
arbeide frem resultater for de med lokal 
lønnsdannelse, er stort sett akseptert 
av de lokale fagforeningene. Det er 
personal- og organisasjonsavdelingen 
som har ansvar for gjennomføringen 

av kommunens totale lønnspolitikk, og 
lønnsplassering og lønnsutvikling er ikke 
delegert ut til enhetene (med unntak av 
KF’ene). Men lederne har bevisst fått 
økt innflytelse på sine ansattes lønns-
utvikling. Det samhandles godt mellom 
personal- og organisasjonsavdelingen og 
enhetene angående lønnsplassering og 
lønnsutvikling. Molde kommune skal ha 
et blikk på offentlig markedslønn, og det 
arbeides godt internt i organisasjonen 
for å gi riktig lønn i forhold til stillingenes 
innhold, kompetansekrav og vurdering 
av arbeidsutførelse.
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Likestilling i et samfunnsperspektiv
Molde kommune arbeider målrettet 
for at alle skal behandles riktig. Dette 
handler om å ha et helhetlig perspek-
tiv der alle ansatte skal kunne utføre 
sitt daglige arbeid i kommunen på like 
premisser. I det lange løp vinner alle på 
god likestilling også i en større sam-
menheng. Samfunnet er avhengig av å 
ta i bruk evner og interesser hos begge 
kjønn på alle områder. Også innbyggere 
med forskjellige utgangspunkt for ar-
beid, må inkluderes og bidra etter evne 
og tilrettelegging. Et likestillingsfokus 
vil være med på å styrke fellesskapets 
verdiskaping både på kort og lang sikt.

Likestilling sett i forhold til tilretteleg-
ging for ansatte med spesielle behov 
og ansatte uten norsk bakgrunn
Ansatte og innbyggere i Molde kommu-
ne kan ha spesielle behov for å kunne 
bidra i et aktivt arbeids- og hverdagsliv. 
IA-avtalen bygger på å inkludere alle i 
verdiskapingen i samfunnet. Noen tren-
ger tilrettelegging på grunn av nedsatt 
funksjonsevne av ulik karakter.         løs-
ninger på ulike utfordringer. Ledere skal 
være sitt ansvar bevisst og søke gode, 
kreative og passende tiltak på grunnlag 
av grundige vurderinger. Molde kom-
mune er opptatt av å ta vare på og følge 
opp ansatte med særskilte behov. Det 
legges også til rette for at nyansatte 

skal komme til arbeidsplasser i organi-
sasjonen der de ikke møter hindringer 
som begrenser mulighetene for å utføre 
jobben sin på en skikkelig måte. 

Molde kommune legger til rette for at 
alle medarbeidere skal ivaretas og gis 
de rette muligheter. Kommunen arbei-
der derfor kontinuerlig for at alle perso-
ner som er eller blir ansatt, skal ha gode 
arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles 
på grunnlag av funksjonsevne, kjønn, 
religion, seksuell orientering eller etnisk 
bakgrunn. I 2012 var det 170 ansatte 
med annen etnisk bakgrunn enn norsk i 
Molde kommune. Kun førstegenerasjon 
innvandrere er med i tellingen. 

I samarbeid med Fræna videregående 
skole, tas det inn minoritetselever på 
praksisplass både i helsearbeiderfaget 
og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Kommunen har også flere lærlinger med 
minoritetsbakgrunn på ordinær lære-
kontrakt. Målet er å bidra til opplæring 
og utvikling, og ikke minst å rekruttere 
inn gode medarbeidere med nødvendig 
kompetanse etter endt utdanning.

Strategisk blikk fremover
Likestillingsarbeidet er i fokus i Molde 
kommune, og det har mange perspekti-
ver. God ledelse og personalhåndtering 
er helt sentralt. For å lykkes, må det 

bygges kompetanse og deles kunnskap 
om likestilling. På systemnivå må det 
legges godt til rette for klar og tilgjenge-
lig informasjon med klare oppgave- og 
ansvarsbeskrivelser. På enhetsnivå må 
likestillingsarbeidet tilpasses de tjenes-
tene som skal produseres, og nødvendi-
ge tiltak settes i verk for at kommunen 
samlet skal arbeide for bedre likestilling 
innenfor alle områder. Likestilling i et 
samfunnsperspektiv må også fortsette. 
Alle kan bidra. Noen trenger tilretteleg-
ging og bistand og til det er kommunen 
og frivillige viktige aktører.
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Helse, miljø og sikkerhet
Molde kommune har jobbet aktivt med 
helse, miljø og sikkerhet også i 2012. 
Enhetenes arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
jobber godt, og engasjementet er jevnt 
over høyt. AMU består av like mange 
representanter fra arbeidsgiver- som ar-
beidstakersiden. De lokale AMU tar opp 
spørsmål på eget initiativ eller etter an-
modning fra verneombud eller HAMU. 
Enhver arbeidstaker kan også henvende 
seg til utvalget med arbeidsmiljøsaker. I 
2012 var det avholdt 5 HAMU-møter.

Også i 2012 arbeidet lokale AMU med 
de enkelte arbeidsplassenes styrker og 

utfordringer. Bedriftshelsetjenesten be-
søkte i løpet av året flere av enhetene. 
Sammen med AMU diskuterte de ulike 
utfordringer samt videreutvikling av det 
eksisterende positive i arbeidsmiljøet. 
Det enkelte AMU legger sine tiltak inn 
i enhetenes årlige tiltaksplaner. Som et 
felles utgangspunkt for kommunens 
arbeid med å ivareta og videreutvikle 
arbeidsmiljøet, er HMS-systemet lagt på 
intranettet. Her finnes eksempelvis års-
hjul for HMS-aktiviteten i organisasjonen 
samt alle overordnede HMS-prosedyrer 
med mer. Dette verktøyet har blitt en 
svært nyttig informasjonsbank både for 
sentraladministrasjonen og enhetene. 

HMS-systemet oppdateres kontinuer-
lig på intranettet. På denne måten vil 
all informasjon være tilgjengelig både 
for ledere og øvrige medarbeidere til 
enhver tid. 

På prioriterte enheter kalles ansatte 
som har sykefravær over 4 uker inn til 
bedriftslegen. Dette tiltaket har hatt 
god effekt for den enkelte arbeidstaker 
samt for arbeidsmiljøet. Bedriftslegen 
kommer med nyttige tips til forbedring. 
Dette vil fortsette i 2013 sammen med 
tiltak innen “Aktiv på dagtid”. Hovedver-
neombudet skal også besøke alle AMU 
i 2013.
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Medarbeidere og medarbeiderunder-
søkelsen
Medarbeiderne er kommunens viktigste 
ressurs. Molde kommune bruker bedre-
kommune.no som verktøy for måling av 
tjenestekvalitet, bruker- og medarbei-
dertilfredshet. Gjennom dette verktøyet 
kan kommunen også sammenligne seg 
med andre norske kommuner. Bruken 
av dette verktøyet over flere år, har ført 
til at det nå er en integrert del av Molde 
kommunes styringsredskap. Verktøyet 
er svært nyttig med tanke på å kunne 
følge med på egen utvikling og måle 
effekt av iverksatte tiltak.

I 2012 gjennomførte kommunen en ny 
medarbeiderundersøkelse. Undersø-
kelsen gjennomføres hvert annet år. 
Skaleringen var som før 1 – 6, der 1 er 
svakest og 6 er beste resultat. Samlet 
skår for hele Molde kommune ble på 
4,5 mot landsgjennomsnitt på 4,6. Re-
sultatet i Molde kommune var i 2010 og 
2008 på 4,4 mens landsgjennomsnittet 
da var på 4,5.

Som tabellen viser, ønsker Molde 
kommune å opprettholde det som går 
bra og forbedre det kommunen ønsker 
bedre resultat på. At ledelsen har innsikt 
i det arbeidet medarbeiderne gjør og at 
den tar spørsmål om etikk på alvor er 
bra, og her skårer kommunen bedre enn 
landsgjennomsnittet. Det gjør kommu-
nen også på fysiske arbeidsforhold og 
stolthet over egen arbeidsplass. Der det 
skåres dårligere er på oppfølging etter 
medarbeidersamtalen, tilrettelegging 
for kompetanseutvikling og lønns- og 
arbeidsvilkår. Alle enheter i Molde 
kommune har også egne resultater på 
enhetsnivå og de kan sammenligne seg 
med seg selv og andre og de kan se 
om de har forbedret seg siden sist. Alle 
enheter lager egne tiltak etter gjen-
nomført medarbeiderundersøkelse. Det 
vises til det balanserte målekortet for 
hver enhet.

4,5
4,4
4,4

20102012 2008

Organisering av arbeidet

Innhold i jobben
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Inkluderende arbeidsliv (IA)
Molde kommune er en IA-bedrift. De 
sentrale målene for denne perioden er 
å forebygge sykefravær, øke fokuset 
på jobbnærværet, hindre utstøting fra 
arbeidslivet, samt å øke rekruttering til 
arbeidslivet av personer som ikke har et 
arbeidsforhold. Planer og retningslinjer 
for det systematiske IA-arbeidet i Molde 
kommune diskuteres og evalueres 
jevnlig i samarbeid med kommunens 
kontaktpersoner i NAV Molde og NAV 
arbeidslivssenter i IA-forum. I 2012 
ble det avholdt 4 møter i forumet. Fra 
Molde kommune møter personal- og 
organisasjonssjefen, personalkonsulen-
ter, en hovedtillitsvalgt og hovedverne-
ombudet. Bedriftshelsetjenesten deltar 
også på møtene ved behov. 

Bedriftshelsetjenesten
Molde kommune har siden mars 2010 
vært tilknyttet leverandøren Bedrifts-
helsesenteret ved Legekontoret Molde 
Brygge, men i 2012 ble kommunen 
tilknyttet Medi3. Det har i 2012 vært 
arbeidet godt og systematisk med å 
implementere gode løsninger og utvikle 
samarbeidet videre. Det har vært arbei-
det mye med riktig og rasjonell utnyt-
telse av de ressursene som er avsatt til 
bedriftshelsetjenester. For å få til dette, 
er det etablert en fast møtestruktur med 
kontaktmøter mellom BHT og perso-
nal- og organisasjonsavdelingen. I disse 
systemmøtene har det blant annet vært 
fokus på planlegging, gjennomføring og 
evaluering av aktiviteter og tiltak. 

Bedriftshelsetjenesten har deltatt i råd-
mannens ledermøte, IA-forum, HAMU 
og AKAN-utvalget. BHT har også bidratt 
på kommunens to årlige verneombuds-
samlinger og sentrale utviklingsarenaer. 
Deltakelsen har vært viktig for å gi BHT 
muligheten til å utvikle god forståelse 
for hvordan det arbeides i organisasjo-
nen, samtidig som det gir kommunen 
muligheten til å bli sett utenfra og få 
nyttige innspill til tiltak og utviklingsar-
beid. 

Bedriftshelsetjenesten har deltatt i flere 
lokale AMU-møter og hatt samtaler med 
ledere. I 2012 ble oppfølgingssamtaler 
med langtidssykemeldte videreført og 
flere arbeidsplassvurderinger gjennom-
ført. I dedikerte prosjekter med mål om 
redusert sykefravær, har BHT vært sen-
tral aktør. Dette gjelder på Bergmo om-
sorgsdistrikt og på tiltak funksjonshem-
mede. Prosjektene vil fortsette også i 
2013. For enhetene barnevern og Kleive 
oppvekstsenter ble mindre oppfølginger 
sammen med BHT avsluttet i 2012. Det 
har også vært utført periodiske helse-
undersøkelser og arbeidsmiljøsamtaler 
for ansatte i brann- og redningstjenes-
ten hvor 28 ble undersøkt. BHT har 
ellers gitt råd per telefon, i møter og i 
korrespondanse i forhold til sykefravær, 
organisatorisk arbeidsmiljø, konflikter, 
akutte hendelser, smittsom sykdom og 
rusproblemer.

Strategisk blikk fremover
I prosjektet ”Sammen om en bedre 
kommune” i perioden 2011 - 2015, har 

BHT en viktig rolle som samarbeidspart-
ner. Kommunens bedriftshelsetjeneste 
har opparbeidet god kunnskap om orga-
nisasjonen for å bidra inn i det konkrete 
HMS-arbeidet i kommunen. Kommu-
nens BHT-leverandør, har økt tilgang 
på nyttig kompetanse i et erfarent be-
driftshelsefaglig miljø. Fokus i 2013 vil 
være tiltak og oppgaver ute i enhetene 
og på systemnivå. I januar og februar 
2013 blir det på nytt arrangert lovpålagt 
HMS-opplæring for ledere med perso-
nalansvar og verneombud, som ikke har 
denne opplæringen tidligere. Det skal 
også avholdes AMU-samling for alle 
AMU-medlemmer og to verneombuds-
samlinger. Både bedriftshelsetjenesten 
og HMS-systemet er godt integrert i 
Molde kommune og vil bli kontinuerlig 
videreutviklet og oppdatert.

Hovedverneombud 
Hovedverneombudet er representant 
for arbeidstakere og verneombud i 
sentrale saker som angår arbeidsmil-
jøet, i tillegg til å samordne, støtte og 
veilede verneombudene i deres arbeid. 
Hovedverneombudet skal også se til at 
arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens 
krav, slik at hensynet til arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Høsten 2012 var det valg på nytt hoved-
verneombud i kommunen. Hovedvern-

ombudet ble valgt for 2 år og har kontor 
sammen med de hovedtillitsvalgte i 
Hamnegata 35. Det nye hovedverneom-
budet har deltatt på kurs i arbeidsmiljø 
og AKAN-arbeid, hatt en samling der alle 
verneombudene i kommunen var innkalt 
og en samling sammen med hovedver-
neombudene i Romsdalsregionen. En 
av oppgavene til hovedverneombudet er 
å besøke alle arbeidsplassene i Molde 
kommune. Dette arbeidet er kommet 
godt i gang og vil bli videreført i 2013. 

Hovedverneombudet er fast medlem i 

hovedarbeidsmiljøutvalget, IA-utvalget 
og arbeidsgruppen til “Sammen om en 
bedre kommune”. I tillegg er hoved-
verneombudet AKAN-kontakt og sitter 
som fast medlem i kommunens AKAN-
utvalg. Rådmannen og hans stab er 
dyktige til å involvere hovedverneombu-
det i vernespørsmål og formidler nyttig 
informasjon. Hovedverneombudet blir 
blant annet invitert inn på alle rådman-
nens ledermøter.
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Seniorpolitikk 
Molde kommune har seniorordning gjel-
dende fra 1. januar 2011 til 31. desember 
2013. 

Det kan inngås avtaler med den enkelte 
ansatte som er 62 år med valgmulighe-
ter mellom lønnstillegg på kr. 18.000,- 
eller 10 ekstra fridager med lønn. Det 
inngås ny avtale fra 63 år som gjelder 
så lenge vedkommende er ansatt i stil-
lingen. Ansatte i undervisningsstillinger 
kan kun velge tillegg i lønn. Kommu-
nalsjefer og enhetsledere er ikke med i 
ordningen. 

I 2012 var det 53 ansatte som fylte 62 
år. Det ble inngått 16 nye senioravtaler. 

Totalt 27 ansatte som fylte 63 år i 2012 
og 14 ansatte som fylte 64 år i 2012 har 
forlenget senioravtalen.

I 2012 har 22 ansatte søkt AFP. Dette er 
dobbelt så mange som i 2011.

I året har 7 ansatte over 62 år søkt 
uførepensjon. Av disse er det 3 som har 
søkt delvis uførepensjon. Erfaringer fra 
tidligere år gjør at arbeidsgiver antar at 
de fleste av disse ikke kommer tilbake i 
arbeid igjen.  

Molde kommune mener at det er viktig 
å beholde erfaring, kompetanse og 
nødvendig arbeidskraft. Det er også 
viktig å være oppmerksom på de store 
pensjonskostnadene knyttet til valg av 

AFP. Molde kommune ønsker slik sett 
at arbeidstakere utsetter avgang til pen-
sjon så lenge som mulig. Det er uklart 
om de virkemidlene som kommunen 
har hatt de siste årene er avgjørende 
for arbeidstakers valg av arbeid eller 
pensjon etter fylte 62 år. Men de som 
har vært i ordningen har gitt positive 
tilbakemeldinger om tiltak og mulighet 
for flere typer tiltak.

 Menn Kvinner Totalt

Antall ansatte som gikk av med pensjon i 2012

Pensjon ved 68 år 2 1 3
Pensjon ved 67 år (herav 4 lærere)  2 9 11
Pensjon ved 65 og 66 år (herav 2 lærere)  3 6 9
Pensjon ved 63 og 64 år (herav 1 lærer)   4 4
AFP ved 62 år (herav 2 lærere)  4 12 16
Pensjon etter særaldersgrense - 57 år/62 år  2 7 9

 2009 2010 2011 2012
Antall som har gått av med AFP 6 18 11 22

Tillitsvalgte
Partene i kommunal sektor er enige 
om at et godt samarbeid mellom 
arbeidsgiver og de ansatte og deres 
organisasjoner er en forutsetning for å 
kunne gi tjenester av høy kvalitet og å 
skape trygge arbeidsplasser preget av 
godt arbeidsmiljø og meningsfylt arbeid. 
Evnen til åpen dialog og vilje fra begge 
parter, vil i stor grad være avgjørende 
for om en lykkes i å bidra til å utvikle en 
omstillingsdyktig og serviceinnstilt kom-
munesektor til beste for innbyggerne.

I Molde kommune er det tillitsvalgt/kon-
taktperson i 16 ulike arbeidstakerorgani-
sasjoner. Seks av de hovedtillitsvalgte er 
frikjøpte i hele eller deler av sin stilling. 
Noen enheter involverer tillitsvalgte mer 
bevisst enn andre, men stadig flere ser 
nytten av et nært og godt samarbeid. 
Flere hovedtillitsvalgte beskriver sitt ar-
beid og sine utfordringer i egne årsmel-
dinger. I de aller fleste sammenhenger 
oppleves Molde kommune som en god 
samarbeidspartner og arbeidsgiver, som 
har respekt for de tillitsvalgtes rolle.

Hovedtillitsvalgte bistår plasstillitsvalgte 
med råd, hjelp og opplæring og tar stort 
ansvar for brobygging og konfliktløsing 
ved å se muligheter som ivaretar alle

parter. Hovedtillitsvalgte bidrar også 
aktivt i flere arbeidskrevende arbeids-
grupper og er på den måten med på 
å videreutvikle Molde kommune som 
tjenesteyter og arbeidsgiver. 

ROSE-filosofien skal fortsatt være med 
på å prege og videreutvikle arbeidsmil-
jøet og arbeidsgiverpolitikken i kommu-
nen. ROSE-filosofien må ha fokus for å 
være en naturlig del av arbeidsmiljøet. Til 
det kreves det innsats fra alle parter. 

I Molde kommune er det arbeidsmiljø-
utvalg på alle arbeidsplasser, uavhengig 
av størrelse. De tillitsvalgte har her 
en naturlig plass og hovedtillitsvalgte 
har plass i hovedarbeidsmiljøutvalget. 
Arbeidsmiljøutvalgene er en viktig arena 
for godt arbeid og samarbeid i forhold til 
arbeidsmiljøet og nærværsarbeidet. 

Molde kommune har utarbeidet en 
rekke prosedyrer og retningslinjer 
for ledere og ansatte i perioden. De 
tillitsvalgte er med på dette arbeidet 
og dette fokuset vil fortsette i 2013. 
Hovedtillitsvalgte ser nytten av at det 
finnes like rutiner og systemer for alle 
arbeidsplassene i kommunen i tillegg til 
de prosedyrer som forholder seg til de 
ulike fagområdene.

Strategisk blikk fremover
Som utfordringer fremover, vil hovedtil-
litsvalgte spesielt peke på følgende 
områder:
•   Fortsatt fokus på nærvær og gode, 

helsebringende arbeidsmiljø
•   Levere tjenester av best mulig kvalitet 

med de økonomiske og menneskelige 
ressurser som er tilgjengelige

•   Beholde og utvikle kommunens 
medarbeidere og rekruttere nye der 
det er behov

•   Fortsette arbeidet for å hindre  
uønsket deltid
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Sykefravær
I prosjektet ”Sammen om en bedre 
kommune” er det fem målsettinger 
der det ene er å redusere sykefraværet 
i organisasjonen. Dette er viktig fordi 
kommunen også har fravær som skyl-
des ”noe annet” enn sykdom. Nasjo-
nale statistikker viser at 4,0 pst. fravær 
er påregnelig. Det vil si at 5,2 pst. av 
kommunens fravær er “noe annet”. 
Noen av de kommunale jobbene krever 
100,0 pst. friskhet på jobb, så målsettin-
gen om å ha et maksimalt fravær på 6,0 
pst. i hele organisasjonen er et tilpasset 
og oppnåelig mål. Det er mye kultur 
som må bli enda bedre. Det må fortsatt 
arbeides systematisk og kommunen 
må ha tålmodighet for at endringer skal 
sette seg. Dyktige ledere er det aller 
viktigste å satse på for å nå dette målet. 
De vil sørge for at det er rett kompe-
tanse til kommunens stillinger og at 
stillingsinnholdet og mengde er riktig. 
Det er knapp ressurstilgang og det 

kreves ”smartness” fra alle medarbei-
dere samt at det arbeides kontinuerlig 
med innovasjonsarbeid for å håndtere 
dette. Det gjøres mye godt arbeidsmil-
jøarbeid på enhetene, men dette kan 
forbedres ytterligere. Derfor legges det i 
”Sammen om en bedre kommune” opp 
til at innovasjon og hospitering er virke-
midler som kan gi et positivt bidrag til å 
redusere fraværet. En annen målsetting 
i ”Sammen om en bedre kommune” 
er å bedre kompetansetilgangen til de 
kommunale stillingene samt å bedre 
kompetansen til de som er i jobb. Det er 
lav arbeidsledighet i Molderegionen og 
dette gir kommunen ekstra utfordringer 
både ved rekruttering til faste stillinger 
og til vikariater. 

Årsresultatet for fravær i Molde kom-
mune i 2012 ble på 9,2 pst. mot 9,5 pst. 
året før. Det er langtidsfraværet som re-
duseres. Kommunen må følge godt med 
i utviklingen slik at det ikke kommer en 
uønsket økning i tallet på uføretrygdede 

og en økning i AFP-uttak.

Lederne rapporterer kvartalsvis gjennom 
BMS om arbeidet de gjør med å følge 
opp de sykemeldte spesielt og generel-
le tiltak som settes i verk på enhetene 
for om mulig å forebygge og redusere 
fraværet. Tilbakemeldingen fra lederne 
videreformidles gjennom møter i HAMU 
og videre til drifts- og forvaltningsutval-
get som dybdebehandler sykefraværet. 
Den politiske behandlingen av saken går 
videre via formannskapet til kommune-
styret. Personal- og organisasjonssjefen 
har månedlige møter med hovedverne-
ombudet og frikjøpte hovedtillitsvalgte 
hvor også sykefravær og forebygging av 
dette er tema. 

Mange av enhetene i Molde kommune 
er nå ”friskmeldt”. Det vil si at de har 
etablert en god arbeidsmiljøkultur og en 
kultur med fokus på oppgavene. De har 
fått bort fravær som skyldes noe annet 
enn sykdom. Andre enheter jobbes det 
nå spesifikt med og det er gode mu-
ligheter for at også de blir friskmeldte i 
løpet av 2013. 

Strategisk blikk fremover
Gjennom det kontinuerlige arbeidet med 
å redusere fraværet, forebygge fravær 
og ha fokus på samarbeid og utvikling 
i tjenesten, forventes det at kvaliteten 
på tjenestene til brukerne vil bli bedre. 
Dette vil også ha en positiv innvirkning 
på ressursutnyttelsen og jobbtilfreds-
heten i Molde kommune fremover. Det 
satses kontinuerlig på lederopplæring, 
og lederutvikling og god samhandling i 
trepartssamarbeidet ”Sammen om en 
bedre kommune”. 

 2009 2010 2011 2012
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 5,6 6,6 3,7 5,5
Plan- og utviklingsavdelingen 7,7 6,4 5,4 3,4
Personal- og organisasjonsavdelingen 7,8 3,5 7,9 5,9
Økonomiavdelingen 4,3 5,4 5,7 6,8
Informasjons- og serviceavdelingen 9,7 4,1 9,0 19,8
Kvam skole 8,2 12,3 5,9 4,0
Sellanrå skole 9,5 12,5 6,6 8,8
Langmyra skole 10,8 8,5 8,1 8,2
Nordbyen skole 10,4 11,3 12,2 11,3
Kviltorp skole 8,9 6,7 8,4 8,8
Kleive oppvekstsenter 11,6 14,6 6,8 8,6
Bolsøya skole 6,4 6,5 9,3 7,6
Vågsetra barne- og ungdomsskole 11,5 9,0 11,5 7,4
Sekken oppvekstsenter 12,5 10,5 10,1 22,4
Bekkevoll ungdomsskole 11,2 7,1 4,4 5,9
Bergmo ungdomsskole 4,6 5,0 5,6 8,6
Skjevik barne- og ungdomsskole 4,0 4,0 3,6 7,3
Molde voksenopplæringssenter 8,9 6,6 6,5 8,3
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 16,0 13,7 13,6 13,8
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 12,1 10,4 11,6 8,8
Kvam og St. Sunniva barnehager 7,0 10,3 8,5 6,4
Hjelset barnehage 20,4 18,3 11,9 16,1
Langmyra barnehage 17,4 13,6 16,6 19,7
Lillekollen barnehage 13,3 13,0 11,9 9,5
Barneverntjenesten 9,2 12,1 15,5 11,2
Sosialtjenesten NAV Molde 12,6 9,7 5,6 9,8
Ressurstjenesten 10,0 6,6 7,4 7,6
Molde asylmottak 6,2 3,9 17,1 4,4
Helsetjenesten 5,2 4,7 7,2 5,4
Glomstua omsorgssenter 11,9 11,1 10,8 12,0
Kirkebakken omsorgssenter 14,9 14,2 8,7 9,6
Råkhaugen omsorgssenter    7,8
Bergmo omsorgssenter 11,8 14,9 14,9 10,4
Røbekk omsorgssenter 12,4 10,7 14,3 9,6
Kleive omsorgssenter 14,8 7,9 11,2 10,0
Skåla omsorgssenter 7,6 12,7 11,5 10,6
Tiltak funksjonshemmede 14,3 14,9 15,5 15,3
Brann- og redningstjenesten 4,1 6,7 5,0 4,4
Byggesak og geodata 3,3 7,4 7,9 8,4
Molde bydrift 7,9 13,7 8,9 7,2
Kulturtjenesten 9,5 4,9 3,6 7,5
Kulturskolen 6,6 9,3 5,0 5,6
Totalt 10,5 10,1 9,5 9,2

(Tall i pst.)
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KONFEKSJONSBYEN
Confektionsfabrikken var den første industribedrift 
i byens æra som “fabrikk-stad”. Den ble etablert i 
1905, og i 1911 sto ny fabrikk ferdig vest for Mol-
deelva. Confectionsfabrikken var på det tidspunkt 
den største enkeltarbeidsplassen Molde noen gang 
hadde hatt. I 1936 kom Høvding konfeksjonsfabrikk 
i gang, ved siden av flere mindre fabrikker. Midt 
på 1930 - tallet var det over 300 arbeidsplasser i 
konfeksjonsindustrien i Molde. Konfeksjonsindustrien 
var den dominerende industrien i Molde, og byen fikk 
i mellomkrigsårene tilnavnet Skredderbyen.  

BYBRANNEN BRØDRENE BRUNVOLL MOTORFABRIKK CHATEAUET

1916 1918 1918

ANSATTE I TEKSTIL OG  
BEKLEDNINGSINDUSTRIEN – 1950
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Regnskapsprinsipper og 
regnskapsresultat
Molde kommune fører sitt regnskap 
etter de kommunale regnskapsprinsip-
per nedfelt i kommunelovens § 48 og 
regnskapsforskriftens § 7. Anordnings-
prinsippet gjelder i kommunal sektor og 
betyr at all tilgang og bruk av midler i 
løpet av året som vedrører kommunens 
virksomhet, skal fremgå av driftsregn-
skapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og 
driftsinntekter i kommunen og regn-
skapsresultatet for året. Investerings-
regnskapet viser kommunens utgifter 
i forbindelse med investeringer, utlån 
med videre, samt hvordan disse er 
finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige 
avskrivninger som er årlige kostnader 
som følge av forbruk av aktiverte drifts-
midler. Avskrivningene påvirker kommu-
nens brutto driftsresultat, men blir utnul-
let slik at netto driftsresultat er upåvirket 
av denne kostnaden. Netto driftsresultat 
i kommunen er derimot belastet med 
årets avdrag som er utgiften relatert til 
forbruk av aktiverte driftsmidler som 
skal påvirke kommunes driftsresultat  
etter gjeldende regnskapsregler. Årsa-
ken til at avskrivningene blir vist i regn-
skapet, er blant annet at beslutningsta-
kere og regnskapsbrukere skal se denne 
kostnaden presentert i regnskapet og 
vurdere denne i forhold til kommunens 
driftsresultat og avdragsutgifter. 

Videre er regnskapet ført etter brutto-
prinsippet. Det betyr at det ikke er gjort 
fradrag i inntekter for tilhørende utgifter 
og/eller fradrag i utgifter for tilhørende 
inntekter. Dette betyr at aktiviteten i 
kommunen kommer frem med riktig 
beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler 
definert som eiendeler bestemt til varig 
eie eller bruk for kommunen. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmid-
ler som har en begrenset levetid, blir 
avskrevet hvert år. I kommunal sektor 
blir lineære avskrivninger brukt. Denne 
metoden innebærer at avskrivnings-
grunnlaget blir fordelt likt over avskriv-
ningstiden. De årlige avskrivninger 
blir dermed like store for det enkelte 

driftsmiddel. Avskrivningene starter året 
etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

Regnskapsresultat
Molde kommunes regnskap for 2012 
viser et udisponert regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette 
resultatet fremkommer etter at under-
skuddet for 2011 på 4,6 mill. kroner er 
dekket i henhold til regnskapsvedtaket 
fra mai 2012. Underskuddsdekningen 
ble ved budsjettjustering i november 
2012 endret med bakgrunn i at progno-
sene for årsresultatet i 2012 gikk klart i 
retning av underskudd. Når så resulta-
tet endte svakt i pluss, gjennomføres 
underskuddsdekningen som planlagt. 
Reelt mindreforbruk eller ”overskudd” 
for 2012 er derfor 5,9 mill. kroner. Netto 
driftsresultat viser et “overskudd” 
på 7,4 mill. kroner mot et opprinnelig 
budsjettert “overskudd” på 44,9 mill. 
kroner, som i revidert budsjett er redu-
sert til 0,9 mill. kroner. 

Det reelle regnskapsmessige netto min-
dreforbruket på 5,9 mill. kroner i forhold 
til budsjett (før dekning av underskudd), 
skyldes forbedringer på de finansielle 
områdene som også dekker et samlet 
merforbruk fra avdelinger og enheter i 
året på 5,8 mill. kroner. Avkastning av 
ekstern forvaltning ble på hele 10,3 pst. 
noe som er 0,4 mill. kroner høyere enn 
et optimistisk revidert budsjett. Sam-
lede pensjonskostnader fra kommunens 
tre pensjonsleverandører, ble hele12,2 
mill. kroner lavere enn budsjettert. 
Økning i skatteinntektene på 6,3 mill. 
kroner medførte trekk i rammetilskud-
det på 3,4 mill. kroner. Momskompensa-
sjon, hovedsakelig fra investeringer, gav 
et negativt bidrag til resultatet med 2,4 
mill. kroner. Lavere gjennomsnittlige 
renter gjennom året medførte anslags-
vis 4,0 mill. kroner i innsparing og dekte 
merutgifter til kalkylerente og rentebyt-
teavtaler. Forøvrig forekommer det flere 
positive og negative avvik som er av 
mer beskjeden karakter og som i sum 

går tilnærmet i balanse.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør 
utgjøre 3,0 pst. av driftsinntektene. For 
Molde kommune utgjør netto drifts-
resultats andel av driftsinntektene 0,5 
pst. i 2012 (-1,0 pst. i 2011 og 2,7 pst. i 
2010). Netto driftsresultat, korrigert for 
bruk/avsetning bundne fond, viser slik 
utvikling. 

Korrigert netto driftsresultat
Det oppleves som tilfredsstillende at 
årets kommuneregnskap ender ut i et 
lite overskudd etter at tidligere års un-
derskudd er dekket. Det ligger allikevel 
betydelige økonomiske utfordringer i å 
skape et handlingsrom som gir en bæ-
rekraftig økonomi over tid. Kommunens 
budsjett for 2013 er en god og nødven-
dig start i så måte. Det er ellers liten tvil 
om at bortfallet av betydelige inntekter 
fra moms på investeringer er det som 
mest av alt har bidratt til bortfall av 
inntekter som har måttet kompenseres 
gjennom effektivisering og kutt i tjenes-
teproduksjonen. Behovet for fortsatte 
innstramminger, tøffe prioriteringer og 
gjennomføring av effektiviseringstiltak 
er absolutt til stede.

Økonomi

Kurt Magne Thrana
økonomisjef
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2010 2011 2012 Budsjett 
2013

Korrigert netto driftsresultat

 35 441  -16 462  3 498  32 865 

Momskompensasjon Trekk i  
rammen

Regnskap  
2012

Regnskap  
2011

Regnskap 
2010

Momskompensasjon drift 33 480 16 418 34 123 30 125
Momskompensasjon investering 16 416 14 511 19 298 45 301
Totalt 49 896 30 929 53 421 75 426

(Beløp i 1.000 kr.)
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Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2013
DRIFTSINNTEKTER     
Brukerbetalinger  71 981 68 510 67 932 65 717 73 843
Andre salgs- og leieinntekter  68 843 65 631 69 295 66 937 69 952
Overføringer med krav til motytelse  257 336 203 118 236 745 277 328 230 216
Rammetilskudd  510 137 507 328 462 558 254 664 525 312
Andre statlige overføringer  49 900 45 314 43 462 114 452 51 897
Andre overføringer  13 938 13 715 21 666 34 419 29 545
Skatt på inntekt og formue  604 525 589 695 555 349 581 823 639 067
Eiendomsskatt  62 655 62 513 53 724 52 050 70 205
Andre direkte og indirekte skatter  26 20 27 27 20
Sum driftsinntekter  1 639 341 1 555 844 1 510 758 1 447 417 1 690 057
DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter  877 820 814 309 825 541 776 216 877 075
Sosiale utgifter 4 215 257 211 502 202 255 181 898 241 116
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjonen  173 630 143 882 162 606 167 067 155 488
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon  143 816 154 795 130 519 63 620 168 448
Overføringer  178 434 127 704 145 523 177 257 175 146
Avskrivninger  24 234  -  23 506 22 340  - 
Fordelte utgifter  -44 748 -27 371 -31 809 -17 993 -52 426
Sum driftsutgifter  1 568 443 1 424 821 1 458 141 1 370 405 1 564 847
Brutto driftsresultat  70 898 131 023 52 617 77 012 125 210
FINANSINNTEKTER      
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  16 998 19 711 24 956 16 175 13 593
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)  6 890 3 000  -  9 826 3 300
Mottatte avdrag på utlån  265 450 180 172 450
Sum eksterne finansinntekter  24 153 23 161 25 136 26 173 17 343
FINANSUTGIFTER      
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  48 097 47 108 49 799 38 559 46 794
Tap på finansielle instrumenter   -   -  5 601  -   - 
Avdragsutgifter  63 038 61 742 60 705 47 427 62 871
Utlån  709 400 605 600 500
Sum eksterne finansutgifter  111 844 109 250 116 710 86 586 110 165
Resultat eksterne finanstransaksjoner  87 691 86 089 91 574 60 413 92 822
Motpost avskrivninger  24 234  -  23 506 22 340  -  
Netto driftsresultat  7 441 44 934 -15 451 38 939 32 388
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER      
Bruk av tidligere års mindreforbruk   -   -  12 071  -   - 
Bruk av disposisjonsfond 2, 9 9 969 3 150 1 563 650 3
Bruk av bundne fond 10 4 886 729 5 224 7 237 497
Bruk av likviditetsreserve   -   -   -   -   - 
Sum bruk av avsetninger  14 855 3 879 18 858 7 887 500
Overført til investeringsregnskapet  7 640 10 746 1 741 2 005 28 114
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk  4 569  -   -  9 747 4 572
Avsetninger til disposisjonsfond 9  -  38 047  -  12 267 182
Avsetninger til bundne fond 10, 12 8 829 20 6 235 10 735 20
Sum avsetninger  21 038 48 813 7 976 34 754 32 888
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  1 258  -  -4 569 12 072  - 

Regnskapsskjema 1A - drift (Beløp i 1.000 kr.)

 Regn. 2012 Rev. budsjett 2012 Oppr. budsjett 2012 Regn. 2011 Regn. 2010 Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue 604 525 598 215 589 695 555 349 581 823 639 067
Ordinært rammetilskudd 510 137 511 028 507 328 462 559 254 665 525 312
Skatt på eiendom 62 655 62 513 62 513 53 724 52 050 70 205
Andre direkte eller indirekte skatter 26 20 20 26 26 20
Andre generelle statstilskudd 49 900 49 990 45 314 43 462 114 452 51 897
Sum frie disponible inntekter 1 227 243 1 221 766 1 204 870 1 115 120 1 003 016 1 286 501
Renteinntekter og utbytte 16 998 14 861 19 711 24 432 16 175 13 593
Gevinst fiansielle instrumenter 6 890 6 500 3 000  -  9 826 3 300
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg. 48 097 45 108 47 108 49 275 38 559 46 794
Tap finansielle instrumenter (omløpsm.)  -   -   -  5 601  -   - 
Avdrag på lån 63 039 61 742 61 742 60 705 47 427 62 871
Netto finansinnt./utg. -87 248 -85 489 -86 139 91 149 -59 985 -92 772
Til dekning av tidligere regnsk. m. merforbruk 4 569  -   -   -  9 747 4 572
Til ubundne avsetninger  -   -  38 047  -  12 267 182
Til bundne avsetninger 8 829 20 20 6 235 10 735 20
Bruk av tidl. års mindreforbruk  -   -   -  12 072  -   - 
Bruk av ubundne avsetninger 9 969 9 969 3 150 1 563 650 3
Bruk av bundne avsetninger 4 886 819 729 5 224 7 237 497
Netto avsetninger 1 457 10 768 -34 188 12 624 -24 862 -4 274
Overført til investeringsregnskapet 7 640 11 646 10 746 1 741 2 005 28 114
Til fordeling drift 1 133 813 1 135 399 1 073 797 1 034 853 916 165 1 161 341
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 132 555 1 135 399 1 073 797 1 039 422 904 093 1 161 341
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 1 258  -   -  -4 569  12 072   - 
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Mindreforbruk/merforbruk   
Kommunens økonomireglement 
forutsetter at enhetene selv dekker inn 
merforbruk i driften over kommende 
års budsjett. Dersom enhetene viser 
mindreforbruk, kan dette avsettes til 
enhetsvise fond. Målet med ordningen 
er å stimulere til god økonomistyring. 

Årsaken til mer-/mindreforbruket blir 
analysert før eventuelt forslag om trekk 
i rammen eller avsetning til fond blir 
forelagt kommunestyret. Merforbruk 
og mindreforbruk på den enkelte enhet 
vil bli drøftet i rammesaken som legges 
frem for kommunestyret i september 
2013. Samlet har enhetene i Molde 
kommune i 2012 et merforbruk på 5,8 

mill. kroner. Samtidig har det gått ut 
oppfordringer fra rådmannen gjennom 
det meste av 2012 om å bidra med 
innsparinger for å bidra til reduksjon 
av forventet merforbruk for dette året. 
Responsen fra avdelinger og enheter på 
denne oppfordringen må sies å ha vært 
god.
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* Avstemming skyldes inntekter/utgifter ført på fellesinntekter/fellesutgifter så som toppfinansiering ressurskrevende brukere, pensjoner, andre generelle stats-
tilskudd, moms på investeringer samt avsetning/bruk av fond som er ført på resultatområdene.

Regnskapsskjema 1B - drift (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2013
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 44 866 29 534 30 572 28 290 36 881
Plan- og utviklingsavdelingen 10 875 10 422 10 786 9 663 11 483
 fagseksjon skole 22 034 21 397 22 957 21 667 23 207
 fagseksjon barnehage 84 066 78 542 73 787 -6 309 86 557
 fagseksjon pleie og omsorg 9 734 11 624 -18 423 9 712 4 488
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 024 19 691 17 914 17 515 19 724
Økonomiavdelingen 12 339 11 916 11 495 11 774 12 016
Informasjons- og serviceavdelingen 4 082 4 633 4 770 5 423 4 699
Kvam skole 13 403 12 674 13 137 13 513 13 171
Sellanrå skole 23 122 22 819 23 164 21 178 22 558
Langmyra skole 26 611 26 586 26 298 25 193 25 694
Nordbyen skole 19 087 18 833 20 321 18 290 19 075
Kviltorp skole 25 494 24 496 23 985 21 552 25 328
Kleive oppvekstsenter 11 286 10 307 6 055 5 817 12 116
Bolsøya skole 5 453 4 990 4 982 4 720 5 752
Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 020 17 296 18 044 17 776 18 304
Sekken oppvekstsenter 4 559 4 392 4 531 3 629 4 568
Bekkevoll ungdomsskole 28 728 26 645 27 299 26 022 29 231
Bergmo ungdomsskole 20 626 20 226 21 364 21 332 20 704
Skjevik barne- og ungdomsskole 17 630 17 198 17 964 16 485 16 717
Molde voksenopplæringssenter 8 397 7 747 9 043 9 693 7 524
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 920 12 229 13 243 3 190 12 111
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 12 839 11 591 12 925 3 415 11 555
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 200 10 987 11 316 3 320 11 064
Hjelset barnehage 6 865 6 468 11 531 2 554 7 815
Langmyra barnehage 4 569 4 544 5 527 1 237 6 689
Lillekollen barnehage 13 397 13 679 13 032 2 511 13 696
Barneverntjenesten 41 370 41 231 40 927 38 853 25 576
Sosialtjenesten NAV Molde  61 860 53 465 57 415 49 528 58 219
Ressurstjenesten 10 318 10 201 10 650 8 394 11 569
Molde asylmottak -314 -100 -754 244 -100
Helsetjenesten 39 234 38 212 37 403 35 404 56 453
Glomstua omsorgssenter  75 892 72 393 72 154 66 285 74 778
Kirkebakken omsorgssenter 75 299 72 487 73 778 66 040 75 807
Råkhaugen omsorgssenter 11 720 6 551 6 425 7 040 17 969
Bergmo omsorgssenter 61 382 61 381 61 793 55 474 62 011
Røbekk omsorgssenter 24 338 23 488 23 702 20 278 24 707
Kleive omsorgssenter 35 819 34 435 34 979 31 803 35 653
Skåla omsorgssenter 21 843 20 109 20 246 18 127 21 163
Tiltak funksjonshemmede 123 297 118 644 113 094 100 307 131 878
Brann- og redningstjenesten 19 756 17 341 19 344 17 214 18 347
Byggesak og geodata 967 743 1 305 2 240 521
Molde bydrift 21 167 21 107 20 258 22 598 23 624
Kulturtjenesten 25 477 24 646 21 087 20 374 28 246
Kulturskolen 9 737 9 229 9 392 9 687 9 260
Kirkelig fellesråd 9 442 9 142 8 857 8 759 9 689
Netto utgift avdelinger/enheter 1 160 830 1 096 171 1 069 673 897 811 1 168 097
Avstemming mot skjema 1A - drift* -28 276 -22 374 -30 251 6 282  -6 756
Sum fordelt til drift 1 132 554 1 073 797 1 039 422 904 093 1 161 341
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Regnskapsskjema 2A - investering (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap 2012 Rev. budsjett 2012 Oppr. budsjett 2012 Regnskap 2011  Regnskap 2010 Budsjett 2013
Investeringer i anleggsmidler 114 543 109 450 52 400 58 726 78 279 91 450
Utlån og forskutteringer 26 408 35 500 35 500 17 029 9 911 45 500
Avdrag på lån 9 698  -   -  7 301 8 806  - 
Avsetninger 12 882 11 646 10 746 23 389 31 674 28 114
Årets finansieringsbehov 163 531 156 596 98 646 106 445 128 670 165 064
FINANSIERT SLIK:      
Bruk av lånemidler 124 123 134 450 77 400 72 343 69 925 100 650
Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 843 10 000 10 000 17 795 33 387 20 000
Tilskudd til investeringer  -   -   -  500  -   - 
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 14 423  -   -  8 768 16 242 15 800
Andre inntekter 129  -   -  69 675  - 
Sum ekstern finansiering 147 518 144 450 87 400 99 475 120 229 136 450
Overført fra driftsregnskapet 7 640 11 646 10 746 1 741 2 005 28 114
Bruk av avsetninger 1 517 500 500 3 226 3 661 500
Sum finansiering 156 675 156 596 98 646 104 442 125 895 165 064
Udekket/udisponert -6 856 - - -2 003 -2 775 -

Ø
konom

i

Økonomisk oversikt investering (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2013
INNTEKTER      
Salg av driftsmidler og fast eiendom  8 843 10 000 17 796 33 388 20 000
Andre salgsinntekter  129  -  69 675  - 
Overføringer med krav til motytelse  4 725  -  1 467 7 435 15 800
Statlige overføringer    -   -  500  -   - 
Andre overføringer   -   -   -   -   - 
Sum inntekter  13 697 10 000 19 832 41 498 35 800
UTGIFTER      
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon  104 286 52 400 33 699 66 379 84 350
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon   -   -   -   -   - 
Overføringer  9 521  -  24 508 11 579 7 100
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.  803  -  559 321 -
Fordelte utgifter  -67  -  -40  -  -
Sum utgifter  114 543 52 400 58 726 78 279 91 450
FINANSTRANSAKSJONER      
Avdragsutgifter  9 698  -  7 301 8 806  - 
Utlån  25 531 35 500 16 407 9 276 45 000
Kjøp av aksjer og andeler 16 878  -  622 635 500
Dekning av tidligere års udekket  4 488  -  23 086 31 626  - 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 11 7 139 10 746  -   -  28 114
Avsetninger til bundne fond  1 255  -  303 48  - 
Sum finansieringstransaksjoner  48 989 46 246 47 719 50 391 73 614
Finansieringsbehov  149 835 88 646 86 613 87 172 129 264
DEKKET SLIK:      
Bruk av lån  124 123 77 400 72 343 69 925 100 650
Mottatte avdrag på utlån  9 698  -  7 301 8 806 28 114
Salg av aksjer og andeler   -   -   -   -   - 
Bruk av tidligere års udisponert   -   -  81 2 409  - 
Overføringer fra driftsregnskapet  7 641 10 746 1 741 2 005  - 
Bruk av disposisjonsfond 9  -   -   -  48  - 
Bruk av ubundne investeringsfond 11 878  -  622 635 500
Bruk av bundne fond 10, 12 639 500 2 522 569  - 
Bruk av likviditetsreserve   -   -   -   -   - 
Sum finansiering  142 979 88 646 84 610 84 397 129 264
Udekket/udisponert  -6 856  -  -2 003 -2 775  - 
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Regnskapsskjema 2B - investering (Beløp i 1.000 kr.)

1) Inngående og utgående balanse er balanseført restbevilgning/manglende bevilgning henholdsvis per 1. januar 2012 og 31. desember 2012.   
2) Bruk av fonds, driftsmidler, statstilskudd og øvrig finansiering og korreksjoner.     

 Prosjekt nr. Inngående  Regnskap  Revidert  Annen Utgående  
  balanse 1) 2012 budsjett 2012 finansiering 2) balanse 1)  
Inventar rådhusene 1003  -     256   250   6   -   
Intranett/internett/IKT-utvikling 1013  410   159   500   1   750 
IKT - utvikling 1023  1 116   4 957   4 200   -     359 
Fornying kontorstøttesystem 1028  -1 501   2 425   1 600   2 326   -   
Innfordrings- og parkeringssystem (økonomi) 1030  -     -     400   -     400 
Infrastruktur IKT 1034  -     2 192   2 000   192   -   
BMS - nytt verktøy 1035  -     553   1 500   -     947 
”Sjøfronten” - trinn 1 1122  -     27   1 000   -     973 
Naturgass Møre 1123  -     797   800   -3   -   
Kjøp friområde Opdølhaugen 1125  -     -     800   -     800 
IKT til undervisning 2002  848   235   400   -     1 013 
IKT til lærere 2011  1 064   685   400   -     779 
Bolsøya skole - inventar og utstyr 2033  -     91   100   -9   -   
Teknisk utstyr - pleie og omsorg 3043  -30   801   600   231   -   
Pleie og omsorg - oppgrad. maskinpark vaskeri/skyllerom 3044  -     640   1 000   -     360 
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001  -20 214   -     10 000   10 214   -   
Diverse tiltak boligfelt 4002  -     25   100   -75   -   
Diverse erverv og tiltak 4004  -176   685   600   261   -   
Sentrumstiltak 4005  6 376   276   1 665   -557   7 208 
Kommunale veger 4011  1 034   -     7 000   -8 034   -   
Trafikksikring 4012  -     -     550   -550   -   
Veg- og gatelys 4013  793   -     600   -1 147   246 
Kartverk og grunnlagsmålinger 4015  416   70   350   -1   695 
Biler og maskiner - veg 4016  49   171   1 000   1   879 
Elgsåslia tomtefelt 4056  -     43 123   49 500   -     6 377 
Mannskapsbil hovedbrannstasjonen 4111  -     1 101   500   601   -   
Diverse brannutstyr 4117  119   204   200   1   116 
Molde parkeringshus - tetting av tak 4463  2 859   4 563   3 000   -1   1 295 
Molde parkeringshus - styringssystem og batteribackup 4473  -     81   700   -     619 
Hatleilitunnelen - oppgradering 4477  2 773   -     200   -     2 973 
Opdøl/Skjevik gangveg 4901  6 644   4 787   500   -     2 357 
Stordammen, Lingedal-Ibsen VVA (1,9) 4909  178   1 037   335   524   -   
Britvegen - Molde campus 4933  -     7 557   6 000   1 557   -   
Molde domkirke - renovering av tak 5003  -     219   7 500   -     7 281 
Diverse prosjekter Kirkelig fellesråd 5009  -     200   200   -     -   
Molde bibliotek - utvikling IKT 5303  -     642   161   481   -   
Molde bibliotek - flyttekostnader 5306  -     254   239   15   -   
Kulturskolen - utstyr/instrumenter 5350  -     190   200   30   40 
Maskinelt utstyr - park og idrett 5522  16   454   500   -46   16 
Parker og grøntanlegg (lekeplasser) 5524  108   298   100   90   -   
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528  1 550   747   1 000   -253   1 550 
Hjertøya - utbedring kai/stupetårn/basseng 5536  -     342   500   9   167 
Jensgurilia - servicebygg 5551  -     -     300   -     300 
Lysløype - Skjevikåsen (kommuneandel) 5553  -     400   400   -     -   
Sum   4 432   81 244   109 450   5 864   38 500 
Diverse ubrukte lånemidler/prosjekter med      
manglende bevilgning/finansiering   24 118   33 362   -     8 955   -289 
Sum   28 550   114 606   109 450   14 819   38 211 
Avstemming mot balanse   12 847   -     -     -     12 847 
Totalsum   41 397   114 606   109 450   14 819   51 060 
Ubrukte lånemidler   70 449   -     -     -     82 480 
Andre memoriakonti   -29 052   -     -     -     -31 420 
Netto memoriakonto i balansen   41 397   -     -     -     51 060 

Investeringer 
Under følger regnskapsskjema 2B 
med påfølgende kommentarer. Denne 
oversikten over investeringsprosjekter 
presenteres på samme nivå som de 

tidligere er vedtatt i budsjettet. Derfor 
viser skjemaet detaljopplysninger bare 
på prosjekter som har vært budsjettert 
i året. Det vises for øvrig til regnskaps-
skjema 2A.
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Avstemming mot balansen 
I linjen for avstemming mot balansen 
ligger finansielle poster så som ubrukte 
midler til startlån fra Husbanken og 
andre kredittinstitusjoner med videre. 

Diverse ubrukte lånemidler 
Dette gjelder ulike prosjekter som ikke 
har hatt budsjett i 2012, men hvor det 
på enkelte har vært bevegelse og hvor 
det står igjen ubrukte lånemidler eller 
lignende. 

Diverse ikke bevilget/ikke effektuert 
finansiering 
Dette gjelder ulike prosjekter som ikke 
har hatt budsjett i 2012 eller tidligere 
år men hvor det på enkelte har vært 
bevegelse i året med påfølgende netto 
økning i saldo. Enkelte prosjekter er 
finansiert i året gjennom for eksem-
pel låneopptak. Andre prosjekter har 
bevilgning men finansieringen er ikke 
effektuert. 

Større utgående saldoer - mer-/mindre-
forbruk 
Når det gjelder investeringsprosjekter 
med gjenstående finansiering, manglen-
de finansiering eller overskridelser, så vil 
disse bli lagt frem for politisk behandling 
i egne saker.

Balansen (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 

EIENDELER    
Anleggsmidler  2 459 835 2 366 598 2 189 361
Faste eiendommer og anlegg  427 502 435 755 429 900
Utstyr, maskiner og transportmidler  63 654 57 893 60 005
Utlån 6 168 471 152 195 148 782
Aksjer og andeler 8 175 899 182 921 182 299
Pensjonsmidler 4 1 624 309 1 537 834 1 368 375
Omløpsmidler  410 475 386 855 391 521
Kortsiktige fordringer 2, 6 142 413 198 715 216 698
Premieavvik 4 142 126 123 356 99 519
Obligasjoner  72 879 65 989 71 590
Kasse, postgiro, bankinnskudd  53 057 -1 205 3 714
Sum eiendeler  2 870 310 2 753 453 2 580 882
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital  184 256 354 586 522 657
Disposisjonsfond 9 37 10 006 11 569
Bundne driftsfond 10 23 282 19 365 18 366
Ubundne investeringsfond 11 101 269 95 009 95 631
Bundne investeringsfond 12 2 924 2 282 4 489
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift  -10 576 -10 575 -10 576
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investeringer   557 556 557
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  1 258 -4 569 12 072
Udisponert i investeringsregnskap 13  -   -  81
Udekket i investeringsregnskap 13 -31 420  -29 052 -50 135
Kapitalkonto 16 96 925 271 564 440 603
Langsiktig gjeld  2 445 390 2 165 483 1 812 701
Pensjonsforpliktelser 4 1 937 646 1 759 220 1 454 850
Andre lån 2, 16 507 744 406 263 357 851
Kortsiktig gjeld  240 664 233 384 245 524
Annen kortsiktig gjeld 6 227 075 219 973 233 992
Premieavvik 4 13 589 13 411 11 532
Sum egenkapital og gjeld  2 870 310 2 753 453 2 580 882
MEMORIAKONTO    
Memoriakonto  113 900 99 501 113 996
Ubrukte lånemidler  82 480 70 449 63 943
Andre memoriakonti  31 420 29 052 50 053
Motkonto til memoriakontiene  113 900 -99 501 -113 996
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Note 1  Molde kommunes  
organisering
Molde kommunes regnskap synliggjør 
alle aktiviteter i kommunal regi sam-
tidig som det beskriver omfanget av 
tjenesteproduksjonen som er satt bort 
til andre. Kommunen har ved årsskiftet 
fem kommunale foretak som ikke er 
inntatt i kommunens regnskapstall. 
Disse er Molde Vann og Avløp KF, Molde 
Utleieboliger KF, Molde Havnevesen 
KF, Molde Eiendom KF og Moldebadet 
KF som alle presenterer egne regnska-
per for kommunestyret. I note 14 til 
regnskapet for 2012, er hovedtall for alle 
disse virksomhetene presentert samlet 
for ”konsernet”. I denne noten er hoved-
tall for 4 av kommunens 5 heleide aksje-
selskaper også presentert. Det gjelder 
Molde Kino AS, Gotfred Lies plass 1 AS, 
Gotfreds Lies plass 1 omsorgsboliger 
AS og Romsdal Parkering AS. Træffhu-
set AS er under oppløsning og er ikke 
medtatt. Innledningsvis i årsrapporten 
er det laget en oppstilling som viser 
alle foretak, interkommunale samarbeid 
og interkommunale selskap der Molde 
kommune er deltaker.

Note 2  Vesentlige transaksjoner  
i regnskapet 
Det er usikkerhet omkring refusjons-
krav fra Molde kommune til Barne-, 
ungdoms- og familieetaten i region 
Midt-Norge (Bufetat) for 2. halvår 2005 
og for årene 2006 til og med 2012. 
Refusjonskravet gjelder to saker. Molde 
kommune har sendt krav på refusjon 
på til sammen 32,5 mill. kroner. Molde 
kommune brakte sakene inn for bar-
nevernets tvisteløsningsnemnd (BTN) 
i 2010, men fikk ikke medhold.  BTNs 
avgjørelse har kun status som rådgi-
vende utsagn. Etter en orientering fra 
rådmannen, ga formannskapet i møte 
15. februar 2011 sin støtte til at saken 
bringes inn for rettslig behandling.

Grunnet sakenes spesielle karakter, har 
KS advokatene nå tatt over sakene med 
sikte på å kunne finne en løsning der 
også en domstolsbehandling er aktuell. 
Molde kommune har nå tatt ut stevning 
i saken. Beløpet på 32,5 mill. kroner er 
inntektsført i regnskapet for årene 2005 
til og med 2012. Under kortsiktig gjeld 
står oppført en (mot)post på 16,5 mill. 
kroner som gjelder ikke inntektsført 
tilskudd til og med 2012.  Dette er inn-
tekter til ressurskrevende tjenester og 

gjelder samme sak. I tillegg er det mot-
tatt 0,7 mill. kroner fra Bufetat. Netto 
utestående per 31. desember 2012 blir 
etter dette 15,3 mill. kroner.

I 2012 er det inntektsført redusert 
pensjonskostnad i Molde Kommunale 
Pensjonskasse med 10,5 mill. kroner. 
Dette motsvarer utgiftsført husleie for 
Molde rådhus som er innbetalt pen-
sjonskassen. Beløpet blir ført tilbake 
i 2013 og motsvares av premiefond 
overført fra 2012.

Molde kommune har plassert ca. 72,9 
mill. kroner til forvaltning hos Pareto 
Forvaltning AS. Per 31. desember 2012 
fremkommer en urealisert gevinst på 
6,9 mill. kroner. Denne gevinsten er 
inntektsført i regnskapet for 2012.

I 2012 er det samlet tapt 0,4 mill. kroner 
på formidlingslån og beløpet er utgifts-
ført i investeringsregnskapet. Tapet er 
finansiert ved bruk av fond avsatt til 
dette formålet.

Renteutgifter og avdrag på gjeld knyt-
tet til bygg som er overtatt av Molde 
Eiendom KF er bokført og budsjettert 
i Molde kommunes regnskap. Avdrag 
utgjør 38,7 mill. kroner.

Note 3A  Anskaffelse og anvendelse av midler (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Regnskap  Regnskap Budsjett
 2012 2012 2012 2011 2010 2013
ANSKAFFELSE AV MIDLER      
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 639 341 1 578 522 1 555 844 1 510 759 1 447 418 1 690 057
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 13 697 10 000 10 000 19 832 41 498 35 800
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 157 974 156 261 100 561 104 256 104 905 117 993
Sum anskaffelse av midler 1 811 012 1 744 783 1 666 405 1 634 847 1 593 821 1 843 850
ANVENDELSE AV MIDLER      
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 544 208 1 492 205 1 424 821 1 434 636 1 348 066 1 536 177
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 113 740 109 450 52 400 58 167 77 958 91 450
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 148 755 142 750 144 750 141 075 105 625 155 665
Sum anvendelse av midler 1 806 703 1 744 405 1 621 971 1 633 878 1 531 649 1 783 292
Anskaffelse - anvendelse av midler 4 309 378 44 434 969 62 172 60 558
Endring i ubrukte lånemidler 12 030  -   -  6 506 15 349  - 
Endring regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen  -   -   -   -   -   - 
Endring i arbeidskapital 16 339 378 44 434 7 475 77 521 60 558
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER      
Avsetninger 27 537 11 666 48 813 29 625 76 576 61 558
Bruk av avsetninger 16 372 11 288 4 379 22 084 11 548 1 000
Til avsetning senere år 6 856  -   -  6 572 2 856  - 
Netto avsetninger 4 309 378 44 434 969 62 172 60 558
INTERNE OVERFØRINGER OG FORDELINGER      
Interne inntekter med videre 84 639 68 298 45 036 64 262 48 777 87 343
Interne utgifter med videre 84 639 68 298 45 036 64 262 48 777 87 343
Netto interne overføringer  -   -   -   -   -   - 

Ø
ko

no
m

i



53

Note 3B  Oversikt over endring i arbeidskapital i balansen (Beløp i 1.000 kr.)

  Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010
OMLØPSMIDLER    
Endring betalingsmidler  54 262 -4 918 -283 873
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater  6 890 -5 601 9 826
Endring kortsiktige fordringer  -56 301 -17 984 104 701
Endring premieavvik  18 768 23 838 18 424
Endring omløpsmidler (A)  23 619 -4 665 -150 922
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B)  -7 280 12 140 228 443
Endring i arbeidskapital (A-B)  16 339 7 475 77 521
AVSTEMMING ARBEIDSKAPITAL MELLOM BEVILGNINGSREGNSKAP OG BALANSE   
Endring arbeidskapital i balansen  16 339 7 475 77 521
Korrigert (differanse)   -  - -
Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet  16 339 7 475 77 521

Note 4  Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i 
kommunen   
Kommunen har i 2012 hatt kollektive 
pensjonsforsikringer for sine ansatte 
i Molde Kommunale Pensjonskasse 
(MKP), Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK).

Ansatte som er i kommunens tjeneste 
ved fylte 62 år, har også rett til avtalefes-
tet pensjon (AFP) etter bestemte regler. 
AFP for 62 - 64 år er ikke forsikrings-

messig dekket og det er heller ikke på 
annen måte samlet opp fond til dekning 
av fremtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, 
skal driftsregnskapet belastes med 
pensjonskostnader som er beregnet 
ut fra langsiktige forutsetninger om 
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Forskjellen mellom betalt pensjons-
premie og beregnet pensjonskostnad 
betegnes premieavvik og skal inntekts- 

eller utgiftsføres i driftsregnskapet med 
tilbakeføring igjen neste år/over de 
neste 10/15 årene.   

Bestemmelsene innbærer også at 
beregnede pensjonsmidler og pensjons-
forpliktelser er oppført i balansen som 
henholdvsvis anleggsmidler og langsik-
tig gjeld. 

Forutsetninger MKP og KLP SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 5,50 % 4,85 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,50 % 4,50 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 3,16 % 3,16 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D) 3,16 % 3,16 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,16 % -
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  (Beløp i 1.000 kr.)

Nærmere om regnskapstallene MKP KLP SPK Sum 31.12.12 Sum 31.12.11
PENSJONSKOSTNAD     
Netto pensjonskostnader (jfr. aktuarberegning)  51 400   14 733   20 822   86 955   78 535 
 Årets pensjonspremie (jfr. aktuarberegning)  -71 105   -21 670   -19 449   -112 224  -104 190  
= Årets premieavvik      -19 705   -6 937  1 373   -25 269   -25 655  
AKKUMULERT PREMIEAVVIK 
 Akkumulert 01.01.12  78 890   18 712   -1 257   96 345   77 115 
 +/- Premieavvik for året  19 705   6 937   -1 373   25 269   25 655 
 -/+  Resultatført 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik  -7 163   -1 890   -77   -9 130   -6 425 
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12.12  13 063   3 347   -358   16 052   13 600
 = Akkumulert premieavvik 31.12.12  104 495   27 106   -3 065   128 536   109 945 
PENSJONSMIDLER (eks. arb.g. avg.)    
Regnskap per 31.12.12  1 129 843   266 853   227 826   1 624 522   1 543 729 
PENSJONSFORPLIKTELSER    
Regnskap per 31.12.12  1 304 356   307 960   325 330   1 937 646   1 759 219  
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Note 6   Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak 
 (Beløp i 1.000 kr.) 

 31.12.12 31.12.11 31.12.10
LANGSIKTIG UTLÅN   
Molde Utleieboliger KF 28 703 28 703 28 703
KORTSIKTIG FORDRING   
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF  -   -  2 918
Mellomregning Molde Eiendom KF  -   -  791
Mellomregning  Moldebadet KF 1 787  -   - 
Mellomregning Molde Utleieboliger KF  1 586 3 176 1 848
Sum kortsiktig fordring 3 373 3 176 5 557
EGENKAPITALINNSKUDD   
Molde Utleieboliger KF 70 398 70 398 70 398
KORTSIKTIG GJELD   
Mellomregning Tøndergård skole -2 140 -1 042 -950
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF -8 981 -1 333  - 
Mellomregning Molde Eiendom KF -70 123 -17 854  - 
Mellomregning Moldebadet KF  -  -120 -1 953
Sum kortsiktig gjeld -81 244 -20 349 -2 903
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Molde kommunes garanti til Træffhuset 
AS utgjør tilsammen 40,9 mill. kroner. 
Træffhuset AS er vedatt avviklet per  
1. januar 2013. Garantien utgår fra 
samme dato. Under note 8 står det 
oppført en aksjepost på Træffhuset AS. 
Verdien av denne posten er nedskrevet 
til kr. 1,- i 2012.

Molde kommunestyre har gitt Skålahal-
len BA en utvidet garanti på lån i sak 
56/12. Den utgjør kr. 180.000,-, men er 
ikke effektuert per 31. desember 2012.

Molde kommune har i sak 14/12 vedtatt 
å gi Tøndergård skole en garanti på et 
lån på 1,6 mill. kroner. Samlet garanti til 
Tøndergård skole vil etter dette utgjøre 
2,8 mill. kroner.

Kommunale forpliktelser i forbindelse  
med spillemidler
Kommunen er også garantist i de tilfeller 
andre enn kommunen står som eier/
søker av spillemidler for følgende typer 
anlegg: Flerbrukshaller og spesialhaller, 
alpinanlegg, golfanlegg, motorsportan-

legg og kunstisbaner. Garantiansvaret 
for kommunen gjelder tilbakebetaling 
av spillemidler dersom mottaker ikke 
oppfyller eller misligholder de krav som 
departementet har satt til lag/foreninger 
som mottar spillemidler. Det er videre 
et krav om at det samlede tilskuddet til 
anlegget er over 2,0 mill. kroner, samt 
at det er spillemidler som er mottatt de 
10 siste år.

Note 5  Kommunens garantiansvar  (Beløp i 1.000 kr.)

Person, firma, organisasjon 31.12.12 Garantiansvar utløper år 
Molde Barnehager BA 10 143 
Indremisjonens Barnehage 9 2013
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 2 559 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 780 
Sum Husbanken 13 491 
Sekken Museumslag 300 
Romsdalsmuseet 771 
Sportsklubben Rival 1 179 2021
Sportsklubben Træff 1 060 2017
Sum Sparebank 1 SMN 3 310 
Skålahallen BA 660 2023
Sum Sparebanken Møre 660 
Molde Hestesportklubb 785 2028
Sum Handelsbanken 785 
Tøndergård skole 1 209 2026
Molde Kino AS 16 920 2036
Træffhallen AS 35 400 2046
Træffhallen AS 5 500 2013
Akerhallen AS 11 571 2046
Sum KLP Kommunekreditt 70 600 
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde International Jazz Festival 32 760 2051
Stiftelsen Molde International Jazz Festival 12 240 2052
Molde Kulturbygg AS 64 000 2050
Kommunalbanken AS 109 000 
Totalsum  197 846 
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Note 8   Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler  (Beløp i 1.000 kr.) 

Markedsverdi for aksjer og andeler er ikke mulig å fastsette annet enn gjennom realisasjon.

Aksjer Bokført verdi 31.12.12 Antall aksjer Eierandel
Istad AS - B-aksjer 44 095  34 018  34,02 %
Tusten Tunnelselskap AS 51  51  16,90 %
Gotfred Lies plass 1 AS 1 938  224 350  100,00 %
Gottfred Liesplass 1 Omsorgsboliger AS 172  171 648  100,00 %
Astero AS 470  940  43,72 %
AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264  132  48,00 %
Molde Kino AS 3 000  1 304  100,00 %
Molde Lufthavnutvikling AS 7 241  707  38,03 %
Muritunet AS 200  200  1,40 %
Destinasjon Molde & Romsdal AS 100  50  6,60 %
Møreaksen AS 580  5 525  7,46 %
Bjørnsonhuset AS 225  225  37,50 %
Langfjordtunnelen AS  1 727  71  16,07 %
Samspleis AS  480  18  13,52 %
Harøysund Næringspark AS 100  10  10,00 %
Træffhuset AS (se note 5) -  500  100,00 %
Akerhallen AS 3 500  39  19,50 %
Kystlab AS 162  16 295  15,22 %
Trafikkterminalen Molde AS 37  75  7,00 %
Hyseskjæret AS 64  4  6,25 %
Molde Kunnskapspark AS  1 800  1 800  18,90 %
Romsdalsmuseet Eiendom AS 2 500  1 250  25,00 %
Romsdal Parkering AS 250  5  100,00 %
Halsafjorden Tunnelselskap AS 105  100  4,95 %
Snarveien AS 50  10  1,80 %
Molde Kulturbygg AS 333  25  33,00 %
Sum aksjer 69 444  
Andeler Bokført verdi 31.12.12 Antall andeler Eierandel
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital 50  
GassROR IKS - innskuddskapital 200  16,66 %
Biblioteksentralen AL - andeler 5 18 
A/L Skarbakkene 2 3 
Molde Båthavnlag A/L 79 10 
Skaret Skisenter BA 20 15 
Skaret Travbane 1 10 
Berg Alpin BA 30 60 
Molde Barnehager BA 11 10 
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd 40  
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd 86  
Gjestestova AS - innskudd 68  
Øvre veg 11 - innskudd 230  
Egenkapitaltilskudd KLP  6 605  
Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital 99 000  100,00 %
Molde Boligbyggelag A/L 27 274 
Sum andeler 106 455  
Sum aksjer og andeler 175 899  

Note 7   Overføringer til/fra interkommunale samarbeid  (Beløp i 1.000 kr.)

 31.12.12 31.12.11 31.12.10
TØNDERGÅRD SKOLE   
Overført fra samarbeidende kommuner 50 149 48 551 45 757
Egne inntekter 752 211 271
Sum inntekter 50 901 48 762 46 028
Benyttet til dekning av utgifter -47 079 -42 370 -43 547
Netto driftsresultat 3 822 6 392 2 481
Netto avsetning -2 352 -1 572 348
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 1 470 4 820 2 829
KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2   
Overført fra samarbeidende kommuner 4 362 4 271 4 536
Egne inntekter 645 612 793
Sum inntekter 5 007 4 883 5 329
Benyttet til dekning av utgifter -5 002 -4 666 -4 962
Netto driftsresultat 5 217 367
Netto avsetning -5  -   - 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - 217 367
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Note 12   Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne investeringsfond (Beløp i 1.000 kr.)

   Beløp
Bundne investeringsfond per 01.01.12    2 282
Avsatt fra investeringsregnskapet    1 255
Bruk i investeringsregnskapet    -613
Bundne investeringsfond per 31.12.12    2 924

Note 13   Til hovedoversikt balanseregnskapet - udekket/udisponert i investeringsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

  Beløp
Underskudd per 01.01.12   -29 052 
Bruk (39650-39651)   -6 856 
Styrking (35650-35651)   4 488 
Underskudd per 31.12.12   -31 420 

Udekket og udisponert i investeringsregnskapet fremkommer i årets balanseoversikt på egne linjer. 
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Note 14  Hovedtall konsern

Denne noten viser sum hovedtall for 
Molde kommune som eget rettssubjekt. 
Det er ikke pliktig etter Kommuneloven 
og gjeldende forskrifter å rapportere 

for ”konsernet” samlet, men dette kan 
gi verdifull informasjon. I denne noten 
presenteres derfor beløp fra driftsregn-
skapet og balansen samlet for de enhe-

ter som inngår i rettssubjektet Molde 
kommune. Interkommunale samarbeid 
og interkommunale selskaper (IKS) er 
ikke med i oversikten.

*Mellomværender, interne føringer, fordringer og gjeld er ikke eliminert.  

 Molde  Molde  Molde Molde Moldebadet Molde
Driftsregnskap* kommune Havnevesen KF  Utleieboliger KF Vann og Avløp KF  KF Eiendom KF Sum
Sum driftsinntekter 1 639 340 2 754 40 032 86 229 21 855 68 591 1 858 801
Sum driftsutgifter -1 568 442 -2 508 -27 463 -80 814 -21 485 -108 744 -1 809 456
Brutto driftsresultat 70 898 246 12 569 5 415 370 -40 153 49 345
Finansresultat -87 691 -2 438 -19 574 -17 973 -7 542  -  -135 218
Motpost avskrivninger 24 234 2 482 10 509 9 473 4 772 41 343 92 813
Netto driftsresultat 7 441 290 3 504 -3 085 -2 400 1 190 6 940
Overført investeringsregnskapet -7 640  -  -1 217  -   -  24 -8 833
Avsetninger -13 398 -240 -1 789 -1 725  -  -489 -17 641
Bruk av avsetninger 14 855  -   -  4 810  -   -  19 665
Mindreforbruk (merforbruk minus) 1 258 50 498  -  -2 400 725 131 
 Molde Molde Molde Molde Moldebadet Molde
Balanse* kommune Havnevesen KF  Utleieboliger KF Vann og Avløp KF KF Eiendom KF Sum
Anleggsmidler 2 429 870   64 267   489 435   394 958   177 944   1 195 346   4 751 820 
Omløpsmidler 410 474   10 503   -58 167   57 398   -4 246   146 371   562 333 
Sum aktiva  2 840 344   74 770   431 268   452 356   173 698   1 341 717   5 314 153 
Egenkapital  154 291   60 995   90 077   10 659   54 143   88 475   458 640 
Langsiktig gjeld  2 445 390   12 273   338 069   425 941   116 607   1 240 649   4 578 929 
  - herav pensjonsforpliktelser  1 937 646   -   5 584   44 536   4 215   21 000   2 012 981 
Kortsiktig gjeld  240 663   1 502   3 122   15 756   2 948   12 593   276 584 
Sum passiva  2 840 344   74 770   431 268   452 356   173 698   1 341 717   5 314 153 

 (Beløp i 1.000 kr.)

Note 11   Til hovedoversikt balanseregnskapet - ubundne investeringsfond (Beløp i 1.000 kr.)

   Beløp
Ubundne investeringsfond per 01.01.12    95 008
Bruk i investeringsregnskapet - egenkapitaltilskudd KLP    -878
Avsatt til ubundne investeringsfond    7 139
Ubundne investeringsfond per 31.12.12    101 269

Note 10   Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne driftsfond  (Beløp i 1.000 kr.)

   Beløp
Bundne driftsfond per 01.01.12    19 365
Avsatt fra driftsregnskapet    8 803
Bruk i driftsregnskapet    -4 886
Bundne driftsfond per 31.12.12    23 282

Note 9   Til hovedoversikt balanseregnskapet - disposisjonsfond (Beløp i 1.000 kr.)

    Beløp
Disposisjonsfond per 01.01.12    10 006
Bruk i driftsregnskapet    -9 969 
Disposisjonsfond per 31.12.12    37
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Molde Kino AS 1 062   1 286   16 920 
Godtfred Lies plass 1 AS*  311   3 745   16 457 
Gottfred Lies Plass 1 Omsorgsboliger AS*  -46   602   204 
Romsdal Parkering AS  299   -149   2 448 

Molde kommune er 100 pst. eier i fem aksjeselskap. Hovedtall (hele tusen) for disse, med unntak av Træffhuset AS, gjengis her:                     (Beløp i 1.000 kr.)

* Regnskap 2011

Kurt Magne Thrana                                                                                                    Arne Sverre Dahl
økonomisjef                                                                                                                             rådmann

Molde 11. mars 2013
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Note 16   Kommunens kapitalkonto (Beløp i 1.000 kr.)

 Debet  Kredit
01.01.12 Balanse (underskudd i kapital)  -  01.01.12 Balanse (kapital) 271 564
Salg av fast eiendom og anlegg 8 573 Aktivering av fast eiendom og anlegg 91 785
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 12 146   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 276 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 20 248
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 14 001 Kjøp av aksjer og andeler 305
Nedskriving av aksjer 7 890   
Avdrag på utlån 9 963 Egenkapitaltilskudd KLP 573
Andel avdrag eksterne lån fra foretakene 19 302 Utlån 26 240
Bruk av midler fra eksterne lån 124 123 Avdrag på eksterne lån 85 138
Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK 91 952   
Molde Eiendom KF - korrigert lånegjeld 38 074 Ekstraordinære avdrag lån 6 900
31.12.12 Balanse (kapital) 176 453 31.12.12 Balanse (underskudd i kapital) - 
Sum debet 502 753 Sum kredit 502 753

Note 15   Ytelser til ledende personer og kontrollorganer 
 2011 2012
Ordfører 858 268 892 687
Varaordfører 429 134 446 343
Rådmann 944 993 993 480 
 
Kontrollorganer:  
Honorar for regnskapsrevisjon 735 350 759 000
Honorar for forvaltningsrevisjon 467 950 483 000
Andre oppgaver revisor 133 700 138 000
Kontrollutvalgssekretær 248 930 277 450
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Tidsvektet avkastning versus indekser
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Finansrapport per 31. desem-
ber 2012
En stor del av kommunens likviditet er 
plassert i bank og har i 2012 gitt god 
avkastning. Renteinntekter fra bank per 
31. desember utgjør 5,7 mill. kroner. 
Molde kommune har i året oppnådd en 
rentesats betydelig bedre enn NIBOR i 
samsvar med bankavtalen. 

Langsiktige finansielle aktiva utgjør 
ved årsskiftet 101,3 mill. kroner i 
Molde kommune. Av dette er 72,9 mill. 
kroner ved årsskiftet forvaltet eksternt 

gjennom forvaltningsselskapet Pareto 
Forvaltning AS i Oslo. De øvrige midlene 
er plassert på konto hos kommunens 
bankforbindelse Danske Bank og blir 
rapportert under bankinnskudd. Renten 
er konkurransedyktig i forhold til øvrige 
tilbud i markedet.

Også 2012 har vært preget av uro i mar-
kedene, men utviklingen har likevel vært 
positiv. Svingningene i 2011 var store 
og avkastningen negativ. I 2012 har det 
vært en forsiktig men jevn stigning i 
markedene. Bokført urealisert gevinst 
på ekstern forvaltning utgjør 6,9 mill. 

kroner. Plasseringene er innenfor de 
rammer som er fastsatt i kommunens 
finansreglement.

Per 31. desember 2012 viser forvaltnin-
gen følgende avkastning:

Annualisert avkastning i ulike andre indekser        (Beløp i 1.000 kr.)

 Renter 3 mnd. Renter 3 år Oslo børs OSEBX
Diverse andre indekser 1,52 % 2,18 % 15,36 %
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* Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering.  

Bankinnskudd           (Beløp i 1.000 kr.)

Bank Snitt innestående i 2012 Renteinntekt Oppnådd rente i % - annualisert* 
Danske Bank 180 000 5 757 3,19 %

Som vi ser av tabellen har Pareto For-
valtning AS siden oppstart i 2006 stort 
sett oppnådd en avkastning tilsvarende 
benchmark. I 2012 var avkastningen 2,2 

pst. bedre enn de indekser forvalteren 
måles mot. Benchmark (målestokk) er 
satt sammen i en indeks med 45,0 pst. i 
aksjer og 55,0 pst. i obligasjoner.

1) Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden.   
2) Pengemarked ligger nå inkludert i bankinnskudd vist ovenfor og er redusert gjennom uttak. Dette skyldes den nye bankavtalen.   

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva        (Beløp i 1.000 kr.)

Forvalter Markedsverdi Markedsverdi Andel i % Avkastning 
 01.01.12 31.12.12 31.12.12 (annualisert) Benchmark
Pareto Forvaltning AS 1) 65 989 72 879 72 % 10,44 % 8,23 %
Pengemarked - egen forvaltning  2) 29 020 28 390 28 % 3,19 % 
Sum markedsverdi 95 009 101 269 100 %  
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Låneforvaltning           (Beløp i 1.000 kr.)

Långiver  Rentevilkår Saldo 31.12.12 Renter per 31.12.12
Husbanken  Fast rente 6 566 2,19 %
Husbanken   Fast rente 8 800 4,00 %
Husbanken   Fast rente 9 183 3,70 %
Husbanken  Fast rente 23 500 3,60 %
Husbanken  Fast rente 8 575 2,39 %
Husbanken   Fast rente 12 010 2,09 %
Husbanken  Fast rente 10 000 1,99 %
Husbanken   Fast rente 4 000 2,19 %
KLP Kommunekreditt   Fast rente 34 196 5,12 %
KLP Kommunekreditt   Flytende rente 264 030 2,74 %
Kommunalbanken   Fast rente 73 749 4,05 %
Kommunalbanken  Flytende rente 60 482 2,15 %
Kommunalbanken  Flytende rente 553 496 2,13 %
Kommunalbanken  Flytende rente 1 273 657 2,14 %
Opplysningsvesenets fond  Flytende rente 600 1,51 %
Pareto Securities AS, sertifikatlån  Flytende rente 64 500 2,10 %
Husbanken Molde Utleieboliger KF  Fast rente 146 329 
Renteswap Sparebanken Midt Norge  Fast rente 200 000 3,48 %
Renteswap Sparebanken Midt Norge  Nibor -200 000 2,77 %
Renteswap Danske Bank  Fast rente 200 000 2,85 %
Renteswap Danske Bank  Nibor -200 000 2,77 %
Sum lån 31.12.2012 Konsernet   2 553 673 
Fradrag utlån KF   
Molde Utleieboliger KF  Flytende rente 186 156 3,10 %
Molde Utleieboliger KF - Husbanken  Fast rente 146 329 
Molde Vann og Avløp KF  Kalkylerente 381 404 2,77 %
Moldebadet KF  Fast rente 112 391 3,50 %
Molde Eiendom KF  Snitt Molde kommune 1 219 649 2,77 %
Sum KF    2 045 929 
Sum Molde kommune    507 744
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Av samlede lån i konsernet, utgjør 
fastrente ved årsskiftet 336,9 mill. 
kroner. Øvrige lån ligger i det flytende 
rentemarkedet. Renterisikoen for 
Molde kommune som konsern er likevel 
betydelig mindre enn brutto lånegjeld 
som følge av midler innestående i bank, 
inngåtte rentebytteavtaler og lån der 

kommunen mottar rentekompensasjon 
fra staten med videre. Per 31. desember 
2012 utgjør andel sikret gjeld ca. 55,0 
pst. Gjennomsnittlig rente på lån med 
flytende rente ble i 2012 på 2,24 pst. 
Dette er noe over 3 måneder nominell 
NIBOR-rente dette året. Gjennomsnittlig 
rente på alle lån utgjorde 2,77 pst.

Molde kommunes andel (52 pst.) av 
gjelden til RIR IKS utgjør 21,9 mill. 
kroner per 31. desember 2012. God 
kommunal regnskapsskikk anbefaler at 
det opplyses om hvilken utgift Molde 
kommune vil få dersom rentebytteavta-
lene sies opp per 31. desember 2012. 
Beregningene viser følgende:

Driftsinntekter
Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. 
interne overføringer) består av:
•   Formues-, inntekts- og eiendomsskat-

teinntekter
•   Rammetilskudd fra staten
•   Øvrige driftsinntekter som inntektsfø-

res direkte i avdelinger/enheter.

Eksempler på dette er refusjoner, 
brukerbetalinger, øremerkede tilskudd 
med videre. Samlede driftsinntekter i 
2012 var på 1.639,3 mill. kroner. Dette 
er en økning på 128,6 mill. kroner (8,5 
pst.) fra 2011. Kommunens skatteinn-
tekter var 604,5 mill. kroner. Dette er en 
økning  på 49,2 mill. kroner (8,9 pst.) fra 

2011. Eiendomsskatten har økt med 8,9 
mill. kroner til 62,7 mill. kroner fra 2011 
til 2012. Netto rammetilskudd øker fra 
2011 til 2012 med 47,6 mill. kroner etter 
at inntektsutjevningen har påvirket dette 
tilskuddet negativt med 4,3 mill. kroner 
i 2012. Brukerbetalinger, andre salgs- og 
leieinntekter samt overføringer er økt 
med 24,2 mill. kroner fra 2011 til 2012. 
Dette er en økning på 6,5 pst.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsinntekter

1 447 417 1 510 758 1 639 341 1 690 057

Hovedtallsanalyse 

Det er ikke aktuelt for Molde kommune å avslutte inngåtte avtaler slik at dette ”tapet” blir realisert.

Rentebytteavtaler           (Beløp i 1.000 kr.)

 Rentebytteavtale  Urealisert tap
Danske Bank  200 000  5 477
Sparebanken 1 Midt Norge 200 000  3 278
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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 erstat-

ter egenproduksjon
•   Andre utgifter som tilskudd, overførin-

ger og avskrivninger

Driftsutgiftene steg fra 2011 til 2012 
med 110,3 mill. kroner (7,6 pst.). Øknin-
gen i lønn og sosiale utgifter var på 65,3  
mill. kroner (6,4  pst.). Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i tjenesteproduk-
sjonen økte med 11,0 mill. kroner, mens 

kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon, økte 
med 13,3 mill. kroner i forhold til 2011. 
For året 2012 utgjorde lønn og sosiale 
utgifter 69,7 pst. av de totale driftsut-
giftene, mens andelen i 2011 utgjorde 
70,5 pst.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter

1 370 406 1 458 142 1 568 442 1 564 847

(Beløp i 1.000 kr.)

Kommunens inntektskilder
De totale driftsinntektene for Molde 
kommune inkludert de kommunale 
foretakene, beløper seg i 2012 til 1.858,8 
mill. kroner. Morselskapet alene har 
brutto driftsinntekter på 1.639,3 mill. 
kroner hvor 604,5 mill. kroner er skatte-
inntekter som innfordres av kommunen 
selv og 510,1 mill. kroner som utbetales 
til kommunen som rammetilskudd fra 
staten. Av de resterende inntektene på 
524,7 mill. kroner, ble 259,6 mill. kroner 
fakturert og innfordret av kommunen 
selv, mens de resterende inntek-
tene består av trygderefusjoner, andre 
statstilskudd, momskompensasjon m.v. 
Dette gir følgende prosentvise fordeling 
av inntektene:

Totale driftsinntekter
Som figuren øverst til høyre viser, utgjør 
egenfakturerte inntekter og skatte-
inntekter hele 53 pst. av kommunens 
samlede inntekter i 2012. 

Faktureringsstatistikken til høyre viser 
følgende hovedtall for 2012:

Som tabellen viser, ble det i 2012 sendt 
ut 77.775 fakturaer og innfordret nær 
0,5 milliarder kroner på vegne av kom-
munen selv, foretakene, kommunale 
samarbeid og Romsdal Parkering AS. 

Skatter og avgifter
Når det gjelder innfordringen av skatter 
og avgifter som foretas av kemneren i 
Molde og Vestnes, viser skatteregnska-
pet i tabellen til høyre følgende tall for 
Molde kommune i 2012: 

I tillegg til dette ble det på vegne av 
Vestnes kommune krevd inn 607,8 mill. 
kroner i skatter og avgifter. For 2013 skal 
kemneren i Molde og Vestnes også inn-
fordre alle skatter og avgifter på vegne 
av Aukra kommune. Som oversiktene 
viser, er det betydelige beløp som blir 
innfordret av Molde kommune. Samlet 
dreier dette seg om hele 4,2 milliarder 
kroner. 

Samlede driftsinntekter

Brukerbetalinger med videre  Antall faktura  Fakturert beløp
Eiendomsskatt 18 201 62 655
Foreldrebetaling barnehage 5 942 16 548
Refusjon UDI m.v. 108 13 010
SFO 7 917 17 290
Barn og familie 222 17 527
Opphold institusjoner 5 159 31 404
Byggesaksgebyrer m.v. 777 10 008
Parkering m.v. 1 331 17 578
Andre inntekter 23 040 73 622
Fakturert/innfordret morselskapet 62 697 259 642
Kommunale foretak m.v. 15 078 237 329
Fakturert/innfordret samlet 77 775 496 971

(Beløp i 1.000 kr.)

Skatter og avgifter  2012  2011
Personskatter 2 073 722 1 905 097
Arbeidsgiveravgift 815 565 836 375
Selskapsskatt m.v. 230 440 276 138
Samlede inntekter til fordeling 3 119 727 3 017 610
Fordelt til kommunen  -604 525 -555 349
Fordelt til fylket -131 957 -116 470
Fordelt til staten -1 024 846 -989 824
Fordelt til folketrygden -1 358 399 -1 355 967
Sum fordelt  -3 119 727 -3 017 610

(Beløp i 1.000 kr.)

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Egenfakturerte inntekter
Andre refusjoner og tilskudd37%

16%

16%

31%



61
Ø

konom
i

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Eksterne finanstransaksjoner

60 413 91 574 87 691    92 822 

Finanstransaksjoner (eksterne)
Finansinntektene består av rente-
inntekter, utbytte og eieruttak samt 
mottatte avdrag på utlån og utgjør 24,2 
mill. kroner i 2012. Finansinntektene 
ble redusert med 1,0 mill. kroner fra 
2011.  Reduksjonen skyldes både lavere 
utbytte og lavere renteinntekter i 2012. 
Gevinst finansielle plasseringer bidro 
positivt i 2012. Finansutgiftene består 
av renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter samt avdragsutgifter 
på kommunens gjeld og utgjør 111,8  
mill. kroner i 2012. Finansutgiftene er 
redusert med 4,9 mill. kroner i 2012 sett 
i forhold til 2011. Reduksjonen skyldes 
reduserte renteutgifter og ingen tap på 

finansielle plasseringer i 2012. Urealisert 
tap på finansielle plasseringer i 2011 var 
5,6 mill. kroner. De siste årene er det 
tatt opp store lån og disse bidrar til høy-
ere avdragsutgifter. Renteutgiftene har 
likevel ikke steget betydelig på grunn 
av en gunstig utvikling i rentenivået de 
siste årene. Molde kommune har en 
stor del av kommunens lån liggende i 
det flytende rentemarkedet. Kommunen 
er som en følge av dette sårbar overfor 
renteøkninger, men det viser seg at 
det har vært svært lønnsomt å operere 
med en så stor andel av lånemassen i 
flytende renter de siste årene.

(Beløp i 1.000 kr.)

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld i morselskapet, fratruk-
ket pensjonsforpliktelser, har økt med 
101,5 mill. kroner i 2012 til 507,7 mill. 
kroner. Kommunens pensjonsforplik-
telser har i 2012 økt med 178,4 mill. 
kroner og utgjør ved årsskiftet 1.937,6  
mill. kroner. Totalt utgjorde ubrukte låne-
midler 82,5 mill. kroner ved utgangen av 
2012. Kommunens renteutgifter i 2012  
utgjorde 48,1 mill. kroner. Kommunes 
avdragsutgifter utgjorde 63,0 mill. 
kroner i 2012 som er 2,3 mill. kroner 
høyere enn i 2011. Molde kommune 
fører minsteavdrag etter bestemmel-
sene i kommuneloven. Det er verdt å 
merke seg at renteutgifter og avdrag 
på gjeld knyttet til bygg som er overtatt 
av Molde Eiendom KF, er ført i Molde 
kommunes regnskap hvor de også er 
budsjettert. 

2010 2011 2012

Langsiktig 
gjeld

Langsiktig 
gjeld

Langsiktig 
gjeld

Herav
pensjons-

forpliktelser

Herav
pensjons-

forpliktelser

Herav
pensjons-

forpliktelser

Gjeld og pensjonsforpliktelser

1 937 6462 445 3901 454 849 1 759 2191 812 701 2 165 482

(Beløp i 1.000 kr.)

Arbeidskapital og likviditet

Endringen i arbeidskapitalen skal si noe 
om hvorvidt kommunens betalingsevne 
har forbedret eller forverret seg i løpet 
av året. Det kreves allikevel en nærmere 
analyse av resultatet for å kunne si om 
den reelle betalingsevnen har økt. Mol-
de kommunes arbeidskapital, beregnet 
som differansen mellom omløpsmidler 
og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 
året 169,8 mill. kroner. Arbeidskapitalen 
har økt med 16,3 mill. kroner i 2012. 
Dette er en følge av at ubrukte låne-
midler har økt med 12,0 mill. kroner i 
perioden. Drifts- og investeringsaktivi-
teten har bidratt med en pluss på 4,3 
mill. kroner. Investeringsregnskapet er 

avsluttet med et udekket beløp (man-
glende finansiering) på 6,9 mill. kroner i 
2012. Investeringene i tomtefelt utgjør 
det meste av årsaken til underskuddet i 
investeringsregnskapet. Premieavviket 
(pensjon) har nå vokst til netto 128,5 
mill. kroner. Dette er en økning fra 2011 
på 18,6 mill. kroner. Dette er utgifter 
som er betalt, men som en følge av gjel-
dende regnskapsregler skal amortiseres 
over 10/15 år. Dette forholdet tærer 
kraftig på kommunens likviditet og er et 
problem. Selgerkreditten til Moldekraft 
AS, etter salg av aksjer i 2007, utgjør nå 
48,0 mill. kroner. Hovedkonklusjonen 
er at likviditeten i Molde kommune ved 
årsskiftet er noe anstrengt.2010 2011 2012 Budsjett

2013

Endring i arbeidskapital

77 521 7 475 16 339 60 558

(Beløp i 1.000 kr.)
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Kommunene og norsk  
økonomi
Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon (KS) belyser i 
en serie publikasjoner utviklingen i norsk 
økonomi med særlig vekt på betydnin-
gen for kommunene. I det etterfølgende 
gjengis deler av deres siste rapport med 
benevnelsen ”Et løft for samferdsel” 
med hovedfokus på den internasjonale 
finansuroen som preger landene i Eu-
ropa og som også har stor betydning for 
norsk økonomi.

Den økonomiske veksten i Fastlands-
Norge fortsatte ufortrødent gjennom 
fjoråret. Økt aktivitet i oljevirksomheten 
er den viktigste driveren. Bidraget fra ol-
jevirksomheten er utvilsomt et gode i en 
situasjon med laber økonomisk aktivitet 
hos landets viktigste handelspartnere. 
Men det har også sine skyggesider noe 
som belyses nærmere i det etterføl-
gende. Norge står nå foran ti år med en 
relativt gunstig demografisk utvikling. 
Tilgangen på arbeidskraft gjennom høy 
arbeidsinnvandring er god, men dette 
krever samtidig økte investeringer i ulik 
offentlig infrastruktur i tillegg til boliger. 
Ses det ti-femten år fremover, vil landet 
få store utbyggingsbehov knyttet til 
aldringen i befolkningen. Men før det vil 
behovet for økte utgifter til velferdstje-
nestene være forholdsvis lave, gitt at en 
klarer å kombinere nødvendige bedrin-
ger i standarden på slike tjenester med 
mer effektiv ressursbruk.

Men det er også et spørsmål om 
pengene brukes på riktig måte. Andre 
land synes å ha klart å gjennomføre sine 
samferdselsinvesteringer på en langt 
mer kostnadseffektiv måte, blant annet 
gjennom mer langsiktige finansierings-
opplegg. En innvending mot mer lang-
siktige tildeling av midler til samferdsel 
har tradisjonelt vært behovet for kon-
junkturregulering gjennom budsjettpoli-
tikken. Men samferdselsinvesteringene 
er forsvinnende små, sett i forhold til de 
størrelsene som gir svingninger i norsk 
økonomi. Gevinsten må være liten, sett 

i forhold til at investeringene blir mer 
kostbare og tar lengre tid å fullføre enn 
nødvendig. 

Det er ikke slik at en satsing på 
samferdsel med fordel kan utsettes til 
impulsene fra oljevirksomheten avtar. 
I fremtiden vil Norge i større grad enn 
i dag mangle arbeidskraft. Samtidig vil 
finansieringsbidraget fra oljeinntektene 
svekkes. Ressursene må da brukes til 
andre oppgaver. Dersom Norge ikke 
har råd til å skaffe seg et velfungerende 
samferdselsnett i dag, får landet det 
aldri.

Europa sliter
Det økonomiske aktivitetsnivået i 
eurolandene har gjennomgående vært 
fallende fra siste halvdel av 2011 og inn 
i 2012. Samtidig har arbeidsledigheten 
steget. Den utgjorde mot slutten av 
året hele 11,8 pst. av arbeidsstyrken. 
Hellas, Spania, Portugal, Irland, Italia og 
Frankrike har alle over 10 pst. ledighet. 
For de to førstnevnte passerte ledighe-
ten 25 pst. allerede rundt sommeren 
i fjor. For de fleste av disse landene 
har dessuten den økonomiske veksten 
de siste kvartalene vært klart negativ, 

noe som kan peke mot fortsatt økende 
arbeidsledighet. 

Den svake økonomiske veksten og sti-
gende ledigheten, må sees på bakgrunn 
av tilstrammingen i offentlige budsjetter 
i eurolandene de siste årene. Tilstram-
mingen har vært særlig sterk i Middel-
havslandene, og de negative effektene 
på økonomien i disse landene ble 
forsterket ved at importandelene gjen-
nomgående er lave. Innstrammingene 
har dermed i meget stor grad rammet 
landenes egen produksjon. Tilstram-
mingen ventes å fortsette i år, og OECD 
antar at den økonomiske veksten vil 
holde seg negativ inn i 2013.

I USA er vekstbildet annerledes. Her er 
den økonomiske veksten klart positiv, 
og arbeidsledigheten fallende. Riktignok 
har aktivitetsveksten i industrien og be-
dringen i arbeidsmarkedet bremset noe 
opp det siste året, men det kan skyldes 
negative vekstimpulser fra Europa. 
Boligmarkedet utvikler seg stadig bedre, 
om enn fra et lavt nivå, og vil etter hvert 
kunne gi viktige vekstbidrag til økono-
mien. Forutsatt at politikerne kan unngå 
å spenne ben på hverandre i finanspo-

Risikoeksponering
Renterisiko
Molde kommunes lån ligger for en stor 
del i det flytende rentemarkedet. Av 
dette regnes likevel omtrent 55,0 pst. 
som rentesikret gjennom statlige rente-
kompensasjonsordninger, VAR-lån, fast-
rente og rentesikringsavtaler. Andelen er 
økt noe i forhold til i 2011. Kommunens 
bufferfond (disposisjonsfondet) er i året 
brukt opp. I økonomiplanperioden 2013 
- 2016 er det budsjettert med tilføring til 
fondet. Det er nødvendig for kommu-

nen å ha et slikt fond for å møte blant 
annet økning i renten og svingninger i 
finansielle plasseringer. I januar 2012 
inngikk kommunen en ny renteswap 
med Danske Bank der renten ble bundet 
i 5 år til en fast rente på 2,85 pst. Det 
vurderes fortløpende om rentesikring av 
lån skal økes.

Kredittrisiko
Molde kommune er ikke utsatt for kre-
dittrisiko i større grad.

Likviditetsrisiko
Kommunen fikk et overskudd på 1,3 

mill. kroner i 2012. Det er ikke midler 
igjen på disposisjonsfondet ved årsskif-
tet. Likviditeten er stram og blir daglig 
vurdert. Det er mange forhold som 
virker inn på likviditeten og premieavvik, 
oppsparte reserver og ubrukte lånemid-
ler er blant de viktigste. Per i dag er li-
kviditeten noe anstrengt men det anses 
ikke å være stor risiko i forhold til kom-
munens inntektskilder. Kommunen har 
for øvrig inngått avtale med kommunens 
hovedbankforbindelse om trekkrettighe-
ter på konsernkonto innenfor en ramme 
på 100,0 mill. kroner.
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litikken, vil den økonomiske veksten 
mest sannsynlig fortsette i rimelig godt 
tempo.

For både USA og Europa gjelder det at 
dersom offentlige budsjettbalanser skal 
rettes opp, uten en motsvarende svek-
kelse av private balanser, må driftsbalan-
sen mot utlandet styrkes. Dette krever 
blant annet en bedring i landenes kost-
nadsmessige konkurranseevne. Dette er 
i ferd med å skje, idet de relative lønns-
kostnadene per produsert enhet de 
siste årene har falt i begge områdene, 
sett i forhold til konkurrentlandene på 
eksport- og hjemmemarkedene. Motsatt 
har de relative kostnadene for eksempel 
i Kina og India steget. De fulle effektene 
av disse endringene på den økonomiske 
aktiviteten har man ennå ikke sett.

Norge – flere egg i én kurv
Den økonomiske veksten i Fastlands-
Norge fortsatte ufortrødent gjennom 
fjoråret. Også sysselsettingsveksten 
har vært svært god, mens ledigheten 
har holdt seg om lag stabil på grunn av 
høy arbeidsinnvandring og dermed sterk 
vekst i arbeidsstyrken. Det er stadig god 
vekst i både boliginvesteringer og privat 
konsum, men det er den økte aktivi-
teten i oljevirksomheten som er den 
viktigste driveren for veksten. 

Bidragene fra oljevirksomheten er utvil-
somt et gode i en situasjon med laber 
økonomisk aktivitet hos Norges viktigste 
handelspartnere. Men den har også sine 
skyggesider. En er at kostnadsveksten 
i Norge ikke er på linje med kostnads-
veksten hos landets handelspartnere. 
En annen at høyt kostnadsnivå sammen 
med at store deler av de økonomiske 
ressursene nå er bundet opp mot olje-
virksomheten, vil gjøre nasjonen sårbar 
mot en eventuell kraftig forverring av 
oljevirksomhetens markedsmessige 

rammevilkår.

Oljevirksomhetens andel av den sam-
lede ressursinnsatsen i Norge, i form av 
arbeidskraft, investeringer og produkt-
innsats, ligger nå på 10 pst. Det er 
vesentlig høyere enn i alle foregående 
år. Målt som andel av BNP, utgjør sekto-
ren hele 20 til 25 pst. Skulle aktiviteten i 
sektoren falle markert, enten som følge 
av et fall i oljeprisen eller andre forhold, 
vil det måtte få sterke negative følger 
for den generelle aktiviteten i norsk øko-
nomi. Allerede etter de første tjue årene 
med oljevirksomhet i Norge, konklu-
derte Statistisk Sentralbyrå (SSB) med 
at svingninger i oljevirksomheten hadde 
vært den viktigste årsaken til aktivitets-
svingningene i norsk økonomi.

Et tredje forhold verd å nevne er at 
den høye aktiviteten kan fortrenge en 
tilstrekkelig satsing på andre viktige 

utbyggingsoppgaver i samfunnet. Her 
er det naturlig å trekke frem offentlige 
investeringer i samferdsel.

Tid for samferdsel
Sammenliknet med andre nordeuro-
peiske land, investerer Norge mye i vei, 
men lite i jernbane. Kombinasjonen av 
folketall, geografi og distriktspolitikk 
medfører at landet har en liten befolk-
ning spredt utover et stort areal. Gode 
transportløsninger er dermed kost-
nadskrevende. For vedlikehold på vei og 
jernbane er utgiftene enda større, sett i 
forhold til andre land. Det er likevel be-
tydelige vedlikeholdsetterslep. Et stort 
veisystem sammen med et tøft klima 
medfører et stort vedlikeholdsbehov. For 
jernbane må vedlikeholdsbehovet ses i 
lys av et svært lavt investeringsnivå over 
tid. Kravet til standard øker, og driver 
kostnadene opp.

Samtidig som Norge allerede bruker 
mye penger på transportsektoren, er 
det derfor et spørsmål om det brukes 
nok, sett i forhold til den økonomiske 
kapasiteten og naturgitte forutsetnin-
ger. Det synes da også å være en bred 
politisk oppslutning om sterkere satsing 
på samferdsel fremover. 

Norge står nå foran ti år med romslige 
statsfinanser, sammen med en relativt 
gunstig demografisk utvikling. Høy 
arbeidsinnvandring gjør at tilgangen på 
arbeidskraft er god, men arbeidsinn-
vandringen og annen befolkningsvekst 
krever samtidig økte investeringer i 
infrastruktur, boliger, etc. Behovet for 
økte kostnader til velferdstjenestene 
vil være forholdsvis lave de kommende 
årene, gitt at landet klarer å kombinere 
nødvendige bedringer i standarden på 
slike tjenester med mer effektiv ressurs-
bruk. Finansielt sett er det derfor rom 
for høyere investeringer i samferdsel 
de kommende årene. Motargumentet 
synes å være at aktivitetsnivået i norsk 
økonomi allerede er svært høyt, på 
grunn av de sterke vekstimpulsene fra 
oljesektoren. 

Men det er ikke slik at en satsing på 
samferdsel med fordel kan utsettes til 
impulsene fra oljevirksomheten avtar. 
Gitt at oppbremsingen ikke skjer alle-
rede de første ti-årene, er det garantert 
at den skjer i en situasjon der Norge får 
svakere vekst i arbeidsstyrken sammen 
med store utbyggingsbehov knyttet til 
aldringen i befolkningen. Da vil Norge 
i større grad enn i dag mangle arbeids-
kraft. Samtidig vil finansieringsbidraget 
fra oljeinntektene svekkes. Det må da 
gjennomføres en omstilling mot andre 
næringer, men det forutsetter at kost-
nadsnivået er konkurransedyktig. Det 
vil bli mer krevende jo mer av ressur-
sene som samtidig må bruke til andre 
oppgaver. 
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Mer ut av midlene
Men det er også et spørsmål om pen-
gene til samferdselsutbygging brukes 
på riktig måte. Organisering og finansi-
eringen av mange prosjekter innebærer 
klattvis utbygging, som i seg selv gir 
økte kostnader, og lengre utbyggingstid. 
Andre land synes å ha klart å gjennom-
føre sine samferdselsinvesteringer på 
en langt mer kostnadseffektiv måte, 
blant annet gjennom mer langsiktige 
finansieringsopplegg. Analyser av nor-
ske prosjekter viser mulighet for store 
besparelser og langt raskere fremdrift 
ved helhetlig planlegging og gjennom-
føring.

En tradisjonell innvending mot mer lang-
siktig budsjettildeling av midler til sam-
ferdsel, har vært behovet for konjunk-
turregulering. Ved høykonjunktur kan 
man stramme inn på bevilgningene til 
samferdsel, ved lavkonjunktur kan man 
gi gass. Dette er i prinsippet vel og bra, 
men begrensningene ved en slik adferd 
er lett å se når en sammenligner de 
årlige offentlige investeringene i veier, 
havner og jernbane med investeringene 
i privat sektor, som staten kunne tenkes 
å ville motvirke gjennom aktiv konjunk-
turregulering av egne budsjettposter. 

De samlede investeringene i Norge var 
i 2011 på 537 mrd. kroner, herav 437 
mrd. i oljeutvinning, fastlandsbedrifter 

og boliger. Til sammenligning kan inves-
teringene i samferdselsanlegg i offentlig 
sektor (veier, jernbane og havner) for 
2011 grovt anslås til rundt 27 mrd. kro-
ner. Det sier seg selv at en ikke kan ha 
særlig håp om å motvirke svingninger i 
øvrig økonomisk aktivitet gjennom sam-
ferdselsinvesteringene. Gevinsten må 
være liten, sett i forhold til at investerin-
gene blir mer kostbare og tidkrevende 
enn nødvendig. Spesielt ved tradisjonell, 
offentlig utbygging, vil landet få mer ut 
av midlene dersom langsiktig og helhet-
lig planlegging, finansiering og utbyg-
ging av samferdselsanlegg kan sikres. 

Kommunevekst i 2012
Kommunesektoren har siden 2004 hatt 
en nær ubrutt aktivitetsvekst som har 
resultert i stor utbygging av de kommu-
nale tjenestene. Perioden kan sam-
menfattes med sterk inntektsvekst og 
en meget sterk befolkningsvekst, som 
begge har trukket i retning av økt aktivi-
tet. En betydelig del av inntektsveksten 
har vært knyttet til statlige satsinger, 
særlig barnehageutbyggingen, finansi-
ert av øremerkede midler. Innenfor 
oppgaver som finansieres gjennom de 
frie inntektene, har mye av veksten gått 
med til å opprettholde standard og dek-
ningsgrader på tjenestene, som følge av 
befolkningsveksten.

Veksten i det kommunale konsumet 
fortsatte de tre første kvartalene i 

2012, selv om veksten i 3. kvartal var 
marginal. Det kommunale konsumet 
er de tjenestene som ikke finansieres 
av brukerbetalinger, men av skatter og 
overføringer mv. Veksten i konsumet for 
de siste fire kvartalene var på 2,3 pst., 
regnet fra foregående firekvartalspe-
riode. Dette er høyere enn den veksten 
på 1,7 pst. som Regjeringen anslo som 
helårsvekst for 2012 i Nasjonalbudsjet-
tet for 2012. 

For 2013 forventer Regjeringen at 
konsumveksten i kommunesektoren 
dempes til 1,5 pst., noe som er klart 
lavere enn den sterke veksten kom-
munesektoren har hatt de siste årene. 
Prognosen er også klart lavere enn 
prognosene for det private konsumet 
som er på 4,0 pst. for 2013.  Veksten i 
det private konsumet siste fire kvartaler 
var på 2,9 pst., regnet fra foregående 
firekvartalsperiode. For 2012 ligger det 
dermed an til svakere årsvekst enn 
prognosene til Finansdepartementet og 
Norges Bank som er på henholdsvis 3,7 
pst. og 3,5 pst. Fastlandsøkonomien har 
nå hatt tolv kvartaler med vekst etter re-
sesjonen som fulgte finanskrisen i 2008. 
BNP Fastlands-Norge økte med 3,5 
pst. de siste to kvartalene, regnet fra 
samme halvår året før. Bruttoproduktet 
i kommuneforvaltningen økte i samme 
periode med 2,3 pst.

I Nasjonalbudsjettet i fjor høst ble det 
anslått at BNP Fastlands-Norge ville øke 
med 3,7 pst. og produksjonen i kommu-
neforvaltningen med 2,0 pst. i 2012. For 
2013 anslår Nasjonalbudsjettet en vekst 
i Fastlands-Norge på 2,9 pst., mens det 
for kommuneforvaltningen ventes en 
vekst på 1,4 pst. 

Det har vært en nedgang i investerin-
gene i kommunesektoren det siste 
året. De siste to kvartalene var veksten 
negativ på - 11,0 pst., regnet som årlig 
rate fra foregående halvår. For de siste 
fire kvartalene, regnet fra foregående 
firekvartalsperiode, var veksten – 0,7 
pst. Til sammenligning var investe-
ringsveksten for Fastlands-Norge i den 
samme perioden på 3,4 pst. Selv om 
investeringsveksten i kommunesek-
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toren har vært negativ, er det verd å 
merke seg at investeringene fortsatt 
er på et historisk høyt nivå. Dette må 
blant annet sees i sammenheng med at 
fylkeskommunene overtok ansvaret for 
store deler av riksveinettet med virkning 
ifra 1. januar 2010. Dette har medført at 
fylkeskommunene har fått en investe-
ringsportefølje som har vært høyere enn 
før forvaltningsreformen

Investeringene i Fastlands-Norge har de 
siste to kvartalene hatt en positiv vekst 
på 2,4 pst., regnet fra samme halvår 
året før. Veksten i 2. og 3. kvartal var 
henholdsvis 0,2 pst. og 2,2 pst., og det 
var særlig boliginvesteringene som ga 
positive vekstbidrag. Investeringene i 
fastlandsbedriftene hadde de siste to 
kvartalene en negativ vekst på -1,4 pst., 
regnet fra samme halvår året før. Vek-

sten var negativ både i 2. og 3. kvartal 
på henholdsvis -0,3 pst. og -1,5 pst. 
Oljeinvesteringene gikk ned i 3. kvartal 
med - 1,8 pst. På tross av dette var 
veksten de to siste kvartalene på hele 
12,3 pst., regnet fra samme halvår året 
før. Offentlig forvaltning hadde negativ 
investeringsvekst i 2. kvartal på -4,1 
pst., men økte i 3. kvartal med 2,9 pst.  
Finansdepartementet forventer null-
vekst i de kommunale og fylkeskom-
munale investeringene i 2013. Tall ifra 
budsjettundersøkelsen for 2013 kan 
indikere om lag det samme nivået som i 
2012 for kommunene, mens fylkeskom-
munene øker noe.

Pensjon tar stor del av inntektsveksten 
KS har tidligere anslått at i 2013 vil pen-
sjonskostnadene som føres i kommune-
regnskapet øke med vel 1,5 mrd. kroner 

utover anslått lønnsvekst. Dette betyr 
at en stor andel av realveksten i de frie 
inntektene vil gå til å dekke pensjon. 
Økningen skyldes både økt nedbetaling 
av tidligere års premieavvik og mindre 
gunstige forutsetninger for forholdet 
mellom avkastning på pensjonsmidlene 
og lønnsvekst. 

KS anslår også at det akkumulerte pre-
mieavviket utgjorde 28 mrd. kroner ved 
utgangen av 2012. Dette beløpet skal 
utgiftsføres i kommunenes regnskaper 
i årene som kommer. Det kommer på 
toppen av det som skal utgiftsføres 
løpende av nye pensjonskostnader. 

Kommunesektoren vil i årene fremover 
måtte bruke en stadig større del av 
inntektene sine på pensjon. Dersom 
det akkumulerte avviket skal bringes til 
null over ti år, og forutsatt at premiene 
holder seg på samme andel av faste 
lønnskostnader som lagt til grunn for 
2013, må de årlige kostnadene anslags-
vis økes med 25 pst. mer enn lønnsvek-
sten eller om lag 6 mrd. kroner. 

Den vedvarende økningen i det akkumu-
lerte avviket har også en annen alvorlig 
virkning. Siden pengene til premier er 
tatt fra kassa uten å utgiftsføres, har 
likviditeten i kommunen blitt redusert 
uten at dette avspeiles i regnskapet. 
For de kommunene som har overskudd 
i regnskapene eller penger på bok, er 
ikke det noe problem. Men for kom-
muner som ikke har penger på bok eller 
overskudd i regnskapene, så er det et 
problem, siden en ikke kan låne for å 
finansiere en driftsutgift.

Antakelig er det kommuner som løser 
dette ved å ta romslige låneopptak til 
investeringsformål i god tid før inves-
teringsutgiftene skal utbetales, og så 
dekker likviditetsbehovet gjennom 
investeringskassen. Det kan gå bra så 
lenge en stadig har nye investeringspro-
sjekter på gang som kan lånefinansieres 
og investeringsnivået i kommunesek-
toren er for tiden rekordhøyt. Men om 
investeringsnivået og opplåningen skulle 
avta, vil antakelig likviditetsproblemet 
forsterkes.

Dagens regnskapsregler for pensjon var 
ment å skape langsiktighet og forutsig-
barhet for kommunesektorens pensjo-
ner, basert blant annet på langsiktige 
anslag for forholdet mellom renter og 
lønnsvekst (forholdstallet). Disse ansla-
gene har en imidlertid måttet justere år 
etter år. 

Fortsatt økende gjeldsgrad
Fortsatt øker lånegjelden i kommunalfor-
valtningen. De siste tallene fra SSB per 
november 2012 viser et samlet brutto 
gjeldsnivå på 343,6 mrd. kroner. Vekst-
takten er på samme nivå som i 2011, 
men noe lavere enn foregående år.
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1940 1957 1961



ADMINISTRASJONSBYEN
Molde var og er administrativt senter i Møre og 
Romsdal, og et nytt fylkeshus åpnet i 1973. Det ble 
bygget et nytt sykehus på Lundavang i 1960, samtidig 
som det tidligere Amtsykehuset og Reknes sana-
torium ble lagt ned.  De store fødselskullene etter 
krigen førte til stor etterspørsel etter utdanning, også 
på høyere nivå. Møre og Romsdal distriktshøgskole 
ble etablert i Molde i 1969, som en av de tre første 
distriktshøgskolene i Norge. Skolen kunne da tilby 
studier i edb og økonomi.

ANSATTE I OFFENTLIG  
ADMINISTRASJON  – 1970

645

MOLDE BYGRENSE UTVIDES MOLDE RÅDHUS MOLDE LUFTHAVN ÅRØ

1964 1966 1972

Foto: M
olde kom

m
une / Fjellanger W

iderøe
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Alle kommuner er pålagt å føre regnska-
pet etter KOSTRA-standard. KOSTRA 
(Kommune-Stat-Rapportering) er et 
nasjonalt informasjonssystem om kom-
munale virksomheter. Informasjon om 
kommunale tjenester og bruk av ressur-
ser på ulike tjenesteområder registreres 
og sammenstilles for å gi relevant infor-
masjon til beslutningstakere og andre, 
både nasjonalt og lokalt. Informasjonen 
skal tjene som grunnlag for analyse, 
planlegging og styring samt gi grunnlag 
for å vurdere om nasjonale mål nås. 

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å 
vurdere prioriteringer, dekningsgrader 
og produktivitet mellom kommuner over 
tid. Kvaliteten på tallene er avhengig av 
kvaliteten på tjeneste- og økonomirap-
porteringen fra kommunene. Den omfat-
tende og komplekse rapporteringen kan 
føre til ulike tolkninger mellom kom-
munene. Dette vil redusere muligheten 
for direkte sammenligninger mellom 
kommuner. Derimot vil KOSTRA være 
godt egnet til å sammenligne seg med 
seg selv over tid. 

Regnskaps- og tjenestedata settes i 
KOSTRA sammen til nøkkeltall som 
blant annet viser:
•   Prioritering av kommunes frie inntek-

ter til ulike formål
•   Dekningsgrader for tjenestetilbudet 

for ulike målgrupper
•   Produktivitet som viser enhetskostna-

der i tjenesteproduksjonen

•   Utdypende tjenesteindikatorer som 
supplerer de overnevnte indikatorene

•   Kvalitetsindikatorer som viser kvali-
teten basert på utvalgte nøkkeltall og 
tjenesteområder

KOSTRA-tallene for 2012, som her blir 
presentert, er foreløpige tall. Kommu-
nene og Statistisk sentralbyrå (SSB) revi-
derer nå tallene og endelige tall for 2012 
blir først publisert i juni. Erfaringsmessig 
vil de foreløpige tallene bli noe justert 
før endelige tall blir publisert. Dette kan 
skyldes manglende eller feil rapportering 
fra kommunene, samt at SSB ikke har 
kontrollert alle sine sammenstillinger.

Det er skilt mellom produktivitet og 
kvalitet innenfor de enkelte tjenesteom-
råder. Siden det ikke foreligger bruker-
undersøkelser på alle tjenesteområder 
som kan bygge opp under kvalitative 
parametere, er kvalitetsindikatorene i 
KOSTRA brukt. Disse er konsentrert om 
objektive, målbare indikatorer som antall 
ansatte, dekningsgrader og tilgjengelig-
het. 

I de påfølgende tabellene, og i alle 
KOSTRA-sammenstillinger under de 
enkelte enheter, ses det på utviklingen 
til Molde kommune over tid. Samtidig 
vises gjennomsnittlig utvikling i kom-
munegruppe 13 og for alle kommuner 
i landet utenom Oslo. Kommune-
gruppene deler kommuner inn etter 
folkemengde og økonomiske ramme-

betingelser. Molde kommune er en del 
av kommunegruppe 13, definert som 
store byer utenom de fire største byene 
i landet. Kommunegruppe 13 består av 
45 kommuner med folketall over 20.000 
innbyggere. Å studere egne tall opp mot 
kommunegruppen, skal gi et bedre sam-
menligningsgrunnlag. Tabellen under 
viser hvilke kommuner som inngår i 
kommunegruppe 13. Gjennomsnitt for 
landet utenom Oslo er det beste tallet 
for å vise tall for alle primærkommunene 
i Norge. Oslo er utelatt siden Oslo både 
er en kommune og en fylkeskommune. 

Tallmaterialet er i all hovedsak presen-
tert på konsernnivå. Der det ikke finnes 
tall på konsernnivå, vil tall på kommune-
nivå bli benyttet. Konserntall er tall for 
kommunen som juridisk enhet og in-
kluderer kommunale foretak, interkom-
munale samarbeider og interkommunale 
selskaper. Ved å bruke konserntall, elimi-
neres det vesentligste av forskjellene i 
tallene som skyldes ulik organisering av 
den kommunale tjenesteproduksjonen.  
Konserntall fanger godt opp kommunale 
foretak og interkommunale selskap. 
Utgiftene til interkommunale samarbeid 
har derimot vært vanskelig å fordele 
riktig i KOSTRA. 

Generelle nøkkeltall (KOSTRA)
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Kommunegruppe 13 består av 45 kommuner 

Arendal 
Moss
Asker 
Nedre Eiker
Askøy 
Nittedal
Bodø 
Nøtterøy
Bærum 
Oppegård
Drammen 
Porsgrunn
Fjell 
Rana
Fredrikstad 
Ringerike
Gjøvik 
Ringsaker
Halden 
Sandefjord
Hamar 
Sandnes
Harstad 

Sarpsborg
Haugesund 
Skedsmo
Horten 
Ski
Karmøy 
Skien
Kongsberg 
Sola
Kristiansand 
Steinkjer
Kristiansund 
Stjørdal
Larvik 
Tromsø
Lier 
Tønsberg
Lillehammer 
Ullensaker
Lørenskog 
Ålesund
Molde 
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Behovsprofil - nivå 2

Befolkningsdata per 31. desember         
Folkemengden i alt 25 089 25 488 25 936 - - - - - -
Andel kvinner 50,0 49,9 49,9 50,3 50,2 50,1 49,9 49,8 49,7
Andel menn 50,0 50,1 50,1 49,7 49,8 49,9 50,1 50,2 50,3
Andel 0-åringer 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Andel 1 - 5 år 5,6 5,5 5,7 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2
Andel 6 - 15 år 12,6 12,3 11,9 13,0 12,8 12,6 12,9 12,7 12,6
Andel 16 - 18 år 4,2 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0
Andel 19 - 24 år 8,0 8,1 8,0 7,7 7,8 7,9 7,8 7,9 8,0
Andel 25 - 66 år 54,8 54,7 54,6 54,9 54,8 54,7 54,5 54,4 54,4
Andel 67 - 9 år 8,8 9,0 9,3 8,5 8,8 9,0 8,8 9,0 9,3
Andel 80 år og over 5,0 4,9 5,0 4,3 4,3 4,3 4,6 4,5 4,5
Levekårsdata         
Andel skilte og separerte 16 - 66 år 11,3 11,1 - 12,2 12,1 - 11,3 11,2 -
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,1 - - 2,1 - - 2,0 - -
Andel enslige innbyggere 80 år og over 63,5 62,9 61,4 64,8 64,0 64,1 66,0 65,6 65,5
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,9 83,0 83,9 82,9 82,4 82,9 82,9 82,4 82,8
Forventet levealder ved fødsel, menn 79,0 79,0 79,0 78,4 78,1 78,4 78,4 78,1 78,3
Levendefødte per 1.000 innbyggere 10,7 11,4 10,4 11,9 11,5 11,4 11,8 11,4 11,3
Døde per 1.000 innbyggere 8,3 7,9 6,9 8,1 7,9 8,1 8,6 8,5 8,5
Innflytting per 1.000 innbyggere 55,2 56,8 58,9 59,2 61,8 62,2 56,8 59,2 59,5
Utflytting per 1.000 innbyggere 46,0 44,6 45,2 49,5 51,4 51,1 48,5 50,4 50,0
Bosettingsstruktur         
Andel av befolkningen som bor i tettsteder 86,9 87,6 87,4 86,6 87,8 87,8 74,2 75,6 75,7
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,8 6,8 - 6,4 6,3 - 7,4 7,4 -
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 16 - 24 år 1,4 1,4 - 2,3 2,1 - 2,1 1,9 -
Andel arbeidsledige 25 - 66 år 1,7 1,5 - 2,2 2,0 - 2,0 1,8 -

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Utdrag fra behovsprofilen
I tabellen over presenteres kommune-
nes behovsprofil. Tabellen er viktig når 
man studerer anvendelsen av midlene til 
de forskjellige tjenestene for å kunne si 
om forskjeller ligger i demografien. 

Andre nøkkeltall KOSTRA

Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) 34,6 31,7 32,6 40,7 36,5 36,5 36,4 32,7 33,0
Statlig rammeoverføring 15,2 26,4 27,5 16,6 30,2 31,6 20,4 32,6 33,5
Andre statlige tilskudd til driftsformål 6,8 2,5 2,7 9,0 2,7 2,6 8,0 2,9 2,8
Eiendomsskatt 3,1 3,1 3,4 1,9 1,9 1,9 2,6 2,7 2,7
 - herav eiendomsskatt på annen eiendom 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 1,5 1,5 1,8
 - herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 3,0 3,0 3,2 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 0,9
Salgs- og leieinntekter 16,4 16,4 15,4 15,8 15,6 14,5 15,0 14,8 14,0
Andre driftsinntekter 26,9 23,0 21,7 17,4 14,4 14,1 18,5 15,1 14,7
Langsiktig gjeld 226,6 241,8 246,9 192,6 203,2 202,1 189,2 199,4 202,2
 - herav pensjonsforpliktelse 89,8 104,2 108,7 94,9 103,1 106,9 98,2 106,6 108,8
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet 2,6 1,1 0,9 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet 1,9 2,0 1,8 2,0 1,9 1,8 2,1 2,0 1,9

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom OsloInntekter og gjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern
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KOSTRA - analyse av hoved-
tallene på konsernnivå
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 33 712 35 271 42 641 45 652   
 31 602 33 158 40 692 43 664  
 32 586 33 341 39 937 42 977

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Frie inntekter i kr. per innbygger

48 687 50 399 52 538 54 081
45 104 46 531 48 568 50 092
51 404 53 417 55 684 57 676

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Korrigert brutto driftsutgifter i kr. per 
innbygger, konsern

Frie inntekter består av rammetilskudd 
og skatteinntekter og er hovedfinan-
sieringen av kommunal tjenesteyting. 
Gjennom inntektssystemet fordeles 
inntektene mellom kommunene slik at 
alle skal ha økonomisk handlingsrom til 
å kunne tilby et likeverdig tjenestetilbud. 
Ulikt behov for kommunale tjenester blir 
korrigert i rammetilskuddet via utgifts-
utjevningen. Nivået på skatteinntektene 
blir delvis utjevnet gjennom inntektsut-
jevningen. Nivået på de frie inntekter er 
derfor avhengig av det totale utgifts-
behovet og skatteinntektene i kommu-
nene. De frie inntektene økte betydelig 
både i 2011 og 2012. Økningen i 2011 
kan i all hovedsak knyttes til innlemming 
av øremerkede barnehagetilskudd i ram-
metilskuddet til kommunene. I 2012 ble 
samhandlingsreformen innført. Dette, 
sammen med en langt bedre skatteinn-
gang enn forventet, er hovedårsakene 
til at de frie inntektene økte i 2012. 
Diagrammet viser at Molde kommune  
har hatt en lavere vekst i de frie inntek-
tene enn kommunegruppe 13 og gjen-
nomsnitt for landet i perioden  
2009 - 2012. Mer detaljerte tall viser at 
Molde kommune har hatt en svakere 
utvikling i skatteinntektene per innbyg-
ger i perioden. Dette gjelder ikke i 2012. 
Molde kommune har også hatt en 
lavere vekst i rammetilskudd per innbyg-
ger i perioden. Dette skyldes to forhold. 
For det første har Molde kommune 
et lavere beregnet utgiftsbehov på 
barnehageområdet enn landsgjennom-
snittet. Molde kommune får dermed 
redusert sitt rammetilskudd. Videre har 
det generelle utgiftsbehovet for Molde 
kommune blitt redusert i perioden.

Indikatoren viser netto driftsresultat 
i pst. av driftsinntektene på konsern-
nivå. For Molde kommune alene ble 
netto driftsresultat 0,5 pst. i 2012. 
Molde kommune som konsern fikk et 
netto driftsresultat på 0,7 pst. i 2012. 
Netto driftsresultat beregnes ut fra 
brutto driftsresultat, korrigert for renter, 
avdrag, kommunale utlån, endring finan-
sielle omløpsmidler, utbytter, eieruttak 
og avskrivinger. Netto driftsresultat 
forteller hva kommunen sitter igjen med 
etter at driftsutgifter, renter og avdrag 
er betalt. Netto driftsresultat kan enten 
benyttes til å finansiere investeringer 
eller avsettes til kommende år. Netto 
driftsresultat er den indikatoren som gir 
det beste målet på økonomisk balanse i 
kommunene. Det tekniske beregnings-
utvalget for kommunal og fylkeskom-
munal økonomi har sagt, at en sunn 
og bærekraftig kommuneøkonomi 
forutsetter et positivt netto driftsresultat 
i størrelsesorden 3 pst. dersom kom-
munenes formue skal bevares. Dette er 
anslag for hele kommunesektoren. En 
kommune med høy gjeld, og dermed 
store avdragsutgifter, vil kunne ha et 
noe lavere tall og fremdeles bevare sin 
formue. Et negativt netto driftsresultat 
betyr at kommunen tærer på kapital for 
å dekke driftsutgiftene. Molde kom-
mune hadde gode netto driftsresultat 
i 2009 og 2010. I 2011 og 2012 hadde 
Molde kommune et klart dårligere netto 
driftsresultat enn kommunegruppe 13 
og landsgjennomsnittet. Molde kom-
mune har bedre brutto driftsresultat, 
men klart større netto finansutgifter gjør 
at Molde kommune får et svakere netto 
driftsresultat enn kommunegruppe 13 
og landet.

Korrigerte brutto driftsutgifter viser 
hvor stor egenproduksjon kommunene 
har. Ved å fordele utgiftene per innbyg-
ger, viser denne indikatoren hvor stor 
egenproduksjon Molde kommune har 
per innbygger. Utgiftene til produksjon 
utført for andre kommuner, staten og 
private er med i tallene. Refusjoner fra 
disse er ikke med. 

Tallene viser at Molde kommune på 
konsernnivå har en stor produksjon 
sammenlignet med kommunegruppe 
13 og landsgjennomsnittet. Det kan 
indikere at Molde kommune utfører 
mye tjenesteproduksjon for andre, har 
et mer omfattende tjenestetilbud, har 
høyere kvalitet på tjenestene, innbyg-
gerne har et større behov for tjenester, 
høy kompetanse, mindre effektiv drift 
eller ugunstig tilpasning av produksjo-
nen. Hovedårsaken til at Molde kom-
mune har en større bruttoproduksjon 
er at store deler av forskjellen utføres 
på områder med egne inntekter. Drift 
av asylmottak og flyktningetjenesten i 
Molde kommune er en viktig årsak til 
økt produksjon. Inntektene kommunen 
får er ikke fratrukket i denne indikatoren. 
Også på områder med brukerbetalinger 
ligger Molde kommune høyt i produk-
sjon. Videre har KOSTRA hatt problemer 
med å fordele utgiftene til interkom-
munale samarbeid mellom kommunene. 
Foreløpige tall indikerer at utgifter til 
Tøndergård skole er belastet i sin helhet 
på Molde kommune. Det finnes også 
tjenesteområder der produksjonen er 
høyere enn hos sammenlignbare kom-
muner, og hvor andre inntekter ikke kan 
forklare forskjellen.

Netto driftsresultat i pst. av brutto 
driftsinntekter, konsern

 3,0 2,5 2,1 2,8
 2,8 2,3 1,8 2,9 
 2,8 3,4   - 0,7

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012
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2,7 3,3 4,2 3,7
2,8 3,6 4,5 3,9 
5,3 5,9 7,9 7,3

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

 372 344 406 376 
 243 219 266 238 
 280 273 335 285 

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

 3 615 3 711 3 933 4 045
 2 885 3 033 3 209 3 282
 4 402 4 404 3 446 3 592

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Indikatoren viser netto finansutgifter 
i pst. av brutto driftsinntekter. Resul-
tatbegrepet viser hvor stor andel av 
driftsinntektene som er bundet opp til 
tilbakebetaling av lån. I tillegg inngår tap 
eller gevinst på finansielle omløpsmidler 
(både realisert og urealisert tap eller 
gevinst på aksjer og lignende), samt 
utbytte og eieruttak. Rente- og av-
dragsbelastningen vil avhenge av valgt 
finansieringsstrategi, for eksempel an-
delen fremmedkapital, nedbetalingstid 
og lignende. Ekstraordinære avdrag og 
nedbetaling av lån vil ikke fremkomme 
siden dette føres i investeringsregnska-
pet, og her tas bare hensyn til transak-
sjoner i driftsregnskapet. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
har en relativt stor andel av driftsinntek-
tene bundet opp til tilbakebetaling av lån 
sammenlignet med andre kommuner. 
Utviklingen over år vil være avhengig av 
rentenivå, nye låneopptak, eieruttak og 
verdiendring finansielle omløpsmidler. 
Molde kommune har en stor lånegjeld 
sammenlignet med kommunegruppe 13 
og landet. Dette gir høyere renteutgifter 
og avdrag. Molde kommune må derfor 
benytte en større andel av sine årlige 
inntekter til å dekke renter og avdrag. 
Videre har Molde kommune lavere 
finansinntekter. Dette har trolig sam-
menheng med at de andre kommunene 
i gjennomsnitt har satt av mer penger, 
gjennom bedre netto driftsresultat 
for tidligere år, som nå gir en høyere 
finansinntekt via innskudd og finansplas-
seringer. Den store gjelden vil gjøre det 
mer krevende for Molde kommune å få 
gode netto driftsresultat også i årene 
som kommer.

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til 
politisk styring per innbygger. Som det 
fremkommer av diagrammet, anvender 
Molde kommune mer per innbygger til 
politisk styring enn kommunegruppe 
13 og mindre enn landsgjennomsnittet. 
Folketallet i den enkelte kommune vil 
påvirke disse tallene betydelig. Gjen-
nomsnittlig folketall i kommunegruppe 
13 er på knappe 40.000. For landet 
er tallet drøye 10.000. Dette blir da 
henholdsvis flere og færre innbyggere å 
fordele utgiftene på, og dette medvirker 
sterkt til de tallene diagrammet viser. 
Det er derfor helt naturlig at Molde kom-
mune ligger mellom kommunegruppe 
13 og landet for denne indikatoren. 

Indikatoren viser de utgiftene som 
er direkte relatert til administrasjon, 
administrasjonslokaler og politisk styring 
og kontroll. Indikatoren viser hvor høye 
utgifter kommuner har til administra-
tive tjenester og styring netto. Netto 
driftsutgifter til administrasjon viser 
rene utgifter til egen administrasjon og 
styring. Utgifter grunnet at kommunene 
leverer administrative tjenester til andre 
kommuner, blir korrigert ut av nettotal-
lene.  

Å rapportere på funksjonene som tilhø-
rer denne indikatoren er svært krevende 
og studier har vist at kommuner tolker 
og fører forskjellig. Kvaliteten på tallene 
er avhengig av hvor mye ressurser den 
enkelte kommune er villige å bruke på 
rapporteringen av disse funksjonene. 
Dette medfører at tallene mellom kom-
muner i beskjeden grad vil være sam-
menlignbare. Molde kommune hadde 
en grundig gjennomgang av hva som blir 
ført på disse funksjonene i 2011. Dette 
har bedret tallene for Molde kommune. 
Samtidig gir dette et brudd i kommu-
nens egen tidsserie i 2011. 

Netto finans- og avdragsutgifter i pst.  
av brutto driftsinntekter, konsern 

Brutto driftsutgifter til politisk styring i 
kr. per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til administrasjon og 
styring i kr. per innbygger, konsern



MØRE BISPEDØMME HØGSKOLEN I MOLDE MOLDE STADION 

1983 1994 1998

INNBYGGERE – 2012

25 936



INGENIØRBYEN
Byfogd Holtermann skrev i sin byfogdsinnberetning 
i 1827: “Byens beliggenhet skulle nærmest synes å 
gjøre den skikket til fabrikkstad med manufakturer 
og andre industrianlegg.” Siden da har byen vært 
gjennom en rivende utvikling. Molde har i dag et 
stort og voksende ingeniørmiljø både innen olje- og 
gassvirksomhet, maritim næring og bygg- og anleggs-
sektoren. Molde lufthavn Årø har hatt og har fortsatt 
en stor betydning for nærings- og samfunnsliv. For 
bedriftene betyr det kort veg ut i markedet. 

RICA SEILET OG BJØRNSONSHUSET MOLDEBADET PLASSEN

2002 2010 2012

ANSATTE I INDUSTRI - 2012

1928

Foto: Terje Aam
odt
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Stabsavdelingene

Tjenester og oppgaver
Rådmannen
Rådmannen er bindeleddet mellom 
administrasjonen og de politiske organer 
og har rollen som den sentrale premis-
sleverandør til politikerne samtidig med 
å ha ansvaret for at politiske vedtak blir 
iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves 
i Molde kommunes organisasjon gjen-
nom rådmannsteamet, som i tillegg til 
rådmannen består av kommunalsjef for 
drift og forvaltning og kommunalsjef for 
plan og utvikling.

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
Avdelingen har sentrale oppgaver med 
kontroll, kvalitetssikring og oppfølging av 

kommunens drift og tjenesteproduksjon. 
Drifts- og forvaltningsavdelingen danner 
sammen med rådmannen og den politis-
ke aktivitet ett samlet rapporteringsom-
råde. Drifts- og forvaltningsavdelingen 
omfatter følgende virksomheter:
•  Kommuneadvokaten
•  Politisk sekretariat
•   Dokumentsenter/hovedarkiv/trykkeri/ 

budtjeneste
•  Innkjøpsforvaltning
•  Sekretariat kontrollutvalget
•  IKT- tjenester – drift og utvikling.
•  Kontor for tildeling og koordinering

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
med rådmannen og politisk nivå

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merfor-
bruk på kr. 3.161.600,-. Dette skyldes i 
hovedsak merutgifter til helseforetaket 
for utskrivingsklare pasienter. I tillegg 
er det merforbruk på 0,5 mill. kroner til 
næringsformål og støtte til turisttiltak.

Sykefravær: Enheten har et relativt  
lavt sykefravær i 2012 på 5,5 pst. Det er 
en økning fra 2011, men innenfor kom-
munens mål.

Medarbeidere: Gjennomsnittlig medar-
beidertilfredshet er 4,7 for avdelingen. 
Beste resultat er 5,2 på spørsmål som 
gjelder mobbing, diskriminering og vars-
ling. Laveste score 4,2 på spørsmålska-
tegori lønns- og arbeidstidsordninger.

Brukere: Ingen måling for 2012

Fremtidige utfordringer
En hovedutfordring for Molde kommune 
er å effektivisere tjenestene slik at en 
kan yte tjenester med enda bedre kvali-
tet innenfor rammene. Dette innebærer 

for Drifts- og forvaltningsavdelingen å 
følge opp driften på kommunens tjenes-
teområder, gjøre utredninger ved behov, 
bidra til å gjennomføre endringer og å 
tilpasse driften.

Det er en stor utfordring å tilpasse tje-
nestetilbudet innenfor helse og omsorg 
slik at kommunen kan håndtere strøm-
men av ferdigbehandlede pasienter 
fra sykehuset på en effektiv måte og å 
tildele helse- og omsorgstjenester på 
riktig nivå.

Innenfor flere tjenesteområder i avdelin-
gen utredes interkommunalt samarbeid. 
Mellom annet modell for interkommu-
nalt samarbeid på IKT i ROR-området 
og innkjøpssamarbeid mellom ROR og 
ORKide.

Det arbeides med å gjennomføre ved-
tatt strategi for IKT. Selv om IKT-seksjo-
nen er blitt personellmessig styrket er 
det større etterspørsel etter tjenester 
fra seksjonen enn det det er ressurser 
til å yte. I tillegg til å holde stabil drift, 
prioriteres særlig tiltak som kan bidra til 

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 5,6 % 6,6 % 3,7 % 5,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,7
ØKONOMI - God økonomistyring      
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,6 % 1,1 % -0,1 % -7,6 %

12%

55%33%

62%10%

28%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  38 36,79
2011  33 31,19
2010  26 25,19
2009  29 27,49

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2012  44 867 41 705 -3 162
2011  30 572 30 549 -23
2010  28 290 28 593 303
2009  31 093 30 921 -172

kommunalsjef 
Magne Orten

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,0 % 1,0 % 3,5 % 5,5 %
2011  0,9 % 0,4 % 2,4 % 3,7 %
2010  0,8 % 1,1 % 4,7 % 6,6 %
2009  0,8 % 1,1 % 3,7 % 5,6 %

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

2010 2011 2012 Budsjett
2013

46 -934 -6 37 -6 53 -8
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KOSTRA  

Indikatoren viser driftsutgifter inkl. av-
skrivninger etter at øremerkede tilskudd 
fra staten og evtentuelt andre direkte 
inntekter er trukket fra. De resterende 
utgiftene må dermed dekkes av kom-
munens skatteinntekter, rammeover-
føringer fra staten mv., og indikatoren 
viser dermed også prioritering av kom-
munens frie inntekter til tilrettelegging 
og bistand for næringslivet. Sammen-
ligner vi tallet for Molde kommune i 
2012 med tallet for 2011, så er det en 
markant nedgang på 30 pst. Sammenlig-
net med kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo ligger Molde kommune, 
selv etter en markant nedgang i 2012, 
på nivå med disse. Dette kan være en 
indikasjon på at Molde kommune har 
endret sine prioriteringer i tråd med 
strammere kommuneøkonomi. 

å effektivisere tjenester ved å ta i bruk 
nye digitale løsninger og gjøre bedre 
bruk av de investeringene som er gjort i 
dataverktøy.

Kontoret for tildeling og koordinering 
(KTK) må styrkes med tanke på evnen 
til å få gode vurderinger av utskrivnings-
klare pasienter og tildeling av rett utmålt 
tjeneste til rett bruker.

Det er økende etterspørsel etter kom-
muneadvokattjenester fra nabokommu-
ner blant annet grunnet interkommunalt 
samarbeid på barnevern.

Kapasiteten på innkjøpsseksjonen 
begrenser evnen til å ha de beste av-
taler til enhver tid, å utvikle elektronisk 
innkjøpssystem og å forvalte retningslin-
jene for offentlige innkjøp.

Også det politiske sekretariat har en 
dimensjonering som gjør tjenestene 
utsatt. 

    38     67     65 62
    89     89     83 71
    98     96     93 65

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og 
bistand for næringslivet per innbygger 
i kr.
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Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta 
kommunens helhetlige planlegging, 
samt legge strategier for utviklingen 
av kommunens tjenester og tjeneste-
apparat. I tillegg har avdelingen flere 
særskilte oppgaver, blant annet gjen-
nomføring av eiendomsskattetakserin-
gen, ajourhold av takstene samt sørge 
for grunnerverv, spesielt til utbyggings-
formål. 

Avdelingen består av seks seksjoner, 
der tre er fagseksjoner for tjeneste-
områdene  skole, pleie- og omsorg og 
barnehage. Kvalitetssjef i kommunen er 
organisert i stab til kommunalsjefen.

Seksjon for strategi og bestilling
Seksjonen har overordnet administrativt 
ansvar for analyse av samfunnsutviklin-
gen, strategi- og kommuneplanarbeid, 
samfunnsmedisinsk planlegging og råd-
givning, beredskapsarbeid og samord-

ning av plan- og utviklingsarbeid knyttet 
til tjenesteproduksjonen.

Seksjon for arealplan
Seksjonen følger opp at plan- og 
bygningsloven blir fulgt i all arealplan-
legging i kommunen, samt er ansvarlig 
for utformingen av kommuneplanens 
arealdel. Seksjonen skal veilede private 
tiltakshavere ved utarbeidelse av private 
planer.

Seksjon for landbruk og naturforvalt-
ning
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvalt-
ning og rådgivningsoppgaver innen 
jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, 
viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har 
ansvaret for kommunens skoger og er 
en viktig medspiller og premissleveran-
dør i arealplansaker og energispørsmål.

Fagseksjoner
Fagseksjonene er beskrevet under 
respektivt fagområde.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen hadde et merfor-
bruk på kr. 465.149.-. Fagseksjon pleie 
og omsorg hadde det størte merfor-
bruket på 1,0 mill. kroner. Det skyldes 
i hovedsak forsinket gjennomføring av 
budsjetterte tiltak. Merforbruket på sek-
sjon for arealplan er på knappe 0,6 mill. 
kroner og skyldes i hovedsak mindre 
aktivitet mot interne prosjekt med be-
vilgninger. Fagseksjon barnehage har et 
merforbruk på knappe 0,3 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak økte utgifter 
til barn med særskilte behov. Seksjon 
for landbruk er i tilnærmet balanse. 
Seksjonene for strategi og bestilling og 
fagseksjonen skole har et samlet min-
dreforbruk på 1,3 mill. kroner. Innsparing 
ved seksjon for strategi og bestilling 
skyldes vakante stillinger.

Sykefravær: Sykefraværet gikk i 2012 
ned med 2,0 pst. Det er størst nedgang 
i langtidsfraværet. Sykefraværet gikk 
ned for tredje år på rad. 

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelsen i 2012 ga et godt resultat for 
avdelingen (4,7). Best skår er på innhold 
i jobben (5,2), samarbeid og trivsel (5,2) 
og fravær av mobbing og diskriminering 

(5,3). Fysiske arbeidsforhold er et om-
råde avdelingen vil se på fremover.

Brukere: Ingen målinger for 2012

Fremtidige utfordringer
Avdelingen har ansvaret for kommunens 
helhetlige planlegging. Det er viktig at 
avdelingen har gode strategiske planer 
for utvikling av tjenestetilbudet i kom-
munen. Flere av planene må revideres, 
herunder kommunedelplan for Molde 
by. Presset for å skaffe flere tomter til 
næring og bolig er stort. Sentrumsutvik-
ling og fortettingsproblematikk er andre 
sentrale tema.

I 2013 vil arbeidet med skolebruksplan 
og plan for helhetlig helse- og omsorgs-
tilbud bli prioritert. Den relativt store 
økningen i folketallet i 2012, og målset-
ting om ytterligere økning, stiller store 
krav til å utvikle tjenestetilbudet. 

Samhandlingsreformen vil gi kommu-
nen ekstra utfordringer. Arbeidet med 
nye transportløsninger vil også kreve 
ressurser. Prosjekter som bypakke for 
Molde og Møreaksen vil føre til store 
ressurskrevende planleggingsoppgaver i 
de kommende årene.  

72%
21%

7%

32%

18%

50%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  35 33,67
2011  38 34,45
2010  38 34,75
2009  34 31,05

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  126 710 126 244 -465
2011  89 107 86 897 -2 210
2010  34 733 34 115 -618
2009  28 348 28 506 158

kommunalsjef 
Eirik Heggemsnes

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,6 % 0,6 % 2,2 % 3,4 %
2011  0,8 % 0,9 % 3,7 % 5,4 %
2010  0,7 % 1,1 % 4,6 % 6,4 %
2009  0,7 % 1,1 % 5,9 % 7,7 %

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

2010 2011 2012 Budsjett
2013

124 -90 133 -44 171 -45 182 -61

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 7,7 % 6,4 % 5,4 % 3,4 % 
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,7
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,6 % -1,8 % -2,5 % -0,4 %
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Personal- og organisasjonsavdelingen

Tjenester og oppgaver
Avdelingen har det overordnede ansva-
ret for kommunens personal- og orga-
nisasjonsarbeid, herunder arbeidsgiver-
ansvaret for rekruttering og avlønning. 
Avdelingen har ansvar for det løpende 
lønnsarbeidet. I tillegg hører hovedtillits-
valgte, hovedverneombud og lærlingene 
under avdelingen.

Personal- og organisasjonsutviklings-
seksjonen
Avdelingen bistår kommunens enheter 
i alle saker som gjelder arbeidsgiver-
spørsmål, lederutvikling, organisasjons-
utvikling og overordnet oppfølging av 
nærvær og sykefraværsarbeidet. Avde-
lingen har oppgaver innen tilsettings- og 
personalsaker, oppfølging av ordninger 
som avtalen om inkluderende arbeidsliv, 
felles opplæringstiltak, bistå i enhets- og 
organisasjonsutvikling, koordinering av 
lærlingeordningen, overordnet HMS 
og BHT-arbeid, veiledning av ledere 

angående personalutvikling, strategisk 
utvikling, kreativ ressurstenkning og 
effektiviseringstiltak, lederopplæring, 
lønnsforhandlinger samt andre forhand-
linger innen personalsaker.

Lønnsseksjonen
Seksjonen har ansvaret for det løpende 
lønnsarbeidet og kjører lønn for alle 
enheter i Molde kommune (totalt for ti 
selskap), herunder innberetning av skatt 
og arbeidsgiveravgift og utarbeidelse 
av ekstern lønnsstatistikk. I tillegg fører 
seksjonen oversikter over sykefravær, 
sørger for at det blir krevd refusjon fra 
NAV og utarbeider interne og eksterne 
fraværsstatistikker. Seksjonen foretar 
også innrapportering til pensjonskas-
sene og Arbeidsgiver- og Arbeidstakerre-
gisteret. Seksjonen gir råd om, foreslår 
og gjennomfører effektiviserings- og 
kvalitetssikrende tiltak for hele organi-
sasjonen.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen hadde et mindre-
forbruk på kr. 175.029,-. Dette skyldes 
i hovedsak arbeid med effektiviserings-
tiltak, salg av tjenester, eksterne midler 
og streng prioritering av oppgaver fra 
alle ansatte. Dette har gjort det mulig å 
holde budsjettet innenfor tildelt ramme, 
samtidig som avdelingen har levert 
tilfredsstillende tjenester.

Sykefravær: Ansatte jobber under tids-
press og streng prioritering av oppgaver. 
Det jobbes kontinuerlig med tiltak som 
skal gi et godt arbeidsmiljø for arbeids-
fellesskapet og for den enkelte. Det 
er fortsatt utfordringer, så ledelse og 
ansatte må prioritere å jobbe med tiltak 
som kan gi god helse og godt arbeids-
miljø og rette fokus på arbeidsoppga-
vene som skal leveres.

Medarbeidere: Det skåres godt på at 
arbeidsgiver legger til rette for kompe-
tanseheving og tydelighet på kommu-
nens og avdelingens mål og retning. 
Men ansatte mener fortsatt at det må 
gjøres enda mer for å ha nok og tilstrek-
kelig kompetanse. Kompleksitet, stort 
ansvar, kontinuerlig utvikling samt store 
forventninger til arbeidets kvalitet og 
mengde er årsaken til dette. Det skal 

også arbeides for bedre samhandling, 
bedre oppfølging av hver enkelt ansatt 
og bedre stolthet over eget og kommu-
nens gode arbeid.

Brukere: Ingen måling i 2012.

Fremtidige utfordringer
Avdelingen har ansvar for lederutviklings-
programmer, opplæring og implemen-
tering av Lean, medarbeiderdager og 
systematisk veiledning ved behov 
samt videreutvikling av e-læring. Nye 
strategier som skal lages, forankres og 
implementeres i kommende periode 
er ny arbeidsgiverstrategi, strategisk 
kompetanseplan, innovasjonsstrategi og 
aktiv borgerstrategi. Avdelingen har mye 
utviklings- og kulturendringsarbeid som 
må kontinuerlig følges opp. Personal- 
og lønnssaker må fortløpende være 
ajourholdt. Avdelingen har spisskompe-
tanse også på organisasjonskunnskap. 
Denne er svært verdifull i tillegg til den 
enkeltes faglige kompetanse. Det er 
svært viktig å beholde og videreutvikle 
dyktige medarbeidere som anvender sin 
kunnskap til gode og riktige tjenester i 
hele organisasjonen.

66%

1%
33%

68%

32%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  42 29,13
2011  38 26,08
2010  36 25,52
2009  40 27,68

Fordeling av hovedtall

2010

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

21 -4 22 -4 25 -5 23 -4

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  20 024 20 199 175
2011  17 914 19 444 1 530
2010  17 515 19 001 1 486
2009  18 508 19 092 584

personal- og organisasjonssjef 
Mette Holand

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,0 % 1,9 % 3,0 % 5,9 %
2011  1,2 % 0,6 % 6,1 % 7,9 %
2010  1,2 % 1,0 % 1,3 % 3,5 %
2009  1,6 % 3,3 % 2,9 % 7,8 %

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 7,8 % 3,5 % 7,9 % 5,9 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,8  4,8
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,1 % 7,8 % 7,9 % 0,9 %



78
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Kommunen skal ut ifra vedtatt organi-
sering i MIO (Molde i omstilling), ha én 
samlet økonomifunksjon plassert i øko-
nomiavdelingen. Dette stiller store krav 
til avdelingens samlede kompetanse og 
arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt 
i tre seksjoner og arbeidsområdene for 
den enkelte seksjon beskrives slik:

Seksjon budsjett, økonomi og controll
Seksjonen står for den delen av kom-
munens budsjettarbeid som utføres 
i økonomiavdelingen, samt budsjett-
oppfølging overfor avdelinger/enheter, 
avviksrapportering og fagstøtte til 
avdelinger/enheter, samt analyser og 
utredninger. I tillegg utarbeides blant 
annet årsrapporten her.

Det økonomiske controlleransvaret er 
tillagt økonomiavdelingen og utføres av 
denne seksjonen.

Seksjon regnskap og finans
Seksjonen har ansvar for regnskapsfø-
ring for Molde kommune, Molde Eien-
dom KF, Molde Utleieboliger KF, Molde 

Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, 
Tøndergård skole, distriktsrevisjonen og 
Kirkelig fellesråd, samt rapportering for 
Molde kommune. I tillegg føres regn-
skap for Romsdal Parkering AS. Videre 
har seksjonen ansvaret for forvaltning 
av kommunens fondsmidler, innfordring, 
innlån, utbetalinger og ajourhold av 
kontoplan, drift av økonomisystemet, 
koordinering av KOSTRA-rapporteringen 
til staten med mer.

Seksjon skatt
Seksjonen utfører oppgaver på skat-
teområdet som staten har delegert til 
kommunen. Videre sørger seksjonen 
for at skatter og avgifter blir innbetalt 
og avregnet i rett tid og den utfører 
regnskapskontroller hos kommunens 
mange arbeidsgivere. Seksjonen utførte 
alle oppgaver innenfor skatteområdet 
for Vestnes kommune i 2012, samt på 
slutten av året for Aukra kommune. Sek-
sjonen leverer også tjenester innenfor 
området regnskapskontroll til kommu-
nene Aukra og Fræna.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen hadde et min-
dreforbruk på kr. 114.297,-. Avviket 
skyldes i hovedsak vakanser og refusjon 
av sykepenger gjennom året. Mindre-
forbruket er noe lavere enn beregnet 
i økonomirapporteringen på slutten av 
året og kan begrunnes i merutgifter ved 
skatteseksjonen som i realiteten hørte 
til i regnskapet for 2011.

Sykefravær: Økonomiavdelingen har 
et sykefravær i 2012 på 6,8 pst. Dette 
er en økning på 1,1 pst. fra 2011. Det 
meste av denne økningen skyldes lang-
tidssykemeldte. Korttidsfraværet er lavt 
og ligger på linje med andre avdelinger i 
staben. Avdelingen arbeider kontinuerlig 
for å redusere fraværet. 

Medarbeidere: Resultatet av medarbei-
derundersøkelsen var på enkelte punk-
ter svært nedslående for avdelingen. 
Dette er det blitt arbeidet med utover 
høsten gjennom blant annet etablerin-
gen av et eget miljøutvalg ved avdelin-

gen. Misnøye med lønn og lønnsfastset-
telse var det området som klart skilte 
seg ut negativt, mens tilfredsheten med 
arbeidstidsordningene var positiv. 

Fremtidige utfordringer
Avdelingen vil ha en sentral rolle i årene 
som kommer i arbeidet med å få rettet 
opp ubalansen i kommunens driftsbud-
sjetter som gjenspeiles i kommunens 
vedtatte budsjett for 2013. Ansvaret 
for å gjennomføre tiltak som tar hensyn 
til fagligheten ute i de enkelte tje-
nesteproduserende enhetene, ligger 
selvsagt på de ulike enhetslederne, 
men avdelingens rådgivere må tyngre 
inn med tanke på de økonomiske kon-
sekvensene og da særlig mer opplæ-
ring i kommunebudsjett og regnskap. 
Avdelingen ser også mulighetene for at 
flere omkringliggende kommuner vil ha 
et tettere samarbeid med Molde kom-
mune innen skatteområdet.  
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30%
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89%11%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  27 26,50
2011  27 26,40
2010  27 26,22
2009  25 24,30

Fordeling av hovedtall

2010

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

18 -6 18 -6 18 -6 18 -6

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  12 339 12 453 114
2011  11 495 12 060 565
2010  11 774 12 352 578
2009  10 991 10 991 -

økonomisjef 
Kurt Magne Thrana

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 1,3 % 4,2 % 6,8 %
2011  1,3 % 1,1 % 3,3 % 5,7 %
2010  0,9 % 0,9 % 3,6 % 5,4 %
2009  1,3 % 1,8 % 1,2 % 4,3 %

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 4,3 % 5,4 % 5,7 % 6,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,2  4,0
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 %  4,7 % 4,7 % 0,9 %
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tabsavdelingene

Informasjons- og serviceavdelingen

Tjenester og oppgaver
Informasjons- og serviceavdelingen har 
som hovedoppgave å drifte kommunens 
førstelinjetjeneste. Det innbefatter dag-
lig drift av sentralbord og servicetorg, 
samt drift og utvikling av de digitale 
publikumskanalene. 

Servicetorget veileder kommunens 
innbyggere om de fleste kommunale 
tjenestene. Det utføres tomtesalg, samt 
behandling av søknader på ledsagerbe-
vis og skjenkebevilling for enkeltanled-
ning. Avdelingen koordinerer også utleie 
av rådhussalen. 

Informasjons- og serviceavdelingen til-
byr informasjonsfaglig rådgivning internt 
i kommunen, og står for koordinering av 
ulike publikumsarrangement og andre 
omdømmebyggende tiltak. 

Av oppgaver innen det digitale området 
kan nevnes drift og utvikling av kom-
munens internett- og intranettsider, 
produksjon og vedlikehold av elektro-
niske skjema, SMS-tjeneste, samt drift 
og overvåking av kommunens offisielle 
kontoer i sosiale medier. 

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen hadde et mindre-
forbruk på kr. 496.432.-. Dette skyldes i 
hovedsak høyt langtidssykefravær gjen-
nom hele året som ga en merinntekt på 
refusjon sykelønn på knappe 0,4 mill. 
kroner. Kommunens kostnader til fastte-
lefoni og markedsføring ga et mindrefor-
bruk på knappe 0,1 mill. kroner. 

Sykefravær: Avdelingen har hatt en 
negativ utvikling i sykefraværet, og 
hadde et samlet fravær på 19,8 pst. i 
2012. Korttidsfraværet er lavt. Det høye 
langtidsfraværet har i perioder medført 
svært høyt arbeidspress på de som er 
på jobb, lengre ventetid for publikum 
og svært høy sårbarhet ved ferieavvik-
ling. Bruk av sjukevikar har bidratt til å 
avhjelpe situasjonen i perioder. Det høye 
langtidsfraværet anses ikke å være ar-
beidsrelatert. At en høy andel av arbeids-
stokken er over 60 år, vurderes som en 
sentral faktor.  Det bør også legges til at 
avdelingen er liten, og at den enkeltes 
fravær gir store utslag på statistikken. 

Medarbeidere: Avdelingen har et gjen-
nomsnitt på 4,5 i medarbeiderunder-
søkelsen for 2012, noe som er en liten 
nedgang siden forrige måling. Medar-
beidernes helhetsvurdering av arbeids-
situasjonen har derimot økt fra 4,2 til 4,4 
siden 2010. 

Undersøkelsen viser en positiv utvikling 
innen organisering av arbeidet, mobbing 
og diskriminering, og forhold til nær-
meste leder. Samarbeid og trivsel med 
kollegene, samt fysiske arbeidsforhold, 
viser derimot en negativ trend. Dårligere 

skår på fysiske arbeidsforhold knyttes 
direkte til flyttingen fra Torget 2 til råd-
huset. Den negative utviklingen rundt 
samarbeid og trivsel er blitt drøftet, og 
årsakene er staket ut i felleskap. Det er 
i etterkant blitt arbeidet med bevisst-
het rundt organisasjonskulturen, den 
enkeltes ansvar for arbeidsmiljøet, samt 
klargjøring av roller og oppgaver i avde-
lingen. Arbeidet vil videreføres i 2013.

Brukere: Ingen måling for 2012

Fremtidige utfordringer
Informasjons- og serviceavdelingen står 
midt i et generasjonsskifte, der tre med-
arbeidere går av med pensjon på mindre 
enn ett år. Fremover må det påregnes at 
avdelingen drives med færre medarbei-
dere, samtidig som den gode servicen 
skal opprettholdes og videreutvikles. Å 
legge til rette for gode digitale tjenester, 
der kunden utfører stadig flere av sine 
ærender foran egen PC, er en kontinu-
erlig jobb. Utprøving av nye medier og 
digitale tjenester er svært ressurskre-
vende, men desto viktigere å prioritere i 
tiden fremover. 

Manuelle arbeidsoppgaver i sentral-
bordet opprettholdes nå av et telefoni-
system som er modent for utskifting. 
At kommunen får på plass et nytt 
telefonisystem, og at sentralbordet og 
organisasjonen for øvrig greier å utnytte 
effektiviseringsmulighetene i den nye 
teknologien, er svært avgjørende for at 
den planlagte bemanningsreduksjonen 
skal oppleves forsvarlig og naturlig.

28%
55%

17%

86%14%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  9 7,80
2011  9 7,40
2010  11 9,60
2009  11 9,80

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  4 080 4 578 496
2011  4 770 4 965 195
2010  5 423 5 795 372
2009  8 699 8 848 149

informasjons- og servicesjef 
Hilde Johansen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,4 % 1,1 % 17,3 % 19,8 %
2011  1,0 % 0,9 % 7,1 % 9,0 %
2010  1,3 % 1,3 % 1,5 % 4,1 %
2009  1,0 % 0,3 % 8,4 % 9,7 %

2010

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

7 -1 6 -2 5 -1 5 -1

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 9,7 % 4,1 % 9,0 % 19,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,6  4,5
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 %  6,4 % 3,9 % 10,9 %
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    13,1    12,9    12,7 12,6
    13,1    13,0    12,8 12,6
    12,9    12,6    12,3 11,9

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Utdrag fra behovsprofil andel 6 - 15 år

Diagrammet viser at andelen skolebarn 
i Molde kommune er lavere enn andel 
barn i skolealder i de kommunene det 
er naturlig å sammenligne seg med. 
Nedgangen ser ut til å vedvare også i 
årene som kommer. En konsekvens av 
at kommunen har en lavere andel sko-
lebarn, er at den mottar et lavere årlig 
rammetilskudd. Dette kan resultere 
i at kommunen anvender mindre av 
sine totale ressurser til skolesektoren. 
Indikatoren skal ikke ha betydning for 
ressursbruk per elev. Forøvrig viser 
diagrammet at nedgangen i aldersgrup-
pen er en generell utvikling i landet. 
Dette betyr ikke nødvendigvis at det er 
en nedgang i antall barn, men at ande-
len barn i forhold til totalbefolkningen 
blir mindre.

Diagrammet viser fordelingen av antall 
elever på hver enkelt skole i Molde 
kommune fordelt på 1. – 4. trinn, 5. – 7. 
trinn og 8. – 10. trinn. Differansen på 
elevtallet mellom diagrammet og tabel-

len øverst side 86 skyldes at elever fra 
Tøndergård skole er tatt med i tabellen 
(37 elever inkludert elever fra andre 
kommuner).

Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn
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Økonomisk oversikt for skoleområdet                                                                         (i 1.000 kr.)

 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Budsjett 2013
Fagseksjon skole 22 034 22 651 617 20 283
Kvam skole 13 403 12 991 -412 13 345
Sellanrå skole 23 122 23 905 783 22 849
Langmyra skole 26 611 26 663 52 25 865
Nordbyen skole 19 087 19 157 70 19 255
Kviltorp skole 25 494 25 179 -315 25 446
Kleive oppvekstsenter 11 286 11 625 339 12 187
Bolsøya skole 5 453 5 435 -18 5 884
Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 020 17 941 -79 18 434
Sekken oppvekstsenter 4 559 4 520 -39 4 610
Bekkevoll ungdomsskole 28 728 28 114 -614 29 425
Bergmo ungdomsskole 20 626 20 715 89 20 878
Skjevik barne- og ungdomsskole 17 630 17 185 -445 16 843
Totalt på skoleområdet 236 053 236 081 28 235 304
Molde voksenopplæringssenter 8 397 8 355 -42 7 927

Tjenester og oppgaver
Skoleområdet i Molde kommune  
består av:
•   Fagseksjon skole
•   7 barneskoler
•   2 ungdomsskoler
•   3 kombinerte barne- og ungdoms-

skoler
•   Molde voksenopplæringssenter  

(er beskrevet under egen enhet)

Fagseksjon skole
Fagområdet følges opp i samsvar med 
nasjonale føringer og lokale priorite-
ringer. Seksjonen skal være aktiv i 
kvalitetsutviklingen av grunnskolen og 
samhandler med Molde voksenopp-
læringssenter. Videre har seksjonen 
ansvar for oppfølging og koordinering av 
overordnet planlegging og ressursdispo-
nering på området.  Fagsekssjon skole 

har også personal- og økonomiansvar 
for alternativ opplæringsarena, Cap Clara 
og pedagogisk støtteteam (PST).

Grunnskole 
Molde kommune har tolv skoler. Det 
totale elevtallet per 1. oktober 2012 var 
3.048. Av årsverk er 244 direkte knyttet 
opp til undervisning, mens 74 årsverk er 
assistenter i skole og SFO. I tillegg er 18 
årsverk knyttet opp til administrative og 
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Fremtidige utfordringer 
Generelle ressursutfordringer
Det er vesentlige utfordringer for Molde 
kommune på grunnskoleområdet innen:
•   basisressurs for elevoppfølging
•   spesialundervisningsfeltet 
•   elever med minoritetsspråklig  

bakgrunn/innføringsklasse
•   kompetanseutvikling for tilsatt  

personale
•   nye tiltak på prioriterte områder

Situasjonen for skoleområdet er kre-
vende. De siste årene har det kommet 
flere endringer i avtale- og regelverk 
som økt tidsressurspott, ny strategi for 
kompetanseutvikling, forskriftsendringer 
om økt dokumentasjonskrav, veiled-
ning av nyutdannede, videreutvikling av 
ungdomstrinnet med nye valgfag m.m. 
Ved flere av tiltakene og endringene i 
rammevilkår, forutsettes det at kommu-
nene følger opp uten eller med delvis 
kompensasjon for ekstra kostnader.  
Det er utfordrende for skolene å legge 
godt nok til rette for differensiering og 
gruppedeling.
Siden kommunen har mange elever 
med store og sammensatte vansker, er 
dette ekstra krevende.  Evalueringer på 
nasjonalt nivå de senere år, viser totalt 
sett en klar økning i spesialundervisning 
i grunnskolen, både som en del av det 
generelle pedagogiske tilbudet og i form 
av segregerte opplæringstilbud. 

Prioriterte utviklingsområder innen 
skoleområdet i kommende periode
•    Tilpasset opplæring/spesialunder- 

visning innen vedtatt ramme med vekt 
på felles forståelse og oppfølging.

•   Vurdering med utgangspunkt i mål 
for opplæringen og læringsresultat på 
skole- og kommunenivå.

•   Tidlig innsats.
•   Oppfølging av minoritetsspråklige 

elever.
•   Kompetanseutvikling for tilsatt per-

sonale med vekt på grunnleggende 
ferdigheter i norsk og matematikk, 
fremmedspråk, rådgiving og ledelse.

•   Utviklingsarbeid på ungdomstrinnet.

Tilpasset opplæring
Ved kartlegging av behov for skoleåret 
2012/2013 kom det frem et behov for 
pedagogressurser utover gjeldende 
driftsramme på 169,5 uketimer og 
ekstra assistentressurs på 17,45 årsverk. 
Høsten 2012 hadde 8,9 pst. av elevene 
i grunnskolen i Molde kommune vedtak 
om spesialundervisning. Ny kommunal 
plan for oppfølging av dette feltet er 
under utarbeidelse, og vil bli politisk 
behandlet våren 2013. 

Vurdering
Vurdering er et virkemiddel som skal 
fremme læring for både elever og 
lærere. Arbeidet skal sees på som 
en integrert del av det kontinuerlige 
læringsarbeidet ved den enkelte skole. 
Tydelig skoleledelse, tydelig klassele-
delse og refleksjon om læring skal sikre 
at læring skjer i et lærende fellesskap. 
Skolevurdering og elevvurdering skal 
sees i sammenheng som et grunnlag 
for videreutvikling av opplæringstilbudet 
ved alle skoler i kommunen. Revidert 
vurderingssystem for grunnskolen kom-
mer til politisk behandling våren 2013.

Tidlig innsats
Dette skal føre til tidlig inngripen når 
problemer oppstår eller avdekkes i før-
skolealder, iløpet av grunnopplæringen 
eller i voksen alder. 

Av tiltak i Molde kommune fremheves 
spesielt følgende:
•    Overgangen barnehage - skole, i 

samsvar med vedtatt plan.
•    Styrking av ramme 1. - 4. klasse, 

vektlegging av grunnleggende ferdig-
heter.

•    SOL -systematisk observasjon av 
lesing.

Oppfølging av minoritetsspråklige 
elever
Innføringsklasse for nyankomne flerkul-
turelle elever ble etablert ved Sellanrå 
skole høsten 2009. I nytt politisk vedtak 
i juni 2011 ble ordningen videreført. 
Tilbudet gjelder for elever fra 3. - 7. trinn 
fra byskolene Kvam, Sellanrå, Langmy-

ra, Nordbyen og Kviltorp. I politisk sak 
i april 2012 ble det vedtatt å opprette 
innføringsklasse også for ungdomstrin-
net, lokalisert på Bekkevoll ungdoms-
skole. Innføringsklassen for ungdoms-
trinnet er et tilbud for hele kommunen, 
med unntak av ungdomstrinnet ved 
Skjevik barne- og ungdomsskole. Dette 
har sammenheng med tilbudet som er 
etablert ved skolen for oppfølging av 
elever fra Molde asylmottak. Elevtallet 
og utfordringene på dette området er 
økende.  

Kompetanseutvikling for tilsatt perso-
nale
For inneværende skoleår (2012/2013) 
har Molde kommune ikke gitt tilsagn om 
deltakelse i videreutdanning. Med en 
lærergruppe på ca. 300 personer, vil det 
ta lang tid før aktuell kompetanseheving 
kan gjennomføres med 1 - 2 deltakere 
per år slik det har vært de to siste årene. 
Kommunen har utarbeidet en strategi 
for kompetanseutvikling i skolen gjen-
nom nettverksbygging internt og mel-
lom skolene i kommunen.   

Utviklingsarbeid på ungdomstrinnet
Kommunene er i gang med oppfølging 
av Stortingsmelding nr. 22 (Motivasjon 
- Mestring – Muligheter 2010/2011). 
Målsettingen med meldingen er å gi 
elevene en mer variert og praktisk opp-
læring, blant annet gjennom innføring av 
nye valgfag. Åtte nye valgfag ble innført 
høsten 2012 for 8. trinn og fra høsten 
2013 skal syv nye valgfag innføres. 
Fra høsten 2013 skal også 9. trinn ha 
tilbud om valgfag. Valgfagene vil kreve 
flere lærere fordi elevene vil arbeide i 
mindre grupper. I den videre oppfølging 
av ungdomstrinnsmeldingen, skal det 
iverksettes et skolebasert program over 
fem år for kompetanseutvikling i klas-
seledelse og forsterket lesesatsing med 
særlig vekt på gutter. Endringer i forhold 
til strukturer og innhold i opplæringen, 
vil utløse behov for en styrking av res-
sursrammen for ungdomstrinnet.  Den 
statlige rammen for Molde kommune 
fra høsten 2012, for oppfølging av valg-

S
kole

pedagogiske lederoppgaver. Totalram-
men for grunnskolen i Molde kommune 
i 2012 var på ca. 236 mill. kroner.

Leksehjelp
I henhold til forskrift til opplæringslo-
ven, har elevene på 1.- 4. årstrinn rett 
til minst én time leksehjelp per uke. 
Målsetting for tilbudet er blant annet 
at tiltaket skal bidra til sosial utjevning 
gjennom inkludering, bedre rammer 
for læringsutbytte og økt trivsel. Det er 
viktig at tilbudet er fleksibelt og tilpasset 

lokale forhold. Tilbudet om leksehjelp 
for 1. - 4. trinn ble iverksatt fra august 
2010. Alle elever som ønsker det, skal 
ha mulighet til å delta. Per 1. oktober 
2012 deltok 675 elever i ordningen.  
Dette utgjør 57,3 pst. av elevene på 
trinnene. Størst deltakelse er det fra 2. 
og 3. årstrinn med henholdsvis 183 og 
212 elever.

Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever 
i grunnskolen muligheter for positive 

aktiviteter før og etter skoletid. Det skal 
legges til rette for varierte leke-, kultur og 
fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er 
åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det 
skal legges til rette for funksjonshem-
mede elever fra 1. - 7. trinn. Totalt er det 
51 årsverk knyttet til SFO. Høsten 2012 
deltok 800 barn i ordningen.
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fagsordningen, var på kr. 318.000,- med 
årsvirkning i 2013 på kr. 455 000,-. Det 
er et klart behov for å kunne stille flere 
delingstimer til rådighet, utover sentral 
tildeling, for å kunne følge opp elevene i 
mindre grupper. 

Andre områder for oppfølging
Systemarbeid med revisjon av plan- og 
vurderingssystem for grunnskolen med 
vekt på oppfølgings- og dokumenta-
sjonskrav knyttet til lov og regelverk, 
herunder læringsmiljøe, (§9a i opplæ-
ringsloven), må følges opp. 

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

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

•   Oppfølging av samarbeidet skole- 
hjem med tiltaket foreldreskole. 

•   Bygningsmessige utfordringer i 
påvente av fremtidig utbygging eller 
renovering ved Vågsetra barne- og 
ungdomsskole og Sellanrå barne-
skole.

Oppsummering
•   Forventninger til oppfølging på 

skoleområdet bør uttrykkes gjennom 
målbare mål.

•   Faglige forbedringer settes i fokus.
•  Fasthet i mål og retning over tid.  

•   Ressurser for oppfølging av vedtatte 
systemer.

•   Klargjøring i utøvelse av det politiske 
og administrative skoleeierskapet 
gjennom videreutvikling av innsikt og 
kunnskap, både politisk og adminis-
trativt. 

•   Tiltak og ressurser må innrettes i tråd 
med satte mål. 

Møre og Romsdal fylkeMolde kommune Landet

Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

4,1
4,0
4,0

4,4
4,4
4,4

3,9
4,1
4,1

3,9
3,9
3,9

3,5
3,6
3,6

1,3
1,4
1,4

4,2
4,2
4,2

3,2
3,4
3,4

3,2
3,2

3,3

Diagrammet viser hvordan Molde 
kommune ligger an i forhold til 7. trinn 
i fylket og resten av landet. Moldesko-
lene ligger på snittet eller over i 5 av 9 
indikatorer.

Kommentar 
Gjennomgående trives eleven i 
Moldeskolen,med måloppnåelse på linje 
med fylkes- og nasjonalt nivå. Trivselsle-
derprogrammet (barnetrinnet, elevstyrte 
aktiviteter i friminuttene) iverksatt vår 
2010 på Kvam, Sellanrå, Langmyra, 
Kviltorp, Bolsøya, Kleive (1. – 7. trinn) og 
Skjevik (5. – 7. trinn), har trolig en positiv 
innvirkning i denne sammenheng. På 
spørsmålet ”trivsel med lærerne”, viser 
sammenligninger med fylket og landet 
som helhet, at skolene i Molde ligger 
rett under snittet.  

Kommunen ligger også under snit-
tet for indikatoren elevdemokrati. Her 
vil området følge opp med fokus på 
elevrådsarbeid og elevmedvirkning ute 
på skolene. Videre vil rutiner og retnings-
linjer i overordnet system for kapittel 9 a 
i opplæringsloven bli tatt inn som del av 
plan- og vurderingssystem for grunn-
skolen.

Elevundersøkelsen 7. trinn 

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen 2011/2012 er en 
nettbasert spørreundersøkelse. Elevene 
får si sin mening om forhold som er 
viktige for å lære og for å trives på sko-
len. Skoleeier er pålagt å gjennomføre 
elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn 

og på videregående 1. år i vårsemeste-
ret. Det er frivillig for elevene å svare på 
elevundersøkelsen. Besvarelsen er ano-
nym. Her presenteres resultatene for 7. 
og 10. trinn samlet for hele kommunen. 
Ved å gå inn på http://skoleporten.udir.
no/Læringsmiljø kan resultat hentes for 
den enkelte skole, såfremt elevtallet 

er høyt nok. Der finnes også fylkes- og 
nasjonale resultat. Det er brukt skala fra 
1 til 5, der 5 er best unntatt ved spørs-
mål om mobbing hvor lav verdi er liten 
forekomst.  
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Kommentar
Det er en svak tilbakegang når det 
gjelder trivsel. Samtidig registrerer un-
dersøkelsen redusert motivasjon. Molde 
kommune ligger på nivå med fylkes- og 
landsgjennomsnittet både for sosial 
trivsel og motivasjon. Det er spesielt 
gledelig at det er færre elever som opp-
lever mobbing på barnetrinnet.  Dette er 
i samsvar med en nasjonal trend.  

Større analyser fra elevundersøkelsen i 
perioden 2007 – 2011 viser at lærerne 
bruker mindre tid på å få ro i klassen. I 
samme periode synker andelen elever 
som oppgir at de forstyrrer andre elever 
når de jobber. Det er viktig å få med seg 
at tallet som viser hvor mange som for-
midler at de blir mobbet, har blitt lavere. 

Elevundersøkelsen 7. trinn 2011/20122010/2011

Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

4,5
4,4

3,4
3,3

4,3
4,2

4,0
3,9

1,4
1,3

3,3
3,2

3,9
3,9

3,5
3,5

4,1

Diagrammet viser hvordan Molde  
kommune ligger an i forhold til 10. trinn  
i fylket og resten av landet. Ungdoms-
skolene i Molde kommune ligger på 
lands- og fylkessnittet i seks av elleve 
indikatorer. På fire ligger kommunen 
under, mens én indikator er over.

Kommentar 
Elevdemokrati og medbestemmelse bør 
få et klarere fokus i ungdomsskolen. 
Systematisk oppfølging av elevråds-
arbeid og deltakelse i ungdomsrådets 
tiltak bør prioriteres. På området faglig 
veiledning ligger skolene i Molde i 
underkant sammenlignet med fylkes- og 
landssnittet.  Dette er et forhold som 
skolene vil prioritere inn i det daglige 
oppfølgingsarbeidet gjennom undervei-
svurdering. 

Møre og Romsdal fylkeMolde kommune Landet

Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

Medbestemmelse

Karriereveiledning

4,3
4,3
4,3

3,8
3,8
3,8

3,8
3,8
3,8

4,1
4,1
4,1

3,2
3,2

2,9
2,8
2,7

1,4
1,4
1,4

3,8
3,8
3,8

3,0
3,1
3,1

3,4
3,6
3,6

2,1
2,3
2,3

3,1

Elevundersøkelsen 10. trinn 
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Kommentar
Det er en gjennomgående positiv 
utvikling. Dette gjelder spesielt innenfor 
områdene faglig utfordring og faglig vei-
ledning. Resultatene indikerer et større 
fokus i skolene på disse områdene rela-
tert til fylkes- og landsgjennomsnittet.

Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

Medbestemmelse

Karriereveiledning

Elevundersøkelsen 10. trinn 2011/20122010/2011

4,3
4,3

2,8
3,1

1,4
1,4

3,7
3,8

3,0
2,9

3,7
3,8

2,8
3,0

2,1
2,1

3,3
3,4

3,8
3,8

4,0
4,1

KOSTRA

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Andre nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6 - 15 år  78 115 82 742 87 103 82 025 85 015 88 635 87 905 91 432 95 955
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler, per innbygger 6 - 15 år 62 663 65 039 68 332 66 191 68 975 72 125 70 283 73 237 77 104
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6 - 9 år 4 228 4 896 4 903 2 956 3 076 3 184 3 648 3 913 4 028
Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innbygger 6 - 15 år 12 685 14 668 15 638 13 529 13 597 13 928 14 543 14 903 15 375
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6 - 15 år 1 178 1 213 1 237 1 165 1 246 1 323 1 688 1 791 1 901
Produktivitet/enhetskostnader         
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev 1 235 1 224 1 098 1 426 1 334 1 271 1 529 1 485 1 429
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev 624 608 364 840 780 797 810 806 822
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per komm. bruker 25 717 27 054 29 193 23 490 24 306 24 950 23 588 24 525 25 367
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, per elev 12 411 14 483 15 622 14 151 14 174 14 435 15 139 15 416 15 945
Leie av lokaler og grunn, per elev 670 681 722 426 467 450 563 553 523
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss 6 078 6 812 7 246 7 907 8 835 9 360 6 922 7 481 7 987
Skolefritidstilbud         
Andel innbyggere 6 - 9 år i kommunal SFO i pst. 69,4 67,4 66,5 62,5 64,5 64,4 58,2 59,8 60,0
Andel elever i kommunal SFO med heltidstilbud i pst. 46,4 58,6 62,3 60,4 60,8 61,2 53,4 53,7 54,6
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året i pst. 95,3 89,8 98,4 95,2 95,9 95,9 94,8 95,8 95,0
Utdypende tjenesteindikatorer         
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,2 39,1 40,4 - - - - - 39,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 4.årstrinn 13,9 13,8 13,8 14,0 13,9 14,0 13,0 12,9 13,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. - 7.årstrinn 14,1 13,6 13,7 14,2 13,9 13,9 13,0 12,9 12,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. - 10.årstrinn 17,5 16,9 17,1 16,0 15,5 15,6 14,7 14,5 14,6
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss i pst. 19,3 17,6 17,0 15,2 14,4 14,5 24,7 24,2 24,1
Andel elever med direkte overgang til videregående opplæring i pst. 98,9 99,1 99,4 96,5 97,7 97,6 96,9 97,8 97,9

* Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen fås ved å summere alle 
tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10 (Kilde: VIGO).

Andre nøkkeltall



85
S

kole

 67 449 71 288 74 434 78 709
 62 685 66 201 68 978 72 523
 60 571 66 106 70 255 74 494

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Lønnsutgifter til grunnskole per elev, 
konsern

 1 540 1 529 1 485 1 429
 1 373 1 426 1 334 1 271
 1 394 1 235 1 224 1 098

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Driftsutgifter til undervisningsmateriell 
per elev i grunnskolen, konsern

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn-
skole per elev, konsern

 85 785 90 212 93 596 98 326
 80 421 84 313 87 199 90 849
 76 191 81 611 88 546 91 927

Indikatoren viser driftsutgifter til kom-
munens egen produksjon av undervis-
ning i grunnskole, spesialskole, skole-
lokaler og skyss, pluss avskrivninger, 
minus dobbeltføringer i kommuneregn-
skapet som skyldes viderefordeling av 
utgifter/internkjøp og så videre per elev. 
Utgiftene er fordelt på antall elever i 
grunnskoler. Data er hentet fra grunn-
skolens informasjonssystem (GSI). På 
grunn av at elevtallet er registrert per 
1. oktober for skoleåret, er elevtallet i 
indikatoren justert til å samsvare med 
regnskapsåret i forholdet 7/12 for elev-
tallet for høsten og 5/12 for elevtallet 
for våren.  

Indikatoren ble endret ved publisering 
av endelige tall for 2011. Spesialsko-
ler og elever ved spesialskoler ble da 
inkludert. I foreløpige tall for 2012 har 
elevtallet ved ordinære grunnskoler og 
spesialskoler blitt slått sammen også 
for årene 2008 – 2010. Endringen betyr 
at tallene ikke er direkte sammenlign-
bare med publiserte tall tidligere år. 
Endringen har medført en relativt større 
økning i Molde kommunes utgifter i 
forhold til kommunegruppe 13 og landet 
utenom Oslo. Tall for 2012 viser at 
Molde kommune hadde en brutto drifts-
utgift per elev på kr. 91.927,-, noe som 
er kr. 6.399,- lavere per elev enn landet 
utenom Oslo. Kostnaden er derimot kr. 
1.078 ,- høyere per elev sammenlignet 
med kommunegruppe 13.

Indikatoren viser kommunens lønns-
utgifter per elev i grunnskolen. Den 
indikerer arbeidsproduktiviteten målt 
ved lønnsutgiftene per enhet. 

Tøndergård skoles lønnsutgifter og elev-
er, er nå inkludert i indikatoren. Dette 
har medført en relativt større økning i 
kommunens lønnsutgifter per elev sett 
i forhold til sammenlignbare kommuner 
og landet utenom Oslo. Molde kommu-
ne hadde, inntil utgifter til spesialskoler 
ble lagt til indikatoren, gjennomgående 
lavere lønnsutgifter enn de kommunen 
sammenligner seg med. 

Lærertetthet er den viktigste årsaken 
til ulikt nivå på denne indikatoren. Flere 
elever per lærer vil gi et lavere lønnsut-
gifter per elev, forutsatt at lønnsnivået 
er noenlunde likt. De gjennomsnittlige 
gruppestørrelsene per lærer i ordinær 
grunnskole er en del høyere i Molde 
enn hos sammenlignbare kommuner. 
Utgiftene til spesialskoler er grunnen 
til at Molde kommune nå ligger over 
kommunegruppe 13 på denne indikato-
ren. Tall for 2012 viser at differansen i 
lønnsutgiftene er kr. 4.215,- lavere per 
elev sammenlignet med landet utenom 
Oslo og kr. 1.971,- høyere enn kommu-
nene i kommunegruppe 13.

Indikatoren viser driftsutgifter til under-
visningsmateriell og inneholder blant an-
net undervisningsmateriell, arbeidsma-
terialer til sløyd og håndarbeid, matvarer 
til bruk i undervisningen, bøker til skole-
bibliotek, lek og sysselsettingsmateriell 
og materiell til musikkundervisning. På 
grunn av at elevtallet er registrert per 
1. oktober for skoleåret, er elevtallet i 
indikatoren justert til å samsvare med 
regnskapsåret i indikatoren i forholdet 
7/12 for elevtallet for høsten og 5/12 for 
elevtallet for våren. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
tradisjonelt har hatt lave driftsutgifter til 
undervisningsmateriell. Molde kommu-
nes driftsutgifter til undervisningsmate-
riell  i 2012 i forhold til kommunegruppe 
13 og landet utenom Oslo, ligger lavere 
med henholdsvis kr. 173,- og kr. 331,- 
per elev i grunnskolen.
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Elevtallsutvikling 2009 2010 2011 2012

Barnetrinn* 2 135 2 126 2 125 2 090
Ungdomstrinn 1 077 1 050 1 035 989
Sum 3 212 3 176 3 160 3 079
SFO 820 828 769 796
Voksenopplæring ** 370 370 350 350

* Elevtallet ved Tøndergård skole er inkludert   ** 31 elever på grunnskolens område

Undervisningstimer 2009 2010 2011 2012
Minstetimetall 131 451 133 692 130 493 123 814
Spesialundervisning * 24 306 22 789 24 752 23 061
Norsk2/morsmål 5 001 4 988 5 526 6 966
Sum 160 758 161 469 160 771  154 381
Tøndergård skole 5 396 9 576 5 852 7 038

* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut

Spesialundervisning 2009 2010 2011 2012
Elever med spesialundervisning 208 224 226 262
Elever med assistent 134 128 94 181
Barn under opplæringspliktig alder 28 23 28 35
Fosterhjemsplasserte 15 16 14 15
Tøndergård skole 10 13 11 10
Sum 395   404   373  503

 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 Gjelder fra 2008
1. - 7. trinn 5 160 5 161 5 160 5 171 5 176 5 178  5 208 5 220 5 222 5 120
8. - 10. trinn 2 565 2 565 2 582 2 566 2 565 2 589 2 574 2 576 2 600 2 566
Totalt 7 725 7 726 7 742 7 737 7 741 7 767 7 782 7 796 7 822 7 686

Timetallsfordeling viser antall årstimer 
elevene har rett til på hvert årstrinn. 
Timetallet er fastsatt som klokketimer. 
Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunn-
skapsdepartementet. Kommunene kan 

fatte vedtak om at det skal gis undervis-
ningstid ut over minstetimetallet, men 
kommunen kan ikke fatte vedtak om at 
det skal gis mindre undervisningstid enn 
minstetimetallet.

Andel elever 1. - 4. trinn i SFO i pst.
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76,0 68,5 64,7 73,8 67,6 71,7 20,0 75,064,8 47,0 Tabellen viser andel elever på 1. - 4. 
trinn, som benytter seg av SFO. Ved 
Sekken oppvekstsenter er det 20,0 pst. 
som velger å benytte seg av tilbudet 
mens ved Kvam skole er det 76,0 pst. 
Prisen på SFO er den samme for alle 
skolene.

Timetallsfordeling Molde Møre og Romsdal fylke Hele landet Minstetimetall
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Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 411.544,-. Dette skyldes ekstra 
assistent for å kunne tilrettelegge for 
elever med behov for full voksenstøtte 
i skole og SFO, nødvednig ekstern hjelp 
for prosjekt Tarzanjungel, samt for høyt 
budsjetterte inntekter på refusjon av 
fødselspenger.

Enheten har hatt fem studenter i praksis 
i 2012, noe som har gitt økt voksentett-
het. 

Sykefravær: Enheten har nådd sitt mål 
om å opprettholde lavt sykefravær i 
2012. Det er en nedgang i sykefravær 
på 1,9 pst., noe som er svært bra med 
tanke på det lave sykefraværet enheten 
hadde i 2011. Medarbeiderundersøkel-
sen viser stolthet over egen arbeids-
plass og stor trivsel. Det er god helse 
blant de ansatte, mye fysisk aktivitet og 
høy arbeidskapasitet. 

Det kommer fram i medarbeiderunder-
søkelsen at de ansatte har for lite tid 
til å utføre stadig flere oppgaver. Dette 
har enheten prøvd å løse ved å prio-
ritere bort enkelte oppgaver og jobbe 
med rutiner/system. Trivsel og samvær 
utenom arbeidstid anser enheten også 
som viktige faktorer for å forebygge 
sykefravær.

Medarbeidere: Det ble fokusert på å få 
høy svarprosent (88 pst.) på undersø-
kelsen. Stolthet over egen arbeidsplass, 
innhold i jobben, samarbeid og trivsel 
med kollegene, medarbeidersamtale er 
noe av de områdene som skolen skårer 
høyest på.  Tid og utstyr nok til å gjøre 
jobben har en lavere skår. Enheten har 
jobbet aktivt med å forbedre disse om-
rådene ved å legge medarbeidersamta-
ler til høsten, prioritere oppgaver, gjøre 
små endringer i arbeidshverdagen og 
IKT-situasjonen. Enheten er på vei, og er 
svært stolt av den jobben som gjøres – 
sammen – hver dag.

Brukere: Elevundersøkelse vår 2012: 
93,1 pst. av elevene melder at de trives 
svært godt/godt.

Temakveld foreldre høsten 2012 ga nyt-
tige innspill på skolens praksis. 

Foreldreundersøkelse skal gjennomfø-
res i mars 2013.

Elevvurdering
Enheten følger nasjonale og kommu-
nale system og planer for vurdering og 
kartlegging. Skolen har det siste året 
hatt hyppigere undersøkelser om fore-
bygging av mobbing, etter en modell 
fra PALS. Den viser at elevene er blitt 
flinkere til å rapportere om mobbing av 
andre, men er mer tilbakeholdne der-
som det gjelder dem selv. Dette er ett 
område skolen må ha i fokus hele året. 

Nasjonale prøver viser svært gode 
resultat de siste to årene. Enheten gjen-
nomfører andre kartleggingsprøver fra 
Utdanninsdirektoratet i basisfagene og 
fanger opp elever som er i “gråsonen” 
for spesialundervisning og tilbyr tettere 
tilpasset opplegg som lesekurs osv. 
Det er tett samarbeid med PPT i disse 
sakene.

Enheten har deltatt i ett prosjekt, “Læ-
ringsledelse”, der elevmedvirkning har 
vært ett tema. Fokusgruppeintervju som 
skolen gjennomførte på to trinn viser 
at elevene har god oversikt over egne 
læringsmål og hvordan de lærer best. 
Våren 2013 skal rektor gjennomføre 
skolevandring som en del av deltagelse i 
dette prosjektet.

Skolen har like maler for ukeplaner på 
alle trinn og gjennomfører målprøver ca. 
annehver uke. Enheten bruker skjema 
med fremovermelding i utviklingssam-
taler og legger vekt på å ha forvent-
ninger til hjemmet i ett tett skole-hjem 
samarbeid. 

PALS er implementert i skolehverdagen 
på Kvam. Skolen har deltatt på konfe-
ranse i Gloppen for å dele erfaringer og 
skolen er nevnt som en av fire ressurs-
skoler i forbindelse med evaluering av 
PALS-tiltaket i Norge.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,4 4,3 4,7 4,7
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 8,2 % 12,3 % 5,9 % 4,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,5  5,0
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,7 % 0,9 % 0,0 % -3,2 %

76%
22%

91%9%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  27 23,46
2011  27 23,39
2010  33 27,75
2009  34 27,37

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

16 -3 16 -2 16 -2 13 -2

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  13 402 12 991 -412 
2011  13 137 13 135 -2
2010  13 513 13 636 123
2009  13 538 13 634 96

rektor
Kristin Vee

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,8 % 0,8 % 2,4 % 4,0 %
2011  0,7 % 1,2 % 4,0 % 5,9 %
2010  1,1 % 0,8 % 10,4 % 12,3 %
2009  0,9 % 0,7 % 6,6 % 8,2 %

2%

S
kole
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Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 782.800,-. Dette skyldes 
at skolen hadde en noe uoversiktlig 
situasjon med fire ansatte i fødselsper-
misjon og tre lærere som gikk av med 
pensjon i løpet av skoleåret. Skolen var 
restriktiv med hensyn til vikarinntak, 
samtidig som inntektene fra refusjon 
(først og fremst fødselspermisjon) og 
oppholdsbetaling for SFO ble høyere 
enn budsjettert.

Sykefravær: Dette året steg samlet 
sykefravær med 2,2 prosentpoeng. 
Årsaken ligger i antall langtids syk-
meldte. Enheten har tydelig fokus på 
inkluderende arbeidsliv, tilrettelegging 
og oppfølging.

Medarbeidere: Målingen er fra 2010. 
Medarbeidertilfredsheten har steget litt 
fra siste måling, likevel ligger enheten 
litt under målet. Mange lærere opplever 
at de har for lite tid til å gjøre jobben sin 
godt nok. Ellers har enheten god trivsel 
på arbeidsplassen, og lite gjennomtrekk 
av ansatte. Innhold i jobben har også 
høy skår.

Brukere: Enheten gjennomførte ikke 
elevundersøkelsen på 7. trinn våren 
2012. De siste årene har skolen opplevd 
at 7. trinn har god sosial trivsel og stor 
motivasjon for skolearbeidet. Det er lite 
mobbing blant elevene.

Elevvurdering
Skolen har fått digitale elevmapper for 
alle elvene. Her dokumenteres at vur-
dering er gitt. Skolen jobber videre for 
å videreutvikle og forbedre alle rutiner 
rundt elevvurdering.

Skolen følger nasjonale og kommunale 
system og planer for vurdering og kart-
legging. Elevsamtaler og foreldresamta-
ler gjennomføres to ganger per skoleår. 
Brukerundersøkelser for alle elever 5. 
- 7. trinn gjennomføres dessuten hvert 
andre år.

Kartleggingsprøver fra Utdanningsdirek-
toratet på 1.- 3.trinn gjennomføres samt 
nasjonale prøver for 5. trinn i lesing, 
engelsk og regning. Skolen bruker SOL 
for å kartlegge leseferdigheter. Kartleg-
gingsportalen VOKAL blir brukt som 
verktøy for registrering av resultater på 
kartlegginger.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,6 4,4 4,6 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 9,5 % 12,5 % 6,6 % 8,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,3  4,4
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,9 % -1,2 % -0,1 % 3,3 %

56%

35%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  55 49,19
2011  51 45,19
2010  51 47,43
2009  50 43,37

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2012  23 122 23 905 783
2011  23 164 23 151 -13
2010  21 178 20 930 -248
2009  19 546 19 367 -179

rektor
Kjell Petter Stene

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,4 % 1,6 % 5,8 % 8,8 %
2011  1,3 % 1,1 % 4,2 % 6,6 %
2010  1,1 % 1,0 % 10,4 % 12,5 %
2009  1,7 % 1,7 % 6,1 % 9,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

26 -5 27 -4 28 -5 28 -5

9%
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89Langmyra skole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 51.510,-. Skolen meldte etter 
første halvår om et større merforbruk 
og avvik på årsprognose. Tiltakene som 
ble iverksatt andre halvår bidro til å 
balansere dette.

Sykefravær: Enheten har et samlet 
fravær på 8,2 pst. AMU på enheten er 
opptatt av å fremme tiltak som kan virke 
positivt inn på arbeidsmiljøet slik at en 
kommer nærmere målet for Molde kom-
mune på 6 pst. på årsbasis. Eksempel 
på slike tiltak er gjennomføring av årlige 
medarbeidersamtaler, en støttende og 
god personalledelse, utviklingsfokus, 
tydelige forventninger og trivselstiltak 
på fritida. 

Medarbeidere: Resultatet har hatt en 
jevn forbedring over år og er nå på nivå 
med målet for Molde kommune.  Best 
resultat vises når det gjelder mobbing, 
diskriminering og varsling og stolthet 
over egen arbeidsplass. Utfordringer 
kan være mulighet for kompetanseutvik-
ling og systemer for lønns- og arbeids-
tidsordninger.  

Brukere: Resultatet på elevundersøkel-
sen er på 4,6. Det er en markert økning 
siden forrige måling og nærmer seg 
målet for Molde kommune på 4,7. Best 
resultat er på sosial trivsel, elevdemo-
krati, mobbing og fysisk læringsmiljø.  
Ingen områder skiller seg markert ut 
som svakere enn andre. 

Elevvurdering
Vurderingsarbeidet på Langmyra skole 
har vært konsentrert om følgende tema:

•   Utarbeiding av halvårsplaner med 
kompetansemål, læringsmål og krite-
rier for god måloppnåelse.

•   Utarbeiding av målark der elever og 
foreldre evaluerer elevens måloppnå-
else.

•   Elevmedvirkning i utarbeiding av 
vurderingskriterier.

Med bakgrunn i halvårsplanene utarbei-
der trinnteamene hver uke en ukeplan. 
På ukeplanen beskrives ukas læringsmål 
med vurderingskriterier. Kriteriene utar-
beides av lærer, evt. i samarbeid med 
elevene. Målark leveres inn ved slutten 
av hver uke. Trinnene gjennomfører 
jevnlig målprøver. Målprøver og målark 
dokumenterer i hvilken grad elevene har 
nådd ukas mål. 

Når det gjelder underveisvurdering, 
gjennomfører alle kontaktlærere elev-
samtaler med sine kontaktelever to 
ganger per år. Elevsamtalene foretas i 
forkant av foreldresamtalen. I elevsam-
talen får elevene informasjon om hvor 
de står i forhold til faglige og sosiale 
kompetansemål og veiledning om hvor-
dan de kan forbedre seg.

Halvårsvurdering gis på slutten av hvert 
semester i forbindelse med den halvårli-
ge foreldresamtalen/utviklingssamtalen. 
Samtalen handler om elevenes faglige 
og ikke-faglige utvikling og gir begrunnet 
informasjon om elevens kompetanse 
i de ulike fagene og tilbakemeldinger 
med sikte på faglig utvikling. Skolen har 
tatt i bruk skjema for dokumentasjon av 
underveisvurdering der foreldre skriver 
under på at de har mottatt den informa-
sjonen de har krav på.

Molde kommune vil skoleåret 
2013/2014 være med i Utdanningsdirek-
toratets satsing ”Vurdering for læring”. I 
den forbindelse er Langmyra skole pluk-
ket ut til å være prosjektskole sammen 
med Bekkevoll og Bergmo ungdoms-
skoler. Hovedtema for denne satsingen 
er underveisvurdering i fag. Personalet 
og ledelsen ved skolen ser fram til å 
være en del av den kompetanseutviklin-
gen som dette arbeidet innebærer.

60%
39%

1%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  59 53,43
2011  59 54,14
2010  59 54,95
2009  59 54,49

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  26 611 26 663 52
2011  26 298 26 434 136
2010  25 193 25 053 -140
2009  25 176 25 166 -10

rektor
Margaret Sivertsen Mørk

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,5 % 1,3 % 5,4 % 8,2 %
2011  1,2 % 1,1 % 5,8 % 8,1 %
2010  1,6 % 1,4 % 5,5 % 8,5 %
2009  1,4 % 1,1 % 8,3 % 10,8 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

30 -5 31 -5 33 -6 32 -6

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,2 4,3 4,2 4,6
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 10,8 % 8,5 % 8,1 % 8,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,6
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % -0,6 % 0,5 % 0,2 %

S
kole
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Nordbyen skole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 69.572,-. Skolen meldte etter 
første halvår om merforbruk og avvik på 
årsprognose. Tiltakene som ble iverksatt 
andre halvår bidro til å balansere dette. 

Sykefravær: Fraværet på enheten 
var på 11,3 pst. i 2012. Det er høyt i 
forhold til kommunen sitt mål på 6 pst. 
Korttidsfraværet er lavt, og langtids-
fraværet er høyt. Alt langtidsfravær er 
relatert til utfordringer rundt egen helse. 
Enheten følger opp IA-avtalen, med tett 
oppfølging av sykemeldte og bruker 
IA-virkemiddel når det er mulighet for 
det. Skolen er opptatt av å ha et godt 
arbeidsmiljø og bygge kultur for læring 
på arbeidsplassen. Med tanke på resul-
tatene på medarbeiderundersøkelsen, 
ønsker skolen å bli bedre på å legge til 
rette for kompetanseutvikling og mulig-
het for læring i jobben. Dette kan kan ha 
en positiv effekt for nærvær på jobb.

Medarbeidere: Fra medarbeiderunder-
søkelse våren 2012 sier de ansatte 
at de er stolt av egen arbeidsplass og 
er fornøyd med trivsel og samarbeid 
med kollegaer. De opplever å ha nok 
utfordringer i jobben, men at de ikke har 
nok tid.  

Enheten skårer lavt på godt nok utstyr 
til å gjøre jobben. Etter at undersøkel-
sen ble gjennomført fikk pedagogene 
nye PC`er. Enheten fikk også lav skår 
på hvor flink arbeidsgiver er å legge til 
rette for kompetanseutvikling så her har 
enheten en jobb å gjøre. 

Brukere: Skolen gjennomførte elevun-
dersøkelsen på 7.trinn våren 2012. Det 
var 100 pst. deltakelse fra trinnet. Elev-
ene uttrykker høy grad av trivsel, god 
motivasjon med tradisjonelle arbeids-
måter.

Elevene er stort sett fornøyd og svært 
fornøyd med måten det arbeides på i 
fagene. På elevvurdering svarer elevene 
mer ulikt på om de får vurdering, hvilke 
vurdering de får og hvor mye. De uttryk-
ker videre at arbeidsmiljøet er preget 
av god arbeidsro og ingen mobbing. 
Elevrådet gjør en god jobb og skolen 
kan bli bedre på elevmedvirkning når det 
gjelder arbeidsmåter i fagene. 

Elevvurdering
Skolen følger nasjonale og kommunale 
system og planer for vurdering og kart-
legging. Brukerundersøkelser gjennom-
føres jevnlig. Elevsamtaler og foreldre-
samtaler gjennomføres to ganger per 
skoleår. 

Kartleggingsprøver fra Utdanningsdi-
rektoratet for 1.-3. trinn gjennomføres, 
samt nasjonale prøver for 5. trinn i 
lesing, engelsk og regning. Skolen bru-
ker SOL for å kartlegge leseferdigheter. 
Kartleggingsportalen VOKAL blir brukt 
som verktøy for registrering av resultat 
på kartlegging. Skolen har fått digitale 
elevmapper for alle elvene som følge av 
dokumentasjon på at vurdering er gitt. 
Enheten jobber videre for å opprett-
holde, videreutvikle og forbedre alle 
system som omhandler elevvurdering.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,8 4,4 4,3 4,6
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 10,4 % 11,3 % 12,2 % 11,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,0   4,5
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 4,0 % 0,6 % -5,8 % 0,4 %

53%46%

3%
97%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012   44 38,71
2011  48 41,55
2010  47 41,23
2009  43 36,46

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012   19 087 19 157 70
2011  20 321 19 211 -1 110
2010  18 290 18 405 115
2009  16 392 17 070 678

rektor
Marianne Oma

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,1 % 1,0 % 9,2 % 11,3 %
2011  1,3 % 1,1 % 9,8 % 12,2 %
2010  1,1 % 1,5 % 8,7 % 11,3 %
2009  1,6 % 1,1 % 7,7 % 10,4 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

22 -4 25 -5 23 -4 23 -4

1%
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Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

Kviltorp skole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 314.539,-. Dette skyldes hovedsa-
kelig at skolen har måtte tilsette ekstra 
assistent som tiltak for å kunne tilrette-
legge for elever med store atferdsmes-
sige utfordringer.

Sykefravær: Enheten har ikke nådd 
målet om 94 pst. nærvær. Sykefravæ-
ret ved enheten har en liten øking fra 
2011. Korttidsfraværet er konstant, men 
langtidsfraværet har økt noe. AMU har 
vurdert resultatet og mener at ikke noe 
av fraværet er arbeidsrelatert. Mye av 
fraværet er graderte sykemeldinger og 
enheten har tilpasset arbeidsoppgaver 
så langt som mulig til den prosenten de 
ansatte kan jobbe. Dette er gjort for at 
de skal kunne være i arbeid.

Medarbeidere: Enheten har nådd kom-
munens mål totalt sett. Samarbeid og 
trivsel med kollegene har høyest skår. 
Utfordringen er opplevelsen av å ikke ha 
nok tid til å gjøre jobben.

Brukere: Enheten har gjennomført elev-
undersøkelse våren 2012. Svarprosen-
ten var 100, og resultatet viser bla.at det 
er en stor grad av trivsel blant elevene. 
Målet er nådd, ved at 96 pst. av elevene 
melder at de trives svært godt eller godt 
på skolen.  
Ellers er snittet til enheten på totalvur-
deringen identisk med resultatet fra 
2011.

Elevvurdering
Enheten gjennomfører trekantsamtaler 
for skolestarterne i alle barnehagene 
med foreldre, pedagogisk leder og kon-
taktlærerne våren før skolestart. Målet 
her er å bli kjent med barnet for å kunne 
tilpasse opplæringen ved skolestart og 
dermed få økt læring. 

Molde kommunes vurderingssystem 
gjennomføres. I det ligger obligatoriske 
kartleggingsprøver og nasjonale prøver. 
I tillegg gjennomfører enheten de 
nasjonale frivillige prøvene i engelsk på 
3.trinn og kartlegging av IKT–ferdigheter 
på 4. trinn.

Resultater fra kartleggingsprøvene og 
nasjonale prøver blir grundig vurdert 
med mål om å finne årsaken til resulta-
tet, både positive og negative. Målet er 
å kunne forbedre elevenes ferdigheter. 
Skolen er misfornøyd med resultatene 
fra nasjonale prøver i 2012 og har særlig 
fokus på årsak og mulig behov for end-
ring i opplæringen fra 1. - 4. trinn.

I tillegg til resultatvurdering, har enheten 
stort fokus på å bli flink til å gi elevene 
gode fremovermeldinger (veiledning ut 
fra læringsmål og tydelige forventnin-
ger). Målet er at gjennom god veiled-
ning underveis, skal elevene få større 
muligheter til økt læring. Enheten har 
deltatt i et prosjekt der ledelsen har 
hatt ”skolevandring” og påfølgende 
utviklingssamtaler med lærerne. Med 
mange elever og få lærere ser ledelsen 
at det er en stor utfordring for lærerne 
å kunne følge opp elevene med denne 
formen for læring, til tross for gode 
resultater for enkeltelevene.

Enheten gir elever og foreldre tilbake-
melding på oppnådd faglige og sosiale 
kompetansemål via ukeplan og andre 
måter. 

Enheten har valgt å fortsette med å 
gi elevene fra 2. - 7. trinn en halvårs-
vurdering etter hvert semester som 
inneholder informasjon om oppnådd 
kompetanse i ulike fag og melding om 
hva elevene må ha fokus på for å oppnå 
enda hørere grad av kompetanse. Elev-
ene på 1. trinn får kun fremovermeldin-
ger.  Dette systemet går litt utenom det 
vurderingssystemet som er bestemt i 
Molde kommune. Siden enheten  har 
fått mange gode tilbakemeldinger på 
denne måten å gi halvårsvurderinger på, 
har FAU og enheten valgt å fortsette 
med dette.

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 8,9 % 6,7 % 8,4 % 8,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,6  4,6
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,3 % 2,4 % -0,1 % -1,2 %

59%

40%

97%
2%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  68 57,45
2011  64 53,44
2010  57 49,59
2009  55 47,79

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  25 494 25 179 -315
2011  23 985 23 973 -12
2010  21 552 22 087 535
2009  20 277 20 534 257

rektor
Liv Brakstad

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,5 % 1,2 % 6,1 % 8,8 %
2011  1,8 % 1,2 % 5,4 % 8,4 %
2010  2,2 % 0,8 % 3,7 % 6,7 %
2009  2,0 % 1,5 % 5,4 % 8,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

26 -5 29 -5 32 -6 30 -5

1%

1%
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Kleive oppvekstsenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 338.625,-. Skolen hadde 
mindreforbruk som i hovedsak skyldes 
reduserte lønnsutgifter. Det har vært 
vanskelig å skaffe vikar slik at behovet 
har blitt dekket av egne ansatte, delings-
timer har utgått og leksehjelp og fysisk 
fostring har blitt dekket av ansatte ved 
SFO og skole. 

Barnehagedriften hadde derimot et mer-
forbruk på begge avdelingene. Dette 
skyldes i hovedsak høyere lønnskost-
nader og lavere inntekter i form av opp-
holdsbetaling. I tillegg var det ikke tatt 
høyde for utgifter til renhold på Ødegård 
da budsjettet ble utarbeidet. 

Sykefravær: Totalt sykefravær for 2012 
er på 8,6 pst. Korttidsfraværet er på 0,6 
pst. mens langtidsfraværet har vært på 
6,6 pst. Fraværet har i liten grad vært 
arbeidsrelatert. Oppvekstsenterets 
målsetting er et fraværet på maksimalt 
6,0 pst. Ledelsen og AMU har fortsatt 
fokus på ROSE-filosofien, ”Løft” som 
metode og tidlig oppfølging av sykmeld-
te. I tillegg vil enheten legge til rette 
for flere felles trivselstiltak for ansatte 
i barnehage og skole samt styrke og 
videreutvikle kommunikasjonslinjene. 
Enheten har også fokus på god hygiene 
for å forbygge smitte.

Medarbeidere: Resultatet for enheten 
har steget siden forrige måling og ligger 
nå over kommunens mål. Trivsel hos 
medarbeidere, mobbing, diskrimine-
ring og varsling, innholdet i jobben og 
fysiske arbeidsforhold fikk høyest skår. 
Kompetanseutvikling fikk lavest skår. 
Rektor og kontaktlærer for 6.- 7. trinn 
har gjennomført studietur i forbindelse 
med videreutvikling av VFL (Vurdering 
For Læring) og de fleste ansatte har 
deltatt på kurs i ”Løft for barn som me-
tode”. Ansatte har imidlertid gitt uttrykk 
for at de ønsker kurs rettet mot egne 
fagområder. Dette har ikke vært mulig å 
gjennomføre inneværende år.

Brukere: Resultatet for 2012 er ikke 
tilgjengelig på grunn av et for lite utvalg.

Elevvurdering
Skolen følger Molde kommunes 
vurderingssystem og plan for kartleg-
ging, samt nasjonale prøver. Elevene 
er involvert i eget læringsarbeid og får 
tilbakemelding om kvalitet på arbeidet 
og fremovermeldinger. Skolen har utvi-
klet målark i fagene norsk, engelsk og 
matematikk og ukeplaner har egne felt 
der elevene vurderer egen læring knyt-
tet til periodens mål. Også uketester er 
knyttet opp mot periodemålene. 

For å sikre god, relevant og nødvendig 
informasjon ved overgang fra barnehage 
til skole og barneskole til ungdoms-
skole, er det innført trekantsamtale med 
foreldre, barnehage og skole. 

Elevene vurderer hverandre som en del 
av arbeidet med VFL. De eldste elevene 
har innført læringspartnere som metode. 
Elevene lærer hverandre bedre å kjenne, 
trener toleranse overfor hverandre, gir 
hverandre positive tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger. I læresamtaler får 
elevene råd og veiledning til å komme 
videre. Skolens målsetting er at lære-
samtalene skal være positive og støt-
tende, preget av dialog mellom lærer 
og elev. Denne type underveisvurdering 
tar utgangspunkt i alt fra fag, normer og 
regler i klasserommet, sosiale relasjoner 
i leik, evne til å samarbeide med andre 
og til å jobbe selvstendig. 

Samtlige klasser har stasjonsundervis-
ning med veiledet lesing minimum to 
ganger per uke. Én av stasjonene er 
lærerstyrt. Det er her lesing, vurdering 
og veiledning fra lærer og medelever 
foregår. Øvrige stasjoner er selvstyrte, 
men assistent tilrettelegger og kan 
hjelpe til ved behov. Elevene gir svært 
positive tilbakemeldinger og gir uttrykk 
for at de trives. 

Veiledet lesing gis i alle fag. Skolen har 
styrket personaltettheten i timer med 
veiledet lesing og prioriterer assistent-
ressurs til timene. 

Veiledet matematikk og engelsk blir 
inkludert i stasjonsundervisningen på 
alle trinn i 2013.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,3  5,4 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 11,6 % 14,6 % 6,8 % 8,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,5  4,8 %
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,8 % 3,9 % -5,8 % 2,9 %
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le

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  33 28,14
2011  27 24,01
2010  14 12,26
2009  15 12,61

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  11 286 11 625 339
2011  10 343 9 774 -569
2010  5 816 6 051 235
2009  5 846 5 952 106

rektor
Ellen Bergh

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,6 % 1,4 % 6,6 % 8,6 %
2011  0,6 % 1,4 % 4,8 % 6,8 %
2010  0,3 % 0,2 % 14,1 % 14,6 %
2009  0,9 % 1,4 % 9,3 % 11,6 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

7 -1 13 -3 14 -2 14 -2

Fordeling av hovedtall

4% 96%

25%

75%

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter



93Bolsøya skole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 18.152,-. Elevtallet ved skolen 
øker hvert år. Klassetall og lærertall ble 
derfor  økt i inneværende skoleår. Dette 
resulterte i økte utgifter. I tillegg er det 
krevende å møte økte krav om kvantita-
tivt og kvalitativt tilfredsstillende, tilpas-
sede opplæringstiltak.

Sykefravær: Totalt sykefravær for 2012 
var 7,6 pst. En nedgang fra 2011. Lang-
tidsfraværet utgjør 5,4 pst. av det totale 
fraværet. Ikke noe av dette er arbeidsre-
latert. Målingene fra medarbeiderunder-
søkelsen understreker det. Korttidsfra-
været er fortsatt lavt. Med så få ansatte 
vil flere langtidssykemeldte i personalet 
gi store utslag i fraværsprosenten. Enhe-
ten har målsetting om å ha lavt fravær, 
og nedgangen er positiv. Leder og 
ansatte har fokus på å tilrettelegge for 
gode, individuelle løsninger ved behov 
i personalgruppa. Forutsetningen for 
gjennomføring av slike tiltak er imidlertid 
at det ikke skal forringe kvaliteten på 
elevenes skole og SFO-tilbud.

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen 2012 viser et totalsnitt på 5,1 som 
er godt innenfor ønsket mål for kom-
munen. Høyest skår får spørsmålene 
vedrørende mobbing, diskriminering og 
varsling med 5,7, nærmeste leder får 
5,5, medarbeidersamtalen får 5,5 og 
samarbeid og trivsel hos kollegene får 
5,4. Dette indikerer at arbeidsmiljøet i 
enheten oppleves som godt og gir stolt-
het over egen arbeidsplass. Dette utgjør 
et meget godt utgangspunkt for videre-
utvikling av den gode opplæringsarena 
skolen er – og skal være. Kompetanse-
utvikling for personalet representerer 
imidlertid ei utfordring.

Brukere: Resultatet for 2012 er ikke 
tilgjengelig på grunn av et for lite utvalg.

Elevvurdering
Skolen har klart definerte krav til 
arbeidet med vurdering – skolebasert 
vurdering og elevvurdering. Skolens 
planer er i tråd med vurderingssystemet 
praktisert i Molde kommune. Fokus 
på tydelig klasseledelse og refleksjon 
rundt elevenes læring skal sikre god 
elevvurdering og kvalitetssikring av 
opplæringen. Å bevisstgjøre elevene 
til egenvurdering er et tydelig vektlagt 
tema inneværende skoleår.

Mestringsgrupper i matematikk på mel-
lomtrinnet videreføres. Denne organi-
seringen av faget krever kontinuerlig 
vurdering gjennom jevnlig kartlegging av 
hver enkelt elev.

Gjennom innføring av kartleggingsverk-
tøyet SOL på alle trinn, har skolen lagt til 
rette for bedre og mer systematisk vur-
deringspraksis i leseopplæringa. I tillegg 
gjennomføres både de obligatoriske og 
frivillige nasjonale kartleggingsprøvene 
for 1.- 3.klasse hvert år. Nasjonale prøver 
benyttes internt som vurderingsverktøy. 
Etter hvert skal innføring av «Veiledet 
lesing» som metode i leseopplæringa 
kunne bidra til bedre vurdering og 
oppfølging av hver enkelt elev. Målet er 
at denne metoden også skal bidra til en 
god vurdering og utvikling av elevenes 
ferdigheter i engelsk.

Elevenes faglige og sosiale utvikling er 
tema for elevsamtalene og utviklings-
samtalene med elever og foresatte som 
gjennomføres minst to ganger per år.

60%

40%

92%8%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  14 11,12
2011  13 10,36
2010  11 8,72
2009  11 8,85

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  5 453 5 435 -18
2011  4 982 4 970 -12
2010  4 720 4 852 132
2009  4 760 4 800 40

rektor
Rannveig Sollid

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,5 % 1,7 % 5,4 % 7,6 %
2011  0,4 % 0,5 % 8,4 % 9,3 %
2010  0,6 % 1,4 % 4,5 % 6,5 %
2009  0,6 % 0,8 % 5,0 % 6,4 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

5 -1 6 -1 7 -1 7 -1

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7   4,6 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 6,4 % 6,5 % 9,3 % 7,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  5,0  5,1
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,8 % 2,7 % -0,2 % -0,3 %

S
kole
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Vågsetra barne- og ungdomsskole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 78.639,-. Hovedårsaken er bortfall 
av overføringer fra andre kommuner på 
grunn av elever plassert i fosterfamilie 
flyttet. 

Sykefravær: Enheten har en klar ned-
gang i sykefraværet.  Redusert antall 
langtidssykemeldte er hovedforklarin-
gen. Vågsetra barne- og ungdomsskole 
har etter pandemien i 2010 hatt fokus 
på håndhygiene og dette har trolig ført 
til forholdsvis lavt korttidssykefravær. 
AMU bestemte i 2012 at fokuset til 
skolen skal ligge på nærvær og mener 
at dette vil gi et forebyggende løft for å 
unngå at medarbeidere går ut i langva-
rige sykemeldinger. 

Medarbeidere: Gjennomsnittet er lavere 
enn målsettingen for Molde kommune. 
Medarbeiderne ved enheten svarer 
gjennomsnittlig høyt på mange områder, 
men på enkelte spørsmål er skåren 
lav. Medarbeiderne er misfornøyd med 
lønnsfastsettelse og arbeidstidsord-
ninger, og lønn i forhold til den jobben 
de gjør. Det som trekker veldig ned på 
resultatet for hele medarbeiderunder-
søkelsen gjelder fysiske arbeidsforhold. 
Inneklima og standard på arbeidslokaler 
skårer svært lavt, men det føles likevel 
trygt på arbeidsplassen. Utstyr på 
arbeidsplassen, lite tid til å gjøre job-
ben  og tilbakemelding fra leder trekke 
samlet skår ned. Vurdering av nærmeste 
leder, eget bidrag for nå enhetens mål , 
utfordringer og trivsel trekker den totalt 
skåren opp. 

Brukere: SFO-undersøkelse ble gjen-
nomført i 2011, men det kom inn for få 
svar til at det kan offentliggjøres. For 7. 
trinn viser elevundersøkelsen at skolen 
ikke når alle målene. Dårligst skår gis 
fysisk læringsmiljø og faglig veiledning. 
Høyest skår gis sosial trivsel. For 10. 
trinn trekker medbestemmelse og faglig 
veiledning ned, mens sosial trivsel og 
trivsel med lærerne trekker opp.

Elevvurdering
Skolen har i 2012 fortsatt fokuset på å 
arbeide med implementering av PALS. 
Dette har gjort at skolens vurderings-
arbeid med orden- og oppførsel har 
gitt resultater. Statistikk for orden og 
oppførsel viser stabilt gode karakterer 
med svært få nedsatte karakterer fra 9. 
trinn til 10. trinn. PALS forventes være 
implementert i løpet av 2013-2014 og 
neste satsning innen elevvurdering vil 
være innenfor underveisvurdering og 
egenvurdering for elevene.

Skolen arbeider med parameterne i 
vurderingssystemet for grunnskolen i 
Molde. De nasjonale prøvene har vært i 
bruk noen år og enheten har tatt i bruk 
utdanningsdirektoratets analyseverktøy 
høsten 2012, noe som gir bedre vurde-
ring enn tidligere. Enheten har videreført 
arbeidet med gode utviklingssamtaler 
for elevene med etterfulgt foreldre-
samtaler. Dette styrker lærers relasjon i 
utviklingsarbeidet sammen med eleven 
og foreldrene.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 7. trinn 4,7 4,6 4,6  4,4
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 11,5 % 9,0 % 11,5 % 7,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,3  4,2
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,5 % -0,1 % -0,5%  -0,4 %

S
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le

46%
54%

96%4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  36 33,96
2011  37 33,00
2010  39 34,56
2009  41 35,21

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  18 020 17 941 -79
2011  18 044 17 950 -94
2010  17 776 17 758 -18
2009  17 535 17 629 94

rektor
Terje Røvik

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,1 % 1,5 % 4,8 % 7,4 %
2011  0,9 % 1,3 % 9,3 % 11,5 %
2010  1,1 % 0,6 % 7,3 % 9,0 %
2009  0,8 % 1,6 % 9,1 % 11,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

20 -2 20 -3 20 -2 20 -2



95Sekken oppvekstsenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et  merfor-
bruk på kr. 38.914,-. Hovedårsaken er 
merutgifter til vikar ved sykefravær.

Sykefravær: Enheten har et lavt kort-
tidsfravær, men langtidsfraværet er 
høyt.  På en liten enhet fører få langtids-
sykemeldinger til at prosenten blir høy. 
Langtidsfraværet skyldes sykdom som 
ikke kan tilskrives det fysiske eller psy-
kososiale arbeidsmiljøet ved enheten. 

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen med et gjennomsnitt på 4,8 viser 
at medarbeiderne har høy trivsel i et 
godt arbeidsmiljø. Det som trakk ned 
var gjennomtrekk av ansatte i barne-
hageavdelingen. Det viser seg at det 
er vanskelig å rekruttere og beholde 
ansatte der det tradisjonelt har vært et 
høyt sykefravær.

Brukere: Resultatet er ikke tilgjengelig 
på grunn av et for lite utvalg.

Elevvurdering
Denne høsten har enheten arbeidet 
med vurdering av atferd og orden med 
bakgrunn i en endring av egne regler. 
Skolen har også arbeidet med å videre-
utvikle underveisvurderingen. Elevenes 
trivsel har vært i fokus, og skolen har 
gjennomført elevundersøkelser. Arbei-
det med å involvere elevene i å lage 
kriterier for måloppnåelse, og elevers 
egenvurdering og kameratvurdering 
er godt i gang. Det samme er arbeidet 
med SOL (systematisk observasjon 
av lesing). Skolen har gjennomført 
nasjonale prøver og eksamener og har 
arbeidet med gode rutiner for stand-
punktvurdering.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7    
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 12,5 % 10,5 % 10,1 %   22,4 % 
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,6  4,8
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,6 % 5,5 % -1,3 % -0,9 % 24%

76%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  12 9,25
2011  9 7,90
2010  10 7,68
2009  12 9,24

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)
  Regnskap Budsjett Avvik
2012  4 559 4 520 -39 
2011  4 531 4 473 -58
2010  3 629 3 841 212
2009  4 109 4 086 -23

rektor
Vigdis Nordgård

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,6 % 1,0 % 20,8 % 22,4 %
2011  0,8 % 1,1 % 8,2 % 10,1 %
2010  0,9 % - 8,0 % 10,5 %
2009  0,7 % 0,7 % 11,1 % 12,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

4 -1 5 0 5 -1 5 -1

S
kole
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Bekkevoll ungdomsskole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 614.198,-. Merforbruket skyldes 
hovedsakelig lønnsutgifter. Bekke-
voll hadde ved skoleslutt i juni store 
utfordringer på lønn lærere som følge av 
videreføring av tilbud knyttet til grunn-
leggende norskopplæring. (Bekkevoll 
hadde driftstilskudd høsten 2011 som 
ikke ble videreført våren 2012) Merfor-
bruket har skolen bare delvis greid å 
hente inn. 

Etter vedtak om etablering av innfø-
ringsklasse i juni, fikk skolen økt sin 
ramme med et beløp per måned per 
elev, fra september og ut året. I høst har 
det vært en rask økning i antall elever 
med annet morsmål, og det har vært 
ressurskrevende å etablere tilbud til 
disse. Enheten har også hatt mangel 
på egnede rom, noe som har ført til at 
skolen har vært nødt til å dele gruppen. 
Av merforbruket kan 0,2 mill. kroner 
knyttes direkte til etablering av innfø-
ringsklassen.

Enheten har også overforbruk på lønn 
til permisjonsvikarer, noe som i all ho-
vedsak skyldes ung stab med små barn 
og rettigheter knyttet til barns sykdom. 
Enheten har ikke klart å redusere vikar-
bruken tilstrekkelig gjennom året. Dette 
har sammenheng med skolens sårbare 
situasjon i høsthalvåret, der enheten 
hadde andre romforhold på sykeplei-
eskolen enn til daglig på Bekkevoll.

Sykefravær: Enheten har sykefravær på 
5,9 pst. Det er en liten, men ikke ube-
tydelig økning fra 2011. Skolen arbeider 
videre med å opprettholde et positivt 
arbeidsmiljø.

Medarbeidere: I medarbeiderunder-
søkelsen våren 2012 meldes det om 
noe økt medarbeidertilfredshet. Nye 
pc`er til ansatte var et klart løft, siden 
arbeidsverktøyet hadde vært dårlig en 
god stund. Lærerne uttrykker at de er 
lite fornøyde med at kommunen ikke 
har midler til etter- og videreutdanning 
til tross for at staten finansierer deler av 
slik utdanning. I tillegg er rammene for 
kurs trange, dette fører til at skåren på 

hvorvidt arbeidsgiver legger til rette for 
kompetanseutvikling blir lav. 

Enheten har analysert resultatene av 
undersøkelsen og valgt ut områder som 
skolen har ønske om å forbedre seg 
på. Et av områdene er å lære i egen ar-
beidssituasjon. Her er utvikling av gode 
samhandlingsarenaer vesentlig. 

Brukere: Enheten har gjennomført 
elevundersøkelse våren 2012. Enheten 
er fornøyd med at det er stor grad av 
trivsel på skolen, men skolen har også 
rettet oppmerksomheten mot at noen 
få rapporterer at de føler seg utsatt for 
mobbing eller krenkende adferd. Skolen 
har vært med i kampanjen “Voksne 
sammen”, og har brukt dette også i for-
eldremøter. Enheten fortsetter dessu-
ten det gode arbeidet med et positivt 
læringsmiljø.

Elevvurdering
Skolen arbeider med skolebasert vur-
dering og elevvurdering etter nasjonale 
og kommunale system. Elevsamtalen 
og utviklingssamtalen som vurdering 
gjennomføres to ganger per sko-
leår. Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn 
gjennomføres og analyseres. Tiltak 
iverksettes med bakgrunn i resultater. 
Karakterstatistikker brukes også i den 
skolebaserte vurderingen, selv om den 
forteller lite om vurdering for læring. 

Bekkevoll skal være en av prosjektsko-
lene i den nasjonale satsingen ”Vurde-
ring for læring” skoleåret 2013/2014. 
Dette skal hjelpe skolen til å  få integrert 
prinsippene for underveisvurdering i 
egen praksis.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 3,5 4,0 4,1 4,1
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 11,2 % 7,1 % 4,4 % 5,9 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  3,5  4,1
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,2 % -0,2 % 0,0 % -2,2 %

2%

68%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  53 50,13
2011  49 45,86
2010  49 47,17
2009  55 49,99

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  28 728 28 114 -614 
2011  27 299 27 287 -12
2010  26 022 25 981 -41
2009  29 484 29 432 -52

rektor
Sissel Nerland

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,2 % 0,6 % 4,1 % 5,9 %
2011  0,7 % 0,6 % 3,1 % 4,4 %
2010  1,2 % 0,9 % 5,0 % 7,1 %
2009  1,2 % 1,2 % 8,8 % 11,2 %

30%

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

28 -2 29 -2 32 -331 -3
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97Bergmo ungdomsskole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 88.856,-. Enheten holder et 
konstant fokus på budsjett. 

Sykefravær: Langtidsfraværet på 6,6 
pst. førte til et samlet sykefravær på 
8,6 pst. Langtidsfraværet er årsaken til 
at enheten ikke når kommunens mål. 
Bergmo ungdomsskole har en svært 
høy gjennomsnittsalder i personalet, 
og alvorlig sykdom har dessverre vært 
med på å øke sykefraværet. Det er 
ikke arbeidsrelaterte forhold som ligger 
bak dette fraværet. AMU har løpende 
drøftinger omkring nærværsarbeid, og 
skolen er aktiv i arbeidet med inklude-
rende arbeidsliv.

Medarbeidere: Enheten er ikke fornøyd 
med resultatet av medarbeiderunder-
søkelsen i 2012.  Likevel er det verd å 
merke seg at samarbeid, kollegatrivsel, 
utfordringer i arbeidet og egen delta-
kelse i arbeidet med å oppnå enhetens 
mål kommer godt ut. Ledelsen og AMU 
vil fortsette arbeidet for å bøte på de 
områdene som kommer for svakt ut.

Brukere: Bergmo ungdomsskole gjen-
nomfører elevundersøkelsen på 10. 
trinn, samt en mobbeundersøkelse for 
alle elevene. Skolen har et gjennomgå-
ende opplegg for arbeid med forebyg-
ging av mobbing og fokus på trivselstil-
tak, likevel er det noen av elevene som 
har en skolehverdag som er dårligere 
enn ønsket. Enheten bygger sitt arbeid 
med elevene på samme grunnleggende 
verdier som gjelder for personalet.

Elevvurdering
Både det nasjonale og det kommunale 
systemet for elevvurdering ligger til 
grunn for våre gjennomførte tiltak. 
Enheten  har et gjennomgående system 
for elev- og foreldresamtaler der fokuset 
er rettet mot underveisvurdering. Sko-
len har tidligere vært med på et omfat-
tende utviklingsprogram i elevvurdering,  
og har arbeidet godt med å bygge sam-
menhengende systemer rundt elevvur-
deringen. Fra 2013 skal Bergmo delta i 
et nytt utviklingsprosjekt  - ”Vurdering 
for læring”.

Nasjonale prøver gjennomføres på 8. 
og 9. trinn og resultatene blir analysert 
med henblikk på tilpasset opplæring og 
spissing av undervisning mot påviste 
svake tema.

Bergmo er en ren ungdomsskole, og 
har en sterk tradisjon i bruk av karakte-
rer. Hvert år har skolen en omfattende 
runde med kvalitetssikring av de karak-
terene som blir gitt. 

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,0 3,8 4,0 4,1
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 4,6 % 5,0 % 5,6 % 8,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,1  4,2
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,8 % 1,8 % 1,8 % 0,4 %

2%

85%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  40 36,68
2011  38 34,99
2010  42 37,76
2009  40 36,09

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  20 626 20 715 89
2011  21 364 21 764 400
2010  21 332 21 734 402
2009  20 625 20 795 170

rektor
Frank Ove Sæther

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 0,7 % 6,6 % 8,6 %
2011  1,1 % 0,6 % 3,9 % 5,6 %
2010  1,3 % 1,4 % 2,3 % 5,0 %
2009  1,4 % 1,1 % 2,1 % 4,6 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

22 -1 23 -1 24 -3 23 -2

13%

S
kole
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Skjevik barne- og ungdomsskole

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 444.948,-. Merforbruket skyldes i 
hovedsak merforbruk på lønn. Enhe-
ten har hatt reduksjon i lønnsutgiftene 
i 2012, dette er likevel ikke nok til å 
komme i balanse. SFO har hatt lavere 
inntekter siden barnetallet på SFO har 
minket i løpet av året. Enheten fikk et 
trekk sommeren 2012 i omfordelingen 
mellom skolene som den ikke maktet å 
ta inn.

Sykefravær: Enheten har en stor økning 
i sykefraværet i 2012. Det er hovedsake-
lig langtidsfraværet som øker. AMU har 
hatt høyt fokus på å følge opp sykefra-
været og i starten av 2013, er sykefra-
været på vei ned igjen. AMU fortsetter 
sitt fokus inn i 2013.

Medarbeidere: Det har vært gjen-
nomført en medarbeiderundersøkelse 
i 2012. Enheten har tatt tak i trivsel, 
kommunikasjon og tilrettelegging for 
samarbeid etter denne undersøkelsen.

Brukere: Enheten har gjennomført 
elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn i 
2012. 7. trinn ligger noe under året før, 
mens 10. trinn ligger noe over året før 
på de fleste punkter. Funnene er ikke 
uventet med bakgrunn i kunnskap om 
trinnene, og det arbeides jevnlig med de 
utfordringer som kom frem i undersø-
kelsene.

Elevvurdering
Skolen har fokus på elevvurdering. 
Vurdering er jevnlig oppe til diskusjon og 
det er fokus på alle team og trinn for å 
gjøre vurderingsarbeidet bedre.

Elevsamtalen og utviklingssamtalen 
er viktige deler av dette arbeidet med 
dialog om elevens motivasjon og faglige 
og sosiale utvikling. Samtalen bygger på 
læringsmål i fag og det skal fokuseres 
på kjennetegn på måloppnåelse. Dette 
utvikler også elevens evne til egenvur-
dering. Samtalen gir verdifull informa-
sjon til elev, foreldre og lærer og er med 
på å gjøre undervisningen til elevene 
bedre.

Skolen har tatt i bruk SOL for å kart-
legge elevenes leseferdigheter og 
“veiledet lesing” for å tilpasse leseopp-
læringen best mulig.

Det gjennomføres kartleggingsprøver, 
nasjonale prøver og eksamener. Skolen 
bruker aktivt kartleggingsverktøyet til 
Utdanningsdirektoratet for elever med 
annet morsmål som får opplæring etter 
“Læreplan i grunnleggende norsk”. Alle 
resultater på alle typer kartlegging leg-
ges inn i VOKAL som gir en god oversikt 
og en god tilbakemelding på skolens 
faglige nivå. Resultatene blir aktivt brukt 
for å bedre undervisningen til den en-
kelte og så sette inn tiltak på de riktige 
stedene.

utg. innt.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 4,1 4,3 4,6 4,3
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 4,0 % 4,0 % 3,6 % 7,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,4
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,1 % -1,5 % -7,3 % -2,6 %

39%60%

1%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  37 33,32
2011  39 36,06
2010  38 34,26
2009  37 35,44

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  17 630 17 185 -445
2011  17 964 16 746 -1 218
2010  16 485 16 241 -244
2009  16 154 16 178 24

rektor
Inger Lise Eidhammer

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,4 % 0,9 % 5,0 % 7,3 %
2011  1,7 % 0,7 % 1,2 % 3,6 %
2010  1,2 % 0,6 % 2,2 % 4,0 %
2009  1,1 % 0,5 % 2,4 % 4,0 %

utg. utg. utg.innt. innt. innt.

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

2010 2011 2012 Budsjett
2013

19 -3 20 -2 20 -3 19 -2

S
ko

le

utg. innt.



99Molde voksenopplæringssenter

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 42.191.-. Hovedårsaken til dette 
har vært god og konsekvent økonomisk 
styring med stort fokus på inntjening og 
effektiv utnytting av allrede tilgjengelige 
ressurser. Resultatet av dette er en klar 
resultatforbedring sammenlinget med 
2011.

Sykefravær: I 2012 har enheten hatt et 
større fravær enn kommunens  målset-
ting. Enheten har et lavt korttidsfravær. 
Men et relativt stort langtidsfravær fra 
flere medarbeidere gjør at sykefraværet 
har økt i 2012. Dette fraværet skyldes i 
liten grad forhold på arbeidsplassen og 
er derfor vanskelig å gjøre noe direkte 
med. Senteret jobber aktivt med god 
tilrettelegging for at sykmeldte lettere 
skal komme tilbake på jobb. I tillegg 
mener enheten at fokus på et faglig 
stimulerende arbeidsmiljø over tid vil 
øke motivasjonen og tilstedeværelsen 
på arbeidsplassen.

Medarbeidere: Målingen er fra 2012 og 
gir en liten oppgang i totalt resultat fra 
forrige måling, til 4,5. Stolthet over egen 
arbeidsplass og oppfølging av medarbei-

dersamtale skårer best med 4,9 på hver. 
Utfordringer knytter seg blant annet til 
kompetanseutvikling.

Brukere: Ingen måling.

Fremtidige utfordringer: Siden 2009 har 
senteret fått redusert sin kommunale 
bevilgning med mer enn 2,0 mill.kroner. 
En stadig større andel må finansieres 
gjennom salg av kurs til privatpersoner 
og bedrifter, statlige tilskudd per elev 
i norskopplæring, salg av tjenester til 
kommuner og offentlige etater. Disse 
inntektene varierer fra år til år og gjør 
at budsjettering og økonomistyring er 
svært utfordrende. Stadig mer av de 
kommunale driftsmidlene går til leie og 
drift av lokalene i Romsdalskvartalet. 

Det er et uttalt mål at Molde vok-
senopplæring skal være en motor på 
voksenopplæringsfeltet i regionen. Skal 
dette skje, må senteret kunne satse 
mer langsiktig, både på utvikling av nye 
opplæringstilbud, sterk fagkompetanse 
og tilstrekkelige lokaler. Mer forutsig-
bare driftsrammer, gjennom mindre 
sårbarhet for variasjon i inntektene, er 
en viktig forutsetning for å videreutvikle 
senterets rolle for regionen.

Tjenester og oppgaver
Molde voksenopplæringssenter 
driver kommunal voksenopplæring og 
rådgiving etter opplæringsloven § 4A 
og introduksjonsloven. Dette omfatter 
grunnskoleopplæring, spesialundervis-
ning og norskopplæring for voksne 
innvandrere. Senteret er en ledende 
aktør innen voksenopplæring i regionen 
og selger tjenester til bedrifter, offent-
lige etater og andre kommuner.  Aukra 
kommune har egen samarbeidsavtale 
om voksenopplæringstjenester. Sente-
ret driver flere utviklingsprosjekt med 
fokus på voksnes læring. Senteret har 
tett samarbeid med flyktningetjenesten 
om opplæring og kvalifisering av bosatte 
flyktninger.

Grunnskoleundervisning for voksne
Grunnskoleundervisning for flyktninger (i 
introduksjonsprogrammet).

Spesialundervisning
Spesialundervisning på svært mange 
områder. All opplæring er basert på sak-
kyndig vurdering fra pedagogisk- psyko-
logisk tjeneste (PPT).

Norsk med samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere
Norskkurs til innvandrere - ulike nivå.

Introduksjonstilbud
Heldags- og helårstiltak for flyktninger i 
Molde og Aukra:
•   Forberedende grunnskolekurs
•   Språkpraksis

Annet
•   Rådgiving
•   Utviklingsprosjekter
•   Kurs i basiskompetanse for voksne i 

arbeidslivet/BKA
•  Salg av opplæring/kurs
•   Eksamensarrangør- norskopplæringen 

i Romsdal.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 8,9 % 6,6 % 6,5 % 8,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,5
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 16,6 % -2,0 % -3,7 % -0,5 %

70%

21%
9%

76%
3%

21%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  39 32,04 
2011  39 32,44
2010  36 31,22
2009  32 26,68

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  8 397 8 355 -42
2011  9 043 8 724 -319
2010  9 693 9 499 -194
2009  6 816 8 173 1 357

rektor
Borghild Drejer

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,0 % 1,2 % 6,1 % 8,3 %
2011  0,8 % 0,8 % 4,9 % 6,5 %
2010  0,8 % 0,8 % 5,0 % 6,6 %
2009  1,3 % 1,2 % 6,4 % 8,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011

25 -16 27 -18

2012

28 -20

Budsjett
2013

26 -19

S
kole
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0 Barnehage

Tjenester og oppgaver 
De 30 barnehagene i Molde har 13 
eiere. Tilsammen 1.420 barn hadde 
tilbud om barnehageplass i 2012. Etter 
barnehageloven skal kommunen gi et 
faglig godt og pedagogisk tilrettelagt 
tilbud for barn i alderen 0 - 5 år. En stor 
andel av barna i barnehage er 1 - 2 år. 
Kommunen er lokal myndighet for all 
barnehagedrift.

Fagseksjon barnehage
Kommunen er barnehageeier av 12 
kommunale barnehager og tilsynsmyn-
dighet for samtlige 12 kommunale og 
17 private barnehager i Molde kommu-
ne. Fagseksjonen ivaretar kommunens 
rolle som eier ved blant annet å være 
bestillerfunksjon for de kommunale 
barnehagene og ha koordineringsansvar 
for  oppgaver og ressursfordeling innen-
for det totale fagområdet. Kommunens 

rolle som barnehagemyndighet er lagt til 
fagseksjonen. 

Barnehagemyndigheten har overordnet 
ansvar for godkjenning, tilsyn, veiled-
ning, samordnet opptak, kvalitetsutvik-
ling, planlegging og videreutvikling av 
barnehagetilbudet i tråd med lovverk og 
sentrale og lokale føringer. Fagseksjo-
nen har økonomiansvar og fatter vedtak 
om ressurser til spesialpedagogisk 
hjelp, tiltak for barn med nedsatt funk-
sjonsevne og tiltak for minoritetsspråk-
lige barn. Seksjonen har fag-, personal- 
og økonomiansvar for kommunenes 
spesialpedagoger for førskolebarn.

Fremtidige utfordringer
Kvalitet i barnehagetilbudet
Det er svært viktig at barnehagetilbudet 
har høy kvalitet. Det pedagogiske tilbu-
det skal være i tråd med lover, forskrif-
ter og nasjonale og lokale retningslinjer. 

Barnehagesektoren er i stor vekst og 
utvikling. Ikke minst er det viktig å 
synliggjøre de aller yngste barnas inntog 
og deres særskilte behov. Det har vært 
gjennomført relativt lite forskning på 
feltet. Dette er nå i ferd med å bedres 
og det er viktig at både forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap integreres i 
arbeidet med kvalitet. Med innføring 
av retten til barnehageplass, har det 
vært sterk fokus på kapasitetsvekst. 
Det å ha nok barnehageplasser har stor 
betydning for tilbudet. Videre er det 
viktig for kvaliteten å sikre forutsigbar 
økonomi, tilstrekkelig ressurser og god 
rekruttering. Helt essensielt er imidler-
tid den faglige kvaliteten det enkelte 
barn opplever hver dag i barnehagen. 
Det er viktig å utvikle barnehagefaglige 
kraftsenter. Våren 2013 kommer ny 
stortingsmelding ”Framtidas barneha-
ge”. Ny lovgivning på feltet ”Til barnas 
beste” er under utarbeiding.  

Diagrammet viser at andelen barn i 
barnehagealder i Molde kommune er 
vesentlig lavere enn andelen barn i 
barnehagealder i de kommunene det 
sammenlignes med. Andelen barn 
1 – 5 år ser ut til å være på tilnærmet 
samme nivå i 2012 som tidligere 
år. At andelen barn 1 – 5 år er på 
samme nivå i kommunen, betyr at 
behovet for barnehageplass endres 
i takt med befolkningsutviklingen i 
kommunen, samt endring i deknings-
grad (etterspørsel).

   6,1 6,2 6,2 6,2
   6,3 6,3 6,3 6,3
   5,6 5,6 5,5 5,7

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Utdrag fra behovsprofil andel 1 - 5 år

 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Budsjett 2013 
Fagseksjon barnehage 84 066 83 783 -283 91 343
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 12 920 12 975 54 12 302
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 12 839 12 168 -670 11 326
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 200 11 471 271 10 918
Hjelset barnehage 6 865 6 846 -19 7 960
Langmyra barnehage 4 569 4 901 332 4 672
Lillekollen barnehage 13 397 13 930 533 13 652  
Totalt på barnehageområdet 145 856 146 074 220 152 173

* Fra 2011 er statstilskuddet til barnehagene lagt inn i kommunens rammetilskudd . Dette fører til rammeøk-
ning på barnehagene og fagseksjonen.     

Økonomisk oversikt for barnehageområdet                                                               (i 1.000 kr.)

 5
117

5
279

(i 1.000 kr.)Lønn og sosiale utgifter
Andre driftsutgifter

Ressursbruk per barn  
i kommunale  barnehager            
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Det er knyttet store forventninger til 
innholdet i disse dokumentene. I den 
forbindelse har Molde kommune, i 
et samarbeid mellom kommunale og 
private styrere, begynt arbeidet med 
”Framtidas barnehage i Molde”. Det 
vil bli arbeidet videre med kvalitets-
utvikling, kompetanseheving, kapasi-
tetsvekst, rekruttering og bemanning. 
Arbeidet knyttes til sentrale områder 
kommunen allerede arbeider med, 
blant annet prosjektet ”Sammen om en 
bedre kommune”.

Finansiering ikke-kommunale barne-
hager
Nytt finansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager trådte i kraft 
1. januar 2011. Dette er en omfattende 
finansieringsreform som har vist seg å 
være svært krevende både for private 
eiere og kommuner. Regelverket for 
reformen har på flere punkt vært uklar, 
noe som har ført til stadige endringer og 
presiseringer. Ulike syn på fortolkning av 
regelverket har skapt debatt, ikke minst 
nasjonalt. Så langt har Molde kommune 
fått medhold i de seks klager som har 
blitt behandlet hos fylkesmannen i 2011 
og 2012. 

Forutsigbarhet og klare retningslinjer 
er avgjørende for å lykkes med et godt 
finansieringssystem. For kommunene er 
det krevende å ha finansieringsansvar, 
samtidig som det er flere forhold de ikke 
har styringsmulighet over. Så langt har 
Molde kommunes satser for tilskudd 
vært lave. Både kommunale og private 
barnehager drives kostnadseffektivt og 
styrere og eiere signaliserer stramme 
rammer for driften. Molde kvinne- og fa-
milielag overføre driften av Banehaugen 
barnehage til Molde kommune, med 
virkning fra 1. januar 2013. Eier av Teoball 
barnehage legger ned barnehagedriften 
fra høsten 2013. Stramme økonomiske 
rammer er én av årsakene til nedleg-
gelsene.

Private barnehageeiere er viktige sam-
arbeidspartnere for Molde kommune. 
Kommunen arbeider kontinuerlig for å 
forbedre og sikre god forutsigbarhet, 
både for finansiering av den enkelte 
barnehage og for kommuneøkonomien 
samlet.

Full barnehagedekning - rett til barne-
hageplass
Kommunen er pliktig å innfri rett til 
barnehageplass jf. barnehagelovens 
§ 12a. Dette innebærer blant annet at 
barn som fyller ett år innen utgangen av 
august det året det søkes om barneha-
geplass, har rett til å få barnehageplass. 
Molde kommune ivaretar mer enn ret-
ten og har en svært høy dekningsgrad. 
Omtrent 83 pst. av alle 1 - 2 åringer og 
103 pst. av 3 - 5 åringer i Molde kom-

mune har et barnehagetilbud (inklude-
rer barn fra andre kommuner). Det er 
imidlertid ikke tilstrekkelig for å dekke 
behovet. Ved årsskiftet 2012/13 var det 
omtrent 100 barn uten rett til plass på 
venteliste (inkludert 0-åringer). Både 
private og offentlige virksomheter sig-
naliserer stort behov for barnehageplass 
for å rekruttere ansatte. Kommunen 
arbeider nå aktivt med kapasitetsvekst 
innenfor boligsektoren.

Parallelt arbeides det med kapasitets-
vekst i barnehagesektoren. Plan for 
kapasitetsvekst 2013 - 2020 kommer til 
politisk behandling i 2013.

Rekruttering og kompetanse
Barnehagene er gjennom barnehage-
loven gitt et viktig samfunnsmandat. 
For å ivareta mandatet kreves det at 
personalet har høy barnehagefaglig 
kompetanse. Det må blant annet sikres 
gjennom lovverk og finansiering av 
sektoren. Sektoren er spent på hvilke 
nasjonale føringer som vil bli gitt i 
den nye stortingsmeldingen og loven. 
Barnehagene i Molde har svært mange 
dyktige medarbeidere. Kommunen har 
imidlertid de siste årene merket noe 
mangel på førskolelærere. Utfordringen 
har vært størst når det oppstår behov 
for førskolelærere på høsten eller utover 
i barnehageåret. I 2012 mottok fagsek-
sjon barnehage søknad om dispensasjo-
ner fra utdanningskravet for totalt 21,5 
stillinger. I barnehagesektoren stiller 
dagens lovverk krav til at anslagsvis en 
tredjedel av de ansatte er førskolelæ-
rere. Sektoren er med andre ord slik re-
gulert at flesteparten av de ansatte ikke 
har høyere utdanning. Når det i tillegg 
må gis dispensasjoner, gir det grunn til 
bekymring med hensyn til kvalitet. Kom-
munen arbeider aktivt med rekruttering, 
blant annet i samarbeid med GLØD-
nettverket i Møre og Romsdal. GLØD-
nettverket er sammensatt av represen-
tanter fra Høgskulen i Volda, regionene, 
Utdanningsforbundet og barnehager og 
ledes av fylkesmannen. GLØD arbeider 
for rekruttering, likestilling og kompe-
tanseheving. Molde kommune tilbyr 
mentorordning for alle nytilsatte i kom-
munale og private barnehager. 
En svært viktig faktor for å beholde 
og rekruttere medarbeidere, er fokus 
på faglig kvalitet og kompetanse. De 
senere år har det vært arbeidet med 
ulike tiltak i regionen, i kommunen 
og enkeltvis i barnehager for å styrke 
kvalitet. Tiltakene har blant annet vært 
finansiert av kompetanse-, utviklings- og 
likestillingsmidler fra fylkesmannen. 

Barn med særskilte behov
Behovet for ressurser til tiltak for barn 
med nedsatt funksjonsevne er stadig 
økende. Dette har vært meldt over år, 
senest i budsjettbehandlingen for 2013. 

Den økonomiske rammen for tiltakene 
har økt, men dette er fremdeles en 
utfordring. I 2012 har kommunen sendt 
fire klager på vedtak om spesialpeda-
gogisk hjelp til endelig klagebehandling 
hos fylkesmannen. Kommunens vedtak 
ble omgjort i tre av sakene. De signaler 
som fremkommer i klagebehandlingen 
vil være retningsgivende for fremtidige 
vedtak. 

Kommunen er pliktig å gi barn med 
rett til logopedhjelp et tilbud. Logoped-
situasjonen i kommunen er fortsatt 
utfordrende. Det viser seg vanskelig 
å rekruttere logopeder i tillegg til at 
stramme økonomiske rammer setter 
begrensninger for hvilke tiltak som kan 
iverksettes. I 2012 har kommunen gitt 
nødvendig hjelp ved å inngå avtale om å 
kjøpe 20,0 pst. logopedtjeneste fra Tøn-
dergård skole. Denne avtalen opphørte 
31.desember 2012, da Tøndergård skole 
ikke lenger hadde logopedhjelp å avse. 
Kjøp av tjenester fra privatpraktiserende 
logopeder har vært helt avgjørende for å 
kunne gi et minimumstibud.

Tilsyn
Kommunen har tilsynsansvar for all 
barnehagedrift jf. barnehagelovens § 16. 
Tilsynet er viktig for å sikre at barneha-
gene har god kvalitet og drives i tråd 
med lov og forskrift. Tilsynet med bar-
nehager gjennomføres på flere måter, 
gjennom formelle tilsyn som systemre-
visjon, kontroll av sentrale dokumenter, 
årsregnskap, ulike rapporteringer til stat 
og fylke, herunder BASIL-rapporteringen 
(Barnehage-Stat-Innrapporterings-
Løsning), samordnet opptak, veiledning, 
styrermøter, møter med eiere og lig-
nende. Kommunen har ikke gjennomført 
tilsyn som systemrevisjon i 2012, men 
ført tilsyn som nevnt over.

Fysiske utfordringer 
Flere av barnehagene er gamle og de 
tilfredsstiller ikke krav som stilles til 
moderne barnehagedrift. Dette gjelder 
både fysiske forhold til barna og ar-
beidsplasser og fasiliteter til personalet. 
Videre er det behov for oppgradering 
av utearealet. Ny barnehage på Hjelset 
åpnes i august 2013. Berg barnehage 
avvikles. Det må legges til rette for 
arbeidsplasser på St. Sunniva. Videre 
står realisering av nye Barnas Hus, 
renovering av Hatlelia og renovering og 
videreutvikling av Lillekollen for tur. 

B
arnehage
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 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Andre nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Oppholdsbetalingens finansieringsandel i pst.  15,8 16,0 14,8 16,3 16,0 14,9 15,9 15,6 14,7
Statstilskuddets finansieringsandel i pst. 52,3 1,5 1,2 54,1 1,6 1,6 53,3 1,5 1,5
Kommunale driftsmidlers finansieringsdel i pst.  31,9 82,5 84,0 29,6 82,4 83,5 30,8 82,9 83,8
Dekningsgrad         
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 5,6 2,3 2,6 5,2 5,2 4,6 4,7 4,6 4,2
Andel barn 1 - 2 år med barnehagepl. i forhold til innbygg. 1 - 2 år i pst. 87,1 86,3 82,5 80,1 81,0 81,3 79,7 80,4 81,1
Andel barn 3 - 5 år med barnehagepl. i forhold til innbygg. 3 - 5 år i pst. 101,0 101,5 103,3 96,8 96,9 97,1 96,9 97,0 97,1
Andre nøkkeltall         
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, ekskl. minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser i kommunal barnehager *  416 875   441 875   554 059   352 231   436 119   432 684   329 803   367 677   400 901 
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,9 4,9 4,9 5,2 5,2 5,2 5,6 5,6 5,6
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene i pst. 4,4 4,8 6,7 8,5 8,5 8,6 7,4 7,4 7,5

136 437 142 844 148 679 158 497
139 199 145 475 151 374 159 577
131 069 144 872 156 132 168 047 

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. per 
barn i kommunale barnehager, konsern

   32,6     32,6     32,9 33,7
   33,1     33,1     33,5   -
   30,5     27,0     29,1 30,4

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Andel ansatte med førskolelærer-
utdanning, konsern

   89,3    89,9    90,4 90,8
   89,2    90,1    90,6 91,0
   95,7    95,1    95,0 94,9

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Barnehagedekning, konsern

Korrigerte brutto driftsutgifter består av 
driftsutgiftene som føres på funksjonen 
førskole og tar for seg basistilbudet i en 
barnehage. I tillegg har den i seg drifts-
utgifter ført på tilbud til funksjonshem-
mede barn, samt drift og vedlikehold 
av lokaler. I drift og vedlikehold ligger 
utgifter knyttet til lokaler uavhengig av 
om det er husleie eller andre utgifter 
som kan sammenlignes med husleie 
(kalkulatoriske posteringer, vedlikehold 
med videre). Det vil slik sett ikke være et 
skille mellom de kommunene som eier 
bygget selv og de som leier av andre. 
Antall barn i åpen barnehage er ikke 
inkludert i indikatoren. Som diagrammet 
viser har Molde kommune tidligere år lig-
get under de kommunene som den kan 
sammenligne seg med, men de siste to 
årene ligger kommunen over.

Diagrammet viser at Molde kommune 
ligger noe under de kommunen sam-
menligner seg med hva gjelder ansatte 
med førskolelærerutdanning i barneha-
gene. En årsak kan være at tilgangen 
på faglærte ikke har vært tilstrekkelig i 
forhold til en sterk satsing på utbyggin-
gen av antall barnehageplasser.

Dekningsgraden viser hvor stor andel av 
barn i barnehage er i pst. av folkemeng-
den i tilsvarende aldersgruppe. I 2012 
hadde Molde kommune en deknings-
grad på 94,9 pst. Det vil si at 94,9 pst. 
av alle barn i alderen 1 til 5 år har plass 
eller tilbud om plass i barnehage. Sam-
menlignet med kommunegruppe 13 og 
gjennomsnitt landet utenom Oslo, så 
ligger Molde kommune godt over. Kom-
munegruppe 13 har til sammenligning 
en dekningsgrad på 91,0 pst.

KOSTRA
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* Indikatoren viser en stor økning i 2012. Det skyldes økt hjelpebehov for de som mottar disse tjenestene.
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Andre nøkkeltall
Antall barn i barnehager fordelt på 
aldersgrupper

 

Årsverk i 2012 fordelt etter utdanning

Kommunale barnehager 2010  2011 2012

Annen pedagogisk utdanning 5 %  3 % 6 %

Førskoleutdanning 32 %  32 % 30 %

Barne- og ungdomsarbeiderfag 22 %  21 % 55 %

Annen bakgrunn 41 %  44 % 9 %

30%

9% 6%

55%

51%

7%

34%

Ikke-kommunale barnehager 2010 2011  2012

Annen pedagogisk utdanning 4 % 9 % 7 %

Førskoleutdanning 29 % 39 % 34 %

Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 % 14 %  51 %

Annen bakgrunn 52 % 38 % 8 %

8%
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4 Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 55.577,-. Enheten har hatt  
stram økonomisk styring og bevisst 
sparing på vikarutgifter. Driftsmidlene 
brukes stort sett til forbruksmateriell 
og diverse undervisningsmateriell i 
barnehagene. Knapp grunnbemanning 
og mange små barn i gruppene gjør det 
uforsvarlig og ikke bruke vikarer ved 
ferieavvikling og sykefravær.

Sykefravær: Samlet sykefravær i 2012 
var på 13,8 pst. Sykefravær innenfor 
arbeidsgiverperioden er lavt og lang-
tidsfraværet er svært høyt. Det har vært 
arbeidet mye med det psykiske og 
fysiske arbeidsmiljøet selv om det høye 
sykefraværet ikke er arbeidsrelatert 
fravær.

Medarbeidere: Svarene i medarbeider-
undersøkelsen i 2012, ga høyere skår 
enn i 2010 på alle områder. Spørsmål 
om stolthet over egen arbeidsplass og 
samarbeid og trivsel fikk høyeste skår i 
undersøkelsen. Med løsningsfokusert 

tilnærming har det vært arbeidet med 
resultatene av undersøkelsen i AMU 
og i hele personalgruppen. Dette er 
arbeidsmiljøtiltak i enheten med mål 
å oppnå enda høyere skår på flere 
spørsmål ved neste medarbeiderunder-
søkelse.   

Brukere: Tidligere brukerundersøkelser 
har vist at enhetens brukere er tilfreds 
med barnehagetilbudet. Enheten leg-
ger stor vekt på det faglige innholdet i 
arbeidet, god informasjon og kontakt 
med foreldre i det daglige, og i planlagte 
foreldresamtaler. 

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,8 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 16,0 % 13,7 % 13,6 % 13,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,3  4,8
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,6 % -2,6 % -2,6 % 0,4 %

74%

26%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  33 30,40
2011  35 30,15
2010  36 31,18
2009  35 28,83

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  12 921 12 975 54
2011  13 243 12 902 -341
2010  3 110 3 110 -
2009  2 914 2 960 46

styrer
Greta Kristensen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,6 % 2,3 % 9,9 % 13,8 %
2011  1,8 % 1,8 % 10,0 % 13,6 %
2010  1,5 % 1,3 % 10,9 % 13,7 %
2009  1,3 % 1,7 % 13,0 % 16,0 %

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

17 -14 18 -5 18 -5 17 -4

B
ar

ne
ha

ge



105

Hatlelia og Barnas Hus barnehager

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 670.417,-. Merforbruk skyldes ho-
vedsaklig bruk av permisjonsvikar. Årsa-
ken til merforbruket er flere uforutsette 
permisjoner i forbindelse med fravær 
der ansatte har rett til permisjon. Gjen-
nom sammarbeid mellom avdelingene 
har vikarbruk ved fravær blitt redusert. 

I tillegg har enheten et merforbruk knyt-
tet til tiltak for for funksjonshemmede 
barn. Det  har vært helt nødvendig å ha 
nok bemanning og å ta inn vikar ved 
fravær for å ivareta både sikkerhet og 
omsorgsbehov.

Sykefravær: Enheten er fornøyd med 
nedgangen i sykefraværet fra året før 
med 2,8 pst. Samlet fravær i 2012 var 
på 8,8 pst. og ligger over kommunes 
måltall. Korttidsfraværet er lavt og 
det meste av langtidsfraværet er ikke 
arbeidsrelatert. Det legges vekt på tiltak 
som forebygger belastningsskader.

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen fra 2012 viser et snitt på 4,3, som 
er under kommunens mål på 4,6. 

Lavest skår får enheten på fysiske 
arbeidsforhold, der standard på ar-
beidslokaler får så lavt som 2,6. Begge 
barnehagene står for tur for renovering 
og ombygging. Lokalene er slitt og det 
mangler arbeidsplasser for personalet. 
Høyeste skår har enheten på trivsel og 
samarbeid med kollegaer (5,0).

Brukere: Brukerundersøkelsen er fra 
2010 og resultatet for enheten var et 
snitt totalt på 4,7, - det samme som 
kommunens mål.Fysisk innemiljø fikk 
dårligst skår med et gjennomsnitt på 
4,0. Gjennomsnittet for hvor fornøyd 
brukerne var lå på 5,0. 

Det skal være en ny undersøkelse våren 
2013.

73%

27%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  33 30,99
2011  37 32,53
2010  31 27,53
2009  35 29,96

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2012  12 839 12 168 -670
2011  12 925 11 759 -1 166
2010  3 365 3 365 -
2009  3 107 2 826 -281

styrer
May Britt Raknes

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,5 % 1,6 % 5,7 % 8,8 %
2011  1,8 % 1,7 % 8,1 % 11,6 %
2010  1,4 % 1,8 % 7,2 % 10,4 %
2009  1,3 % 2,7 % 8,1 % 12,1 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010

16 -12

2011

17 -4

2012

17 -4

Budsjett
2013

16 -5

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,7  
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 12,1 % 10,4 % 11,6 % 8,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,3
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -9,9 % -1,5 % -9,9 % -5,5 %

B
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6 Kvam og St. Sunniva barnehager

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 270.993,-. Det har vært 
stram økonomistyring hele året, og da 
enheten hadde økonomisk handlings-
rom på høsten, fikk den beskjed om 
innkjøpsstopp. 

Alle avdelinger ses under ett, hjelper 
hverandre og vurderer om det er mulig å 
klare seg uten vikar ved fravær. Spesielt 
Kvam har hatt en del permisjoner uten 
lønn, der det har vært minimalt med 
vikarinntak. Det synliggjøres i et vesent-
lig mindreforbruk på lønn faste stillinger. 
Det har vært mulig på grunn av svært 
stabil personalsituasjon, nesten uten 
sykdom på denne delen av enheten. I 
tillegg har enheten fått refusjoner og 
innvilgede søknader om støtte og res-
surser fra andre.

Sykefravær: Enheten har et gjennom-
snittlig sykefravær som ligger nær opp 
til målet for Molde kommune. Det er 
imidlertid stor intern forskjell, som en-
heten arbeider med å finne ut av. Fokus 
på kompetanseutvikling for alle ansatte 
i enheten, samt tydelige signaler om 
forventninger til ansatte om hva som er 
påregnelig i barnehagearbeid. Enheten 
legger også stor vekt på gode rutiner for 
samhandling og kommunikasjon.  

Medarbeidere: Svarprosenten var til-
nærmet lik 100 på medarbeiderundersø-
kelsen i 2012.  4,7 var det gjennomsnitt-
lige resultatet, det er enheten fornøyd 
med. Faglig og personlig utvikling ga 
høy skår. Det samme gjorde innhold 
i jobben og samarbeid og trivsel med 
kolleger. Tid til å gjøre jobben, fysiske 
arbeidsforhold og systemer for lønns- 
og arbeidstidsordninger var områdene 
enheten skåret dårligst på. Mangel på 
arbeids- og møterom, ustabil temperatur 
på St. Sunniva, og garderobeforhold 
på begge barnehagene, er områder 
enheten må arbeide for å finne bedre 
løsninger for.

Brukere: Målingen er fra 2010. Resul-
tatet er 4,9. Dimensjonene trivsel og 
respektfull behandling, personalets om-
sorg for barnet, og mattilbudet skårer 
høyt. Åpningstiden i barnehagene er det 
foreldrene er minst fornøyd med.  
Ny undersøkelse kommer våren 2013.   

75%

25%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  27 25,64
2011  31 28,65
2010  33 29,75
2009  29 26,75

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2012  11 199 11 471 272
2011  11 316 11 296 -20
2010  3 221 3 221 -
2009  2 567 2 615 48

styrer
Mari Lund Johannessen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,5 % 1,1 % 3,8 % 6,4 %
2011  1,5 % 1,1 % 5,9 % 8,5 %
2010  1,7 % 1,7 % 6,9 % 10,3 %
2009  1,2 % 2,1 % 3,7 % 7,0 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

15 -12 16 -4 15 -4 14 -3

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,9 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 7,0 % 10,3 % 8,5 % 6,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,7  4,7
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,8 % -3,1 % -0,2 % 2,4 %
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Hjelset barnehage

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 19.412,-. Utfordringen for enheten 
er et høyt sykefravær. Første halvdel av 
året var dette mindre. Men både kort-
tids- og langtidsfraværet økte betraktelig 
siste kvartal. Dette førte til høye kost-
nader på sykevikar. Det jobbes forebyg-
gende for å få ned disse kostnadene. I 
tillegg har det vært innkjøpsstopp for å 
holde budsjettrammen.

Sykefravær: Sykefraværet i enheten for 
2012 er nå 16,1 pst.  Det er spesielt i 
siste kvartal 2012 det var stort syke-
fravær. Både på langtidssykmeldinger 
og korttidsfravær. Det meste av dette 
fraværet er ikke arbeidsrelatert. Vanske-
ligheter med å få tak i vikarer, fører igjen 
til større slitasje på de som er tilstede 
på jobb, og dette kan i enkelte tilfelle 
føre til arbeidsrelatert fravær. Enheten 
arbeider med fokus på tilrettelegging og 
forebygging av belastningsskader, samt 
smittevern gjennom god hygiene. 

Medarbeidere: Enhetens måling ligger 
under landsgjennomsnittet (4,6) og 

gjennomsnittet for Molde (4,5). Høyest 
skår oppnås på innhold i jobben og hvor 
fornøyd de er med nærmeste leder 
(4,6). Det er lavest skår på personlig og 
faglig utvikling, organisering av arbeidet 
og fysiske arbeidsforhold. De fysiske 
forholdene har sammenheng med drift 
i midlertidige lokaler. Ny barnehage skal 
stå ferdig i august 2013.

Brukere: Målingen er fra 2010. Bruker-
tilfredsheten er lik kommunens målset-
ting. Best resultat oppnås på trivsel og 
respektfull behandling og åpningstid. 
Lavest skårer fysisk miljø. Ny brukerun-
dersøkelse gjennomføres våren 2013.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

58%
42%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  23 17,89
2011  25 20,73
2010  39 32,75
2009  34 27,53

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  6 864 6 846 -18
2011  7 243 6 599 -644
2010  2 469 2 469 -
2009  2 644 2 427 -217

styrer
Liv Irene Vestvold

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  3,4 % 2,6 % 10,1 % 16,1 %
2011  1,9 % 2,8 % 7,2 % 11,9 %
2010  1,2 % 2,5 % 14,6 % 18,3 %
2009  1,2 % 2,9 % 16,3 % 20,4 %

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

15 -13 11 -3 10 -3 11 -3

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,7 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 20,4 % 18,3 % 11,9 % 16,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,0
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -8,9 %  -9,8 % -0,3 %

B
arnehage
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8 Langmyra barnehage

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 332.385,-. De største 
innsparingene fikk enheten på Kviltorp 
barnehage. Kviltorp barnehage ble lagt 
ned høsten 2012. Enheten har brukt 
vikarer knyttet til det høye sykefraværet. 
Det ble jobbet aktivt med å redusere vi-
karbruken hele høsten. Enheten forholdt 
seg til innkjøpsstopp og kjøpte bare inn 
det mest nødvendig.

Sykefravær: I 2012 hadde enheten et 
høyt sykefravær som i hovedsak var 
langtidssykemeldte. De sykemeldte 
melder om sykdom som ikke er arbeids-
relatert. Høsten 2012 satte enheten 
igang prosjekt ”LØFTis” - fire barneha-
ger med ”LØFT i sikte”. Her utdanner 
enheten personalet i barnehagen til å 
bruke LØFT for å bli bedre barneveile-
dere og kunne skape en enda bedre 
bedriftskultur. Målet er å øke kompetan-
sen om den enkeltes ansvar for egen 
helse og arbeidsmiljø.

Medarbeidere: Gjennomsnittlig skår for 
enheten er over landsgjennomsnittet. 

Kviltorp hadde et snitt på 4,5 og Lang-
myra 5,3. Høyest skår hadde enheten 
på trivsel på egen arbeidsplass, mulig-
heten til å ta opp kritikkverdig forhold 
og stolthet over egen arbeidsplass. Et 
område enheten ønsker å videreutvikle 
er muligheten til egenutvikling og øke 
kompetansen innenfor faget. 

Brukere: Målingene er fra 2010. Resul-
tatet viser et gjennomsnitt like under 
målsettingen. Best skår oppnås på 
dimensjonene respektfull behandling og 
trivsel. Enkeltspørsmålet om fornøydhet 
med ditt barns sosiale utvikling skårer 
5,3. Utfordringer knytter seg til bruker-
medvirkning 4,2 og informasjon 4,3.

utg.

63%

37%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  8 7,40
2011  17 14,36
2010  17 13,88
2009  17 14,36 

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  4 569 4 901 332
2011  5 527 5 620 93
2010  1 550 1 550 -
2009  1 441 1 342 -99 
   

styrer
Ellen Lyngvær Hjelset

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012   0,5 % 0,4 % 18,8 % 19,7 %
2011  0,4 % 1,7 % 14,5 % 16,6 %
2010  1,2 % 3,1 % 9,3 % 13,6 %
2009  0,7 % 1,7 % 14,9 % 17,3 % 

utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

7 -6 8 -3 7 -2 7 -2

Målekort  Mål 2009 2010 2011  2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,5 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 17,3 % 13,6 % 16,6 % 19,7 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,3  4,9
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 %  -20,2 % -1,7 % 6,8 %
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Lillekollen barnehage

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 532.665,-. Merinntekt på 
foreldrebetaling, refusjon fødselspenger 
og refusjon fra andre kommuner er 
årsaken til mindreforbruket.

Sykefravær: Lillekollen hadde et samlet 
sykefravær på 9,5 pst, en nedgang fra 
2011 på 2,4 pst. Etter lokalt AMU sin 
vurdering, er det langtidsfraværet som 
er høyt, og mye av fraværet er ikke 
arbeidsrelatert. Enheten jobber kontinu-
erlig med forebyggende tiltak. Enheten 
har tekniske hjelpemidler som tilfreds-
stiller kravene og enheten er bevisst på 
å unngå tunge løft så langt det er mulig. 
Alle på enheten må ellers være ansvarlig 
og ha et bevisst forhold til egen helse, 
heve blikket og fokusere på det positive 
i hverdagen.

Medarbeidere: Målingen viser en forbe-
dring fra forrige måling og ligger nå på 

4,7. Innhold i jobben og samarbeid og 
trivsel sammen med kollegene, har høy-
est resultat med 5,1. Bortsett fra syste-
mer for lønns- og arbeidstidsordninger, 
knytter utfordringene seg til fysiske 
forhold. Byggene barnehagen holder til 
i er over 40 år gamle, og har gått ut på 
dato. De trenger renovering eventulet 
nybygg for å tilfredsstille dagens krav til 
standard.

Brukere: Målingen er fra 2010. Bruker-
tilfredsheten var på 5,1, langt over kom-
munens målsetting. Tilgjengelighet har 
best resultat med 5,6, med best måling 
på åpningstidspunkt 5,7. Lavest skår 
fikk enheten på barnehagens mattilbud 
med 4,4.

67%

33%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  34 31,65
2011  40 35,60
2010  35 31,30
2009  27 23,28

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  13 398 13 930 532
2011  13 032 13 299 267
2010  2 511 2 511 -
2009  2 395 2 491 96

styrer
Kristine Klokk

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,4 % 2,0 % 6,1 % 9,5 %
2011  1,9 % 1,4 % 8,6 % 11,9 %
2010  1,5 % 1,4 % 10,1 % 13,0 %
2009  1,1 % 1,9 % 10,3 % 13,3 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

15 -13 18 -5 19 -5 18 -5

Målekort  Mål 2009 2010 2011  2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  5,1 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 13,3 % 13,0 % 11,9 % 9,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,5  4,7
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,9 %  2,0 % 3,8 %

B
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Barneverntjenesten

4%

89%

7%

83%
11%

6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  71 63,80
2011  72 67,70
2010  60 56,10
2009  60 55,59

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  41 370 42 301 931
2011  40 927 41 182 255
2010  38 853 40 023 1 170
2009  37 403 38 635 1 232

enhetsleder
Tone Haukebø Silseth

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,9 % 1,1 % 8,2 % 11,2 %
2011  1,4 % 1,4 % 12,7 % 15,5 %
2010  1,7 % 1,5 % 8,9 % 12,1 %
2009  1,7 % 1,2 % 6,3 % 9,2 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

56 -17 62 -21 65 -23 39 -13

Familie- og sosialtjenester

Barne- og familietjenesten, under 
ledelse av helsesjefen, opphørte som 
egen enhet 1. oktober 2012. Barnevern-
tjenesten ble da egen enhet med ny 
enhetsleder. Pedagogisk psykologisk 
tjeneste og forebyggende helsetiltak ble 
overført til helsetjenesten. De to tjenes-
tene er likevel presentert her, i tråd med 
budsjett for 2012. 

Tjenester og oppgaver
Enhetens oppgave er å yte hjelp til barn, 
ungdom og deres familier, samt å gi råd 
og veiledning til samarbeidspartnere. 
Målet for tjenesten er at brukerne skal 
få rett hjelp til rett tid, samt å bistå alle 
brukergrupper gjennom tverrfaglig sam-
arbeid og utvikling. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Virksomheten driver forebyggende 
arbeid gjennom råd og veiledning til 
foreldre, barnehager og skoler. PPT 
utreder behov for spesialpedagogisk 
hjelp på førskoleområdet og spesialun-
dervisning i skolen. Virksomheten har 
samarbeidsavtaler om salg av tjenester 
til flere kommuner, avtale med Møre og 
Romsdal fylkeskommune, samt Møller 
og Tambartun kompetansesentre om 
drift av syns- og audiopedagogtjeneste 
i Romsdal. PPT jobbet i 2012 med 
matematikkprosjektet “Regn med oss” 
og igangsetting og videreføring av PALS 
ved sju skoler.

Forebyggende helsetiltak (FHT)
Helsetjenestene består av svanger-
skapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet, 
skolehelsetjeneste, helsestasjon for 
ungdom og helsetjeneste til asylsøkere 
som er tilknyttet kommunens mottak. 
Her gis foreldreveiledning om søvn, 
mat, barnets utvikling og familiens 
fungering. Vaksinasjon, reseptforskriving 
på prevensjon, informasjon om seksuelt 
overførbare sykdommer inngår også i 
tjenesten. Virksomheten tilbyr også en-
keltkonsultasjoner, gruppevirksomhet og 

klasseromsundervisning rundt temaene 
kosthold, overvekt, fedme, medievaner, 
passive aktiviteter og psykisk og sosial 
helse.

Ungkompasset
Ungkompasset, som får tilskudd fra 
Fylkesmannen, startet opp høsten 2011. 
Det er et rusforebyggende prosjekt 
rettet mot 9. trinn i Molde kommune. 
Prosjektteamet består av to årsverk. I 
tillegg trekkes eksterne aktører inn og 
har skoletimer og informasjonsstands. 
Prosjektteamet har en koordinatorrolle 
for å trekke inn aktører som jobber for 
og med ungdom. I 2012 har følgende bi-
dratt: SMISO (Senter mot incest og sek-
suelle overgrep), Politiet, krisesenteret, 
ressurstjenesten og elever fra Romsdal 
videregående skole (Ung-til-Ung), samt 
flere aktører på stands. Hovedmålet for 
arbeidet er at elevene skal reflektere 
over sine holdninger å ta bevisst valg på 
bakgrunn av dette. Elevevaluering våren 
2012 ga en positiv tilbakemelding på 
effekten av tiltakene. Rapporten ligger 
på kommunes hjemmesider, under Ung-
kompasset. Ungkompasset har også 
egen side på Facebook.

Barnevern 
Barnevernet skal sikre at barn og unge 
(0 - 23 år) som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Videre skal tjenesten bidra til at barn og 
unge får trygge oppvekstsvilkår. Barne-
vernet gir råd og veiledning til foreldre, 
unge og samarbeidspartnere. Barne-
verntjenesten har et spesielt ansvar for 
å forhindre at barn får varige problemer. 
Dette gjøres ved å avdekke situasjoner 
som etter barnevernloven gir grunnlag 
for tiltak. Barnevernet har flere oppgaver 
knyttet til asylmottak og til bosetting av 
mindreårige flyktninger i kommunen. 

Molde kommune har som et av sine mål 
å være en pådriver i regionalt samarbeid. 
Målet skal være å sikre et sterkt fagmiljø 

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7    4,5
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 9,2 % 12,1 % 15,5 % 11,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,2  4,0
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,2 % 2,9 % 0,6 % 2,2 %
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med god kompetanse og gi den nødven-
dige avstanden til sakene når det trengs 
i kommunene. Molde er vertskommune 
for Midsund og Aukra kommuner. På 
grunn av utvidet interesse for å etablere 
interkommunalt barnevern i vårt område 
ble barneverntjenesten skilt ut som 
egen enhet fra 1. oktober 2012.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 931.000,-. Det største av-
viket er på administrasjonsområdet med 
et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. 
Hovedårsaken til det positive avviket 
er at enheten delte enhetsleder med 
Helsetjenesten frem til oktober 2012. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner.  
En av årsakene til merforbruket var at 
enheten startet med ekstra bemanning 
i 2012 grunnet det høye sykefraværet i 
2011. Tiltaket førte til redusert fravær, 
men bidro til et negativt avvik i regn-
skapet. Enheten har også hatt utgifter 
til tolketjenester i forbindelse med 
asylmottaket.

Barneverntjenesten inkludert nærmiljø-
tiltak for ungdom er tilnærmet i balanse 
selv om det er større avvik på enkelt-
poster. 

PP-tjenesten inkludert syns- og audiope-
dagogtjenesten har et mindreforbruk 0,3 
mill. kroner. Dette skyldes i all hoved-
sak vakante stillinger ettersom det er 
vanskelig å få tak i kvalifiserte medarbei-
dere ved fravær. Enheten har holdt en 
streng kostnadskontroll i året som gikk.

Sykefravær:  Sykefraværet er for høyt, 
men redusert fra året før. Det er spesielt 
høyt innen barnevernet og forebyg-
gende helsetjenester. PPT har et lavt 
sykefravær. En stor del av fraværet er 
langtidsfravær. Enheten forsøker nå en 
ordning med fast ansatte vikarer for å 
redusere presset på de gjenværende og 
sikre kvaliteten i vikararbeidet. 

Medarbeidere: Enheten skårer lavt på 
medarbeidertilfredshet. Mangel på tid 
til å utføre arbeidsoppgaver og fysisk 
arbeidsmiljø er det som skårer lavest. 
Selvstendig arbeid og utfordringer i job-
ben skårer høyest. Resultatene varierer 
innen virksomhetene og blir bearbeidet 
her. BHT har vært behjelpelige innenfor 
barnevernet og det er bedt om oppføl-
ging innenfor det fysiske arbeidsmiljøet 
generelt. Det er også gjennomført 
tilpasninger rettet mot enkeltansatte.

Brukere: Barneverntjenesten i Molde, 
Misund og Aukra gjennomførte en 
brukerundersøkelse i 2012. Resultatet 
fra undersøkelsen vises i søylediagram 
senere i kapitlet. I tillegg ble der gjen-
nomført en brukerundersøkelse for 
helsestasjonen . På en skala fra 1 til 6 
var gjennomsnittsresultatet 4. Her var 

imidlertid deltakerprosenten så lav at 
tallene ikke nødvendigvis er represen-
tative.

Fremtidige utfordringer
Pedagogisk psykologisk tjeneste
Det  har vært en sterk økning i nyhen-
viste saker de siste årene. Ansatte får 
ikke anledning til å drive forebyggende 
og systemrettet arbeid som ønsket og 
det er stor arbeidsbelastning. Molde har 
et av de lavest bemannede kontorene i 
fylket, det er stor utskifting av medar-
beidere fremover og nyrekrutteringen 
er utfordrende. For syn- og audiopeda-
gogtjenesten blir det store endringer når 
Statped endrer sin deltakelse.

Forebyggende helsetiltak (FHT)
Tidligere hjemreise fra føde- og bar-
selavdelingene vil føre til behov for 
tidlig hjembesøk og større innsats fra 
jordmor. Molde har inngått et prosjekt-
samarbeid med Fræna kommune på 
dette området. Skolehelsetjenesten har 
en bemanning under det som anbe-
fales i Helsedirektoratets veileder og 
enheten klarer ikke å følge veilederen 
i de anbefalte tiltak innen skolehelse 
og helsestasjon fullt ut. Barn og unge 
som sliter med psykiske og sosiale 
problemstillinger har økt og enheten 
klarer dessverre ikke å følge opp dette 
som ønsket. Samhandlingsreformen har 
store forventninger til en styrking av de 
kommunale forebyggende oppgavene.  

Barnevern
Molde kommune ønsker å være en 
pådriver for å etablere et robust og 
kvalitativt barnevern i vår region. 
Samarbeid kan være et virkemiddel for 
å styrke barneverntjenesten. Molde 
kommune har sagt seg villig til å ta på 
seg vertskommuneansvar for barne-
vern i vår region for de kommunene 
som ønsker samarbeid. Den regionale 
utviklingen samsvarer med føringene 
fra kommunestyret i Molde kommune 
og oppfatninger sentralt om at regio-
nale barneverntjenester vil være en 
hensiktsmessig måte å organisere den 
utfordrende oppgaven på. Dette for å 
sikre kompetanse, habilitet og robusthet 
i barnevernet. 

Etablering og videreutvikling av en in-
terkommunal barneverntjeneste krever 
prosesser som ivaretar de utfordringene 
barnevernet står overfor. En robust 
tjeneste med fokus på kvalitet er et 
viktig fokus. Dersom flere kommuner 
slutter seg til samarbeidet er det viktig 
at Molde som vertskommune er rustet 
til å håndtere utfordringene. Med tanke 
på at flere av oppgavene skal overføres 
fra stat til kommune må prosessen gå i 
takt med behovene. Kommunetilbudet 
må bygges opp før det statlige bygges 
ned.

KOSTRA 

Indikatoren viser driftsutgiftene 
inkludert avskrivninger etter at drifts-
inntektene, som blant annet inneholder 
øremerkede tilskudd fra staten og 
andre direkte inntekter, er trukket fra. 
De resterende utgiftene må dekkes av 
de frie inntektene som skatteinntekter, 
rammeoverføringer fra staten mv., og 
indikatoren viser dermed også priori-
tering av disse inntektene. Indikatoren 
viser netto driftsutgifter på barnevern-
tjenester, barneverntiltak i familien og 
barneverntiltak utenfor familien fordelt 
på antall barn med undersøkelse eller 
tiltak i barnevernet. 

Diagrammet viser at Molde kommune 
i hele 4-års perioden ligger under både 
kommunegruppe 13 og landet utenom 
Oslo på netto driftsutgifter per barn i 
barnevernet. KOSTRA har foreløpig ikke 
publisert tall for kommunegruppe 13 år 
2012, men det antas at tendensen er 
videreført. Molde kommune fikk en ve-
sentlig reduksjon i utgifter per barn fra 
år 2010 som er videreført i årene etter.  
År 2012 viser en ytterligere reduksjon 
som kan ha sammenheng med delvis 
vakant enhetslederstilling. 

90 094 90 460 90 190 98 853
92 993 91 224 91 193 -
84 718 71 586 71 817 70 128

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter per barn i barnever-
net, konsern

Fam
ilie- og sosialtjenester
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Andre nøkkeltall
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 2009 2010 2011 2012
Tale/språkvansker 77 114 124 159 
Spesifikke lærevansker 243 277 305 305
Generelle lærevansker 98 103 107 125
Psykososiale vansker 199 239 240 256
Oppmerksomhetssvikt/ADD 131 140 152 160
Annet, medisinske problem, bevegelseshemming/ 
motoriske vansker 205 157 164 163
Sum 953 1 030 1 092  1168
Nyhenviste saker 114 137 233 319

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Forebyggende helsetiltak (FHT) Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom 
    og studenter

Konsultasjoner/kontakter  1 516   1 620   4 747   4 312   3 901   4 623   2 359   1 808 
Ekstra konsultasjoner  212   -   1 310   1 110   560   1 636   -   - 
Hjemmebesøk  -   -   195   196   -   -   -   - 
Telefonkontakter  217   189   809   767   329   441   141   139 
Samarbeidsmøter/ ansvarsgruppe  -   -   10   17   49   77   2   -   
Født i Molde  -   -   298   276  - - - -
Nye gravide i Molde 288 293 - - - - - - 
Laboratorie og prøvesvar - - - - - - - 364

Nøkkeltall barnevern Antall 
 2010 2011 2012
Frivillige tiltak i hjemmet 105 107 158
Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 54 57 47 
Herav barn i fosterhjem 39 43 43 
Herav barn i institusjon 5 3 4
Herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 10 11 17
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Brukertilfredshet - foreldre/foresatte 
Aukra, Midsund og Molde kommuneNorge

Tilgjengelighet

Informasjon

Respektfull  
behandling

Pålitelighet

Brukermed- 
virkning

Samarbeid

Resultat for 
brukerne
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Brukertilfredshet - barn og unge
Aukra, Midsund og Molde kommuneNorge

Tilgjengelighet

Informasjon

Respektfull  
behandling

Brukermed- 
virkning

Tiltaksplan

Resultat for 
brukerne
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3,0
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Brukerundersøkelse - barneverntjenesten
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Sosialtjenesten NAV Molde

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 2.223.175,-. Dette skyldes i ho-
vedsak merforbruk på lønn til støttekon-
takter, utgifter til sosialhjelp og bidrag 
til livsopphold. Enheten har et positivt 
avvik på lønnskostnader på 1,6 mill. kro-
ner. Dette skyldes lite eller ingen bruk 
av vikarer ved sykdom, og at enheten 
ikke har lyktes i å tilsette vikarer raskt 
nok etter innvilgede permisjoner.

Enheten registrerer en positiv nedgang 
på utbetalinger til sosialhjelp og at 
antall brukere som mottar sosialhjelp er 
redusert. 

Sykefravær: NAV Molde har en økning 
i sitt sykefravær i 2012. Dette skyldes 
langtidssykefravær og dette fordeler 
seg på tre ansatte i flyktningetjenesten 
og én ansatt på øvrige. Langtidssyke-
fraværet i flyktningetjenesten er ikke 
arbeidsrelatert. Øvrige fravær kan være 
jobbrelatert og tiltak er satt inn.

Medarbeidere: Den kommunale med-
arbeiderundersøkelsen ga noe blandet 
resultat. Ansatte gir god skår på innhold 
og trivsel i jobben. Det ansatte gir dår-
ligst skår på er inneklima og nok tid til å 
utføre jobben. Tiltak for å kartlegge og 
måle luftforholdene i lokalene er iverk-
satt. Nok tid til å utføre jobben handler 
om ressurser. Enheten opplever knappe 
ressurser. 

Brukere: Brukerundersøkelsen var 
også svært positiv for NAV Molde og 
brukerne gir tilbakemelding på at de er 
fornøyde med de tjenestene de mottar. 
Tilsvarende undersøkelse fra NAV sen-
tralt vil bli gjennomført til høsten.

Fremtidige utfordringer
Samlet for sosialtjenesteområdet er 
det ett stort område som har påvir-
ket rammeøkningen de siste årene 
- flyktningetjenesten. Dette området 
har økt sin aktivitet betraktelig de siste 
årene og dette er aktiviteter som skal 

Tjenester og oppgaver
NAV Molde har vært i drift siden mai 
2009. Enheten er en relativ stor organi-
sasjon med vel 90 ansatte og innehar 
varierte tjenester. Både sosialtjenesten 
og flyktningetjenesten i kommunen er 
en del av NAV Molde. Flyktningetjenes-
ten utgjør flertallet av ansatte med 56 
ansatte.

Sosialtjenesten
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har 
vært og er et satsingsområde i NAV, 
og enheten hadde i 2012 et måltall på 
35 deltakere. Måltallet ble ikke helt 
nådd, men enheten har satset på å tilby 
ungdom dette programmet. Ungdom 
er en gruppe enheten har satset mye 
ressurser på dette året og viser her til 
prosjektet Ung Kvalifisering som enhe-
ten mener er en suksess.  Dette er et 
prosjekt som retter seg mot aldersgrup-
pen 16-24 år.

Målbevisst jobbing mot gruppen 
langtidsmottakere av sosialhjelp gir 
også resultater, og dette er positivt 
for den enkelte bruker og for kommu-
nen. NAV Molde jobber fortsatt med å 

videreutvikle kontoret. Dette for bedre å 
kunne ivareta brukerne og deres behov. 
Enheten er en del av et kontor med et 
mangfold av kompetanse, og har også 
ved denne endringen lagt til rette for 
at kunnskap skal skapes i samhandling 
mellom ansatte og samarbeidspartnere.

Flyktningetjenesten
Det ble i 2012 bosatt 53 flyktninger i 
Molde kommune. Gjennomsnittlig ven-
tetid fra søknad til bosetting var på 73 
dager. Flyktningetjenesten har til enhver 
tid over 80 deltakere i kommunens 
introduksjonsprogram for nyankomne 
innvandrere. Flyktningetjenesten sam-
arbeider tett med Molde voksenopplæ-
ringssenter om innholdet i programmet. 
For 2012 mottok Molde kommune 
Bosettingsprisen. Resultatene for 2012 
viser at Molde kommune har fått på 
plass et kvalifiseringsløp som fungerer. 
Av 28 avsluttede deltakere hadde 23 full 
måloppnåelse, noe som gir en målopp-
nåelse på 82 pst. Dette er blant de 
høyeste måloppnåelsene i landet. Av de 
deltakerne som ikke hadde måloppnå-
else, har flere flyttet og de resterende 
har tiltak gjennom NAV.

98%

1%1%

57%21%

22%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  74 70,42
2011  48 43,19
2010  37 32,45
2009  32 27,25 

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  61 861 59 637 -2 223
2011  57 415 51 723 -5 692
2010  49 528 47 465 -2 063
2009  36 082 32 184 -3 898 
 

enhetsleder
Anne Jorunn Vågen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,9 % 1,4 % 7,5 % 9,8 %
2011  1,2 % 1,4 % 3,0 % 5,6 %
2010  0,9 % 1,5 % 7,3 % 9,7 %
2009  0,4 % 1,8 % 7,8 % 10,0 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

64 -15 79 -21 92 96-30 -39

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 10,0 % 9,7 % 5,6 % 9,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,6  4,3
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 %  12,1% -4,3 % -11,0 % -3,7

Fam
ilie- og sosialtjenester
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KOSTRA

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
(råd, veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid, tilbud til personer med ruspro-
blemer og økonomisk sosialhjelp), viser 
driftsutgifter inkludert avskrivninger et-
ter at driftsinntekter er trukket fra (inne-
holder blant annet øremerkede tilskudd 
fra staten og andre direkte inntekter). 
De resterende utgiftene må dekkes av 
de frie inntektene.  

Som diagrammet viser, har kommunen 
høyere utgifter per innbygger 20 - 66 år 
enn de kommunen sammenligner seg 
med og økningen fra 2009 er relativt 
stor. For Molde kommune økte netto 
driftsutgifter til sosialtjenesten per 
innbygger i 2012 med 268,- kroner, en 
økning på hele 7,1 pst. 

Kommunegruppe 13 og landet utenom 
Oslo har i tilsvarende periode hatt en 
økning per innbygger på henholdsvis 4,5 
og 5,5 pst.

En viktig forklaring til utviklingen er 
økte utgifter til mottak av flyktninger, 
ikke minst mindreårige flyktninger. 
Molde kommune mottar eget statstil-
skudd knyttet til mottak av flyktninger. 
Indikatoren er ikke korrigert for dette 
tilskuddet.

 2009 2010 2011 2012
Antall brukere 606 585 567 559
Sosialhjelp 15 103 371 12 559 690 15 110 544 13 512 969

Andre nøkkeltall

generere betydelige inntekter til kom-
munen. Sosialtjenesten isolert sett har 
fått reduserte rammer de siste årene. 
De økningene som er gitt er midler til 
oppgaver som tidligere har vært øre-
merkede og som nå ligger inne som frie 
inntekter og representerer ingen reell 
økning. Fra 2012 til 2013 er enhetens 
ramme redusert med nesten 2,0 mill. 
kroner. Dette kan på sikt generere 
økte utgifter for kommunen gjennom 
en økning i sosialhjelpsytelser grunnet 

reduset bemanning.  Erfaring viser at 
tettere oppfølging reduserer behov for 
økonomisk sosialhjelp. 

En annen stor utfordring NAV Molde 
står ovenfor er tilgangen på riktige 
boliger. Behovet for midlertidige boliger 
greier ikke kommunen å innfri. Betyde-
lige summer blir brukt på midlertidige 
boløsninger som campinghytter og 
motell. Videre er det en gruppe brukere 
som har liten eller ingen boevne. Per i 
dag finnes det ingen tilfredsstillende bo-

løsning for denne gruppen. Behovet for 
tilrettelagte boliger for eldre rusavhen-
gige kan også bli en fremtidig utfordring.

Dekningsgrad         
Sosialhjelpsmottakere*  584   568   559   43 579   42 943   -     107 571   105 980   104 422 
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, pst.  2,3   2,2   2,2   2,5   2,5   -     2,5   2,4   2,4 
Utdypende tjenesteindikatorer         
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år, mnd.  5,4   5,0   4,2   4,5   -   -     3,7   -   -   
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 - 66 år, mnd.  6,0   5,0   5,4   5,1   -   -     4,0   -  - 
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer*  273   228   213   16 531   15 000   -     37 617   34 980   34 236 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

*Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en 
kommune.  

2 442 2 499 2 579 2 721 
2 681 2 716 2 830 2 959
2 708 3 260 3 784 4 052

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i 
kr. per innbygger 20 - 66 år
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Ressurstjenesten

Tjenester og oppgaver
Arbeids- og aktivitetstiltakene
Arbeids- og aktivitetstiltakene ble i 
2012 EQUASS- sertifisert. EQUASS 
Assurance er et europeisk system for 
kvalitetssikring av velferdstjenester 
med ekstern revisjon og sertifisering. 
Det gir tjenesteleverandører i velferds-
sektoren anledning til å sikre kvaliteten 
av tjenestene overfor brukere og andre 
samarbeidspartnere. 

Smia kompetansesenter er et forsterket 
APS-tiltak (arbeidspraksis i skjermet virk-
somhet) i hovedsak finansiert av NAV. 
Det er NAV som henviser brukere, be-
stiller avklaringer, veiledning, utprøving 
og arbeidstrening. Det er tre ansatte 
på Smia, som har ti tiltaksplasser. Det 
drives lærverksted, fjøsstell, renholds-
tjenester, vedproduksjon, møbelmon-
tering og variert tjenesteproduksjon for 
Romsdalsmuseet. Tilbudet bygger på 
tett oppfølging og dialog kombinert med 
praktisk arbeid. Halvparten av plassene 
er forbeholdt deltakere under 23 år. I 
2012 fylte Smia ti år som tiltak.

Fram arbeidstrening er et arbeids-, 
aktivitets- og rehabiliteringstiltak for 
personer med psykiatri som hoveddiag-
nose. Tiltaket har inntil 20 tiltaksplasser 
og to ansatte. De fleste deltakerne har 
deltidsplass. Driver delproduksjon til 
ulike aktører og egen glass- og keramikk 
produksjon. Det selges egenproduserte 
produkter på bestilling og direkte fra 
verkstedet.

ATA – Avklaring til arbeid. Ressurstjenes-
ten driver i samarbeid med NAV Molde 
Avklaring til Arbeid (ATA). Dette tiltaket 
er rettet inn mot uavklarte eller langtids-
mottakere av sosialhjelp. Tiltaket har ti 
tiltaksplasser og en ansatt. ATA består 
av én kursdag per uke, tre dager med 
arbeidspraksis og én dag med fysisk ak-
tivitet. Tiltaket har rullerende inntak. Det 
gis tilbud om kartlegging og utprøving 
gjennom arbeidspraksis og sosial tre-
ning. Tiltaket ble etablert i august 2012. 

PRIM - Praktisk rehabilitering i Molde. 
Tiltaket er rettet inn mot personer i 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
og personer som har fullført rusbehand-

ling og er i en integrerings- eller etter-
verns fase. Ressurstjenesten tildeler alle 
plassene i tiltaket. Tiltaket har inntil fem 
plasser og én ansatt. Tilbyr arbeidsprak-
sis og annen aktivitet tre dager i uken 
med tett oppfølging av miljøterapeut. Er 
samlokalisert med ATA.

Tiltakene for rusavhengige
Ambulant miljøtjeneste er en rekke tiltak 
til personer som med rusmiddelavhen-
gighet som i en periode av livet trenger 
ekstra støtte og veiledningen i hverda-
gen. Formålet er å bidra til økt livskvali-
tet og skadereduksjon. Oppfølgingen er 
individuell tilpasset og tar utgangspunkt 
i den enkelte brukeres ønsker og behov 
og motivasjon til endring. Oppfølgingen 
kan bestå av praktisk bistand, samtaler, 
koordinering av helsetjenester, bistand i 
kontakt med andre offentlige instanser 
og oppfølging i bolig. Alle får utarbeidet 
egen oppfølgingsavtale. Ambulant miljø-
tjeneste består av følgende tiltak: 

•  Oppfølging voksen
•  Oppfølging ungdom
•   Legemiddelassistert rehabilitering 

med skadereduksjon som målsetting 
(LAR-S)

•  Helsestasjon Rus – Indigo
•  Sykepleie på hjul
•  Ungdomskontrakt

Mottak og oppfølgingssenteret er et sen-
ter som tar imot alle nye henvendelser 
fra rusavhengige, pårørende og andre 
instanser. Senteret tilbyr kartlegging, 
behandling, koordinering og henvisning 
til spesialisthelsetjenesten. Senteret 
driver oppfølging før, under og etter rus-
behandling. Senteret ble opprettet i juni 
2012 og består av følgende tiltak:

•  Ruskonsulenter
•   Nærbehandling for alkoholisme og 

avhengighet
•   Legemiddelassistert rehabilitering - 

LAR
•  Rusmiddeltesting
•  Ressurssenteret i Molde (RIM)
•  Jentegruppe
•  Halvveishuset (fra februar 2013)

innt.
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79%
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Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
   Ansatte Årsverk
2012   24 23,60
2011   26 26,15
2010   25 24,35
2009   24 22,35

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  10 318 10 588 270
2011  10 650 9 067 -1 583
2010  8 394 8 400 6
2009  3 345 3 345 - 
  

enhetsleder
Inge Baadnes

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,8 % 1,0 % 5,8 % 7,6 %
2011  1,0 % 1,3 % 5,1 % 7,4 %
2010  0,7 % 1,1 % 4,8 % 6,6 %
2009  0,4 % 1,8 % 7,8 % 10,0 %

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

19 -11 20 -9 19 -9 16 -4

Målekort  Mål 2009 2010 2011  2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7 %    4,9
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 10,0 % 6,6 % 7,4 % 7,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,9  5,0
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 %  0,1 % -17,5 % 2,6 %

Fam
ilie- og sosialtjenester

innt.
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Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 270.301,-. Årsak til dette er 
i hovedsak flere vakante stillinger. Det 
er et overforbruk på kjøp av institu-
sjonsplasser på i underkant av 0,3 mill. 
kroner. Årsaken til dette er at en del 
rusavhengige i perioder har et stort 
omsorgsbehov og at innleggelse er 
nødvendig for å berge liv. Enheten har 
sviktende salgsinntekter på varer og 
tjenester. Det har vært en økning i flere 
inntekter sammenlignet med 2011, 
men det kan virke som om inntektspo-
tensialet ble vurdert for høyt da det ble 
budsjettert. 

Sykefravær: Samlet sykefravær i 2012 
er 7,6 pst. Langtidsfraværet er 5,8 pst. 
Fraværet er noe høyere enn kommu-
nens målsetting på 6,0 pst. En del av 

langtidsfraværet skyldes arbeidsskade. 
Det har blitt utarbeidet egen HMS-perm 
for enheten. I samarbeid med verne-
ombud har det blitt gjort flere endringer 
og tilpasninger av det fysiske arbeids-
miljøet.

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelse ble gjennomført i 2012. Den viste 
et resultat over kommunens målset-
ting. Beste resultat oppnås på innhold i 
jobben (5,3) og trivsel sammen med kol-
legaer (5,7). Fysiske arbeidsforhold får 
lavest skår 4,4, der inneklima skårer 4,2

Brukere: Det er i 2012 gjennomført 
brukerundersøkelse i Ressurstjenestens 
arbeidstiltak. Undersøkelsen viser en 
høy grad av brukertilfredshet. Under-
søkelsen omfattet i 2012 forholdsvis få 
brukere.

Fremtidige utfordringer
2012 var det siste året for opptrappings-
planen for rusfeltet. Ikke alle stillingene 
til kommunalt rusarbeid som enheten 
hadde gjennom opptrappingsplanen, 
kan videreføres i 2013. Det har i tillegg 
blitt gjennomført nedbemanning på 
arbeidstiltakene. Hovedutfordringen 
framover blir å tilpasse tjenestene i 
forhold til de nye rammevilkårene.

Samhandlingsreformen trer i kraft for 
rusfeltet senest fra 2016. Det er utarbei-
det en god tiltakskjede for rusfeltet og 
med åpningen av det nye Halvveishuset 
og et utvidet tilbud ved Helsestasjonen 
Indigo vil enheten stå bedre rustet til å 
møte denne utfordringen.

Ressurstjenesten registrerer en stor 
rekruttering av ungdommer til rusmiljøet 
fra 15 år og oppover. Utfordringen med 
disse ungdommene er å komme i kon-

takt med dem og få de ulike kommu-
nale tjenestene til å samhandle på en 
god måte rundt ungdommene. Det siste 
året har vi også observert en markant 
økning av nye syntetiske rusmidler som 
er lett tilgjengelige for denne gruppen.

Brukertilfredshet (skalering 1 - 6) 

4,4 5,2 5,05,0

 ATA  Fram  PRIM  SMIA
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Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 6,2 % 3,9 % 17,1 % 4,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,5  4,8
ØKONOMI - God økonomistyring 
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - - - -

Molde asylmottak

Tjenester og oppgaver
Asylmottaket er stasjonert i fire bygg, to 
på Hjelset og to i Molde sentrum. Mot-
taket har sin hovedadministrasjon ved 
”Kolonien” på Hjelset. Asylmottaket er 
også daglig betjent i Stuevollveien 6. 
Mottaket har til sammen 160 plasser. 

Det arbeider 8,5 årsverk i mottaket 
inkludert 1,5 årsverk (tre ansatte) i bar-
nebase. Driftsbudsjettet til asylmottaket 
er utarbeidet i tråd med tilbud og avtale 
med UDI. Driften er tenkt gjennomført 
uten tilførsel av kommunale midler.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 249.870,-. Foruten god 
økonomistyring, så skyldes dette i 
hovedsak noe lavere energiutgifter enn 
budsjettert, samt at én stilling var satt 
vakant i tre måneder. 

Sykefravær: Mottaket hadde i 2011 
et høyt langtidsfravær. Ved få ansatte 
er det lite som skal til for å få et høyt 
prosentvis fravær. AMU har fokusert på 
godt arbeidsmiljø og ser positive resul-
tater av dette i  sykefraværet for 2012.

Medarbeidere: Avdelingen har hatt høyt 
fokus på årsakssammenheng mellom 
trivsel og sykefravær. Viktige punkter for 
høy grad av trivsel hos mottaket er:
-  Fleksitid
-  Påvirkning på egen arbeidsdag
-  Påvirkning på egne arbeidsoppgaver
-  Regelmessige personalmøter
-  God dialog mellom ansatte
-  Felles forståelse av arbeidsoppgaver

Brukere: Ingen måling i 2012.

Fremtidige utfordringer
Kontrakten med UDI for drift av mottak 
utløper i 2014 og ett av hovedmålene 
blir da å få forlenget denne kontrakten. 
Mottaket må bygge videre på den al-
lerede gode og veletablerte driften og 
sørge for at UDIs krav om videre drift 
blir tilfredsstilt. Det ligger også store 
utfordringer i fornying av en allerede 
aldrende boligdel av mottaket. Ved en 
eventuelt fornyet kontrakt for videre 
drift, vil mottaket også prøve å øke sin 
kapasitet fra 160 til 210 beboere. Dette 
kan utfordre dagens administrativ kapa-
sitet og gi økt behov for boligmasse. 

96%

4%

30%
36%

34%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  10 7,90
2011  8 8,00
2010  9 8,10
2009  8 7,80

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  -314 -64 250
2011  -753 -99 654
2010  244 - -244
2009  792 - -792

enhetsleder
Morten Myking

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,2 % 0,8 % 3,4 % 4,4 %
2011  0,6 % 1,9 % 14,6 % 17,1 %
2010  1,1 % 1,4 % 1,4 % 3,9 %
2009  0,3 % 1,6 % 4,3 % 6,2 % 

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

17 -17 16 -17 16 -16 8 -8

Fam
ilie- og sosialtjenester
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Helsetjenesten

Helse og omsorg

Fra 1. oktober 2012 ble helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten samt PPT en del av 
Helsetjenesten. I årsrapporten er disse 
virksomhetene omtalt under Barne-
vernstjenesten.

Tjenester og oppgaver
Legetjenester
Ut fra seks legekontor arbeider 24 fast-
leger og to turnusleger. Tre av kontorene 
drives av kommunen: Kvam, Skåla og 
Kleive. Det er under oppstart et nytt 
legekontor i Råkhaugen. Alle legene er 
tilpliktet tilsynslegearbeid innen institu-
sjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk 
helse, rus, asylmottak med mer, med 
til sammen vel 3,5 årsverk fordelt på 35 
deltidsstillinger. Alle legene deltar også 
i døgnkontinuerlig legevakt. Stillingen 
som kommuneoverlege er ubesatt. 
Det er netto 2.135 personer fra andre 
kommuner som velger fastlege i Molde, 
flest fra Fræna (883) og Aukra (763) 
kommuner.

Legevakt
Molde interkommunale legevakt startet 
med ett års prøvedrift fra 11. april 2012. 
Dette er et samarbeid mellom Eide, 
Fræna, Nesset og Molde kommuner og 
ordningen er under evaluering. Syke-
pleier og lege er nå til stede på Lunda-
vang ved all legevakt utenom ordinær 
arbeidstid.

Fysioterapi, ergoterapi og rehabilite-
ringsteam
Det er ca. 15 årsverk privat fysioterapi 
med driftsavtale med kommunen knyttet 
til sju fysikalske institutt. I tillegg er det 
flere fysioterapeuter uten driftsavtale i 
kommunen. Fysioterapeuter uten avtale 
har ikke trygderefusjon for sine tjenester 
og mottar ikke kommunal støtte. Innen 
kommunal fysioterapi er det 2,9 årsverk 
knyttet til barn og personer med psykisk 
utviklingshemming ved Enensenteret. 
Antall henvendelser er økende. Mange 
har behov for habilitering i et livsløpsper-

spektiv. Det er rundt sju årsverk knyttet 
til voksne. Ergoterapi har som hovedar-
beidsområde å legge til rette for aktivitet 
og deltakelse for alle. Det er rundt 1,25 
årsverk knyttet til voksne og 1,6 årsverk 
til barn. Somatisk rehabiliteringsteam 
og 0,5 årsverk ergoterapi og 0,5 årsverk 
fysioterapi arbeider på Råkhaugen LMS 
(Lokalmedisinsk senter). 

Folkehelse
Miljørettet helsevern inkluderer rådgi-
ving og tilsyn med skoler, barnehager, 
svømmebasseng, kroppspleiesalonger 
og vurdering av utslippssaker og plan-/ 
byggesaker med tanke på miljø, tilgjen-
gelighet og helse. Vaksinasjonskontoret 
står for vaksinering og rådgiving av 
utenlandsreisende. Videre gjennomfører 
kontoret tuberkuloseundersøkelser av 
utlendinger og smitteoppsporing. I 2011 
var det samlet 1.490 konsultasjoner, 
økende til 1.676 i 2012. Molde viderefø-
rer partnerskap for folkehelse som ble 
inngått i 2004. Viktige folkehelsetiltak er 
”Aktiv på dagtid”, ”Stikk ut!”, tverretat-
lig rusforebyggende arbeid og kost og 
fysisk aktivitet i barnehagene, i samar-
beid med interne og eksterne samar-
beidspartnere. Frisklivssentralen er et 
nytt helsetilbud til personer som ønsker 
hjelp til å endre livsstil. I Molde startet 
den opp i mai 2012. Tilbudet er anbefalt 
av helsemyndighetene, og stimulerings-
midler ved oppstart ble gitt fra Helsedi-
rektoratet og Fylkesmannen. 

Psykisk helsearbeid
Herunder rehabiliteringsteam psykisk 
helse, miljøarbeidertjeneste, veile-
dertjeneste, psykologtjenester, kurs i 
depresjonsmestring, gjennomføring av 
VIP-programmet, samarbeid med Helse 
Møre og Romsdal HF, Høgskolen i Mol-
de og representerer romsdalskommu-
nene i ulike ROR-samarbeid i fagfeltet. 
Tilsatt psykolog i toårig prosjektstilling 
blant annet for å utvikle samarbeidet 
med fastlegekontorene. Forberedel-
ser til pilotprosjektet “Rask psykisk 

35%47%

18%

72%
6%

22%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  71 41,78
2011  69 39,96
2010  65 39,04
2009  70 40,93

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  39 235 39 518 283 
2011  37 403 37 403 -
2010  35 404 36 198 794
2009  33 772 34 162 390

helsesjef
Henning Fosse

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,8 % 0,9 % 3,7 % 5,4 %
2011  1,0 % 0,9 % 5,3 % 7,2 %
2010  0,8 % 1,3 % 2,6 % 4,7 %
2009  0,8 % 0,8 % 3,6 % 5,2 %

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

48 -12 49 -12 59 -20 83 -26

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  5,6 
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 5,2 % 4,7 % 7,2 % 5,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,6  4,7 %
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,1 % 2,2 %  0,7 % 
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helsehjelp”. Halvårige internseminar 
i kommunen og deltatt i prosjektrap-
port for økt samhandling rus – psykisk 
helse. Planlegging og gjennomføring av 
verdensdagen for psykisk helse i samar-
beid med Mental Helse. 

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 283.113,-. Kommunale 
legekontor fikk et merforbruk på 0,9 
mill. kroner. Årsaken er delvis oppstart 
av ny fastlege samt utgifter til nytt data-
system. Det negative avviket er tatt inn 
ved streng innkjøpskontroll og vakanser 
i flere stillinger. Det er også mottatt økte 
inntekter for egenandeler fra legetjenes-
ter som har et positivt avvik på 0,3 mill. 
kroner. Enheten har hatt utgifter til tolke-
tjenester i forbindelse med asylmottak 
som ikke er kompensert i rammen.

Sykefravær: Sykefraværet er i snitt 
lavere enn kommunesnittet. Det er også 
en reduksjon fra 2011. Det er ikke job-
brelatert fravær av betydning. 

Medarbeidere: Medarbeiderundersøkel-
sen 2012 viser en snittmåling på 4,7, litt 
over gjennomsnittet og en bedring fra 
2010. Undersøkelsen er gjennomgått i 
de enkelte virksomheter og bearbeidet 
der. Trivsel og mobbefrihet skårer høyt, 
inneklima og overordnet administrativ 
ledelse skårer lavt. Dette varierer imid-
lertid noe i de enkelte virksomheter.

Fremtidige utfordringer
Den største utfordringen kommunen 
har er å etablere tilbud til de gruppene 
som kommunen nå har og får ansvaret 
for gjennom samhandlingsreformen. 
Nye tilbud innen behandling, forebyg-
ging og rehabilitering må bygges opp og 
kompetansen må heves eller endres på 
allerede etablerte områder. Rus og psy-
kisk helse skal inn i medfinansierings-
ordningen og døgntilbud for øyeblikkelig 
hjelp skal etableres.

Det er en klar økning av utskrivingen 
fra sykehus for pasienter som trenger 
opptrening og rehabilitering og Helse-
foretaket legger ned rehabiliteringsplas-
ser. Samtidig reduserer kommunen 
sitt fysioterapitilbud. Dette fører til økt 
ventetid og økt liggetid på sykehuset.

Fastlegekapasiteten er under press 
ved at flere velger fastlege i Molde og 
legene reduserer sine lister. Det må 
etableres rundt ett nytt årsverk i året for 
å dekke behovet og dette må skje i et 
nytt legesenter.  

Framtidige utfordringer er å redusere 
konsekvensene av fragmentert tjeneste-
tilbud innen psykisk helse i kommunen. 
Det blir viktig å styrke psykologtjenes-
ten i kommunen og rette mer innsats 
mot tidlig hjelp ved psykiske vansker. 
Samhandling med andre kommuner må 
styrkes. Til slutt blir det viktig å få en 
praksis som gjør inn- og utskrivingssitu-
asjoner mindre belastende for personer 
med psykisk helsesvikt.

Netto driftsutgifter i pst. av samlede netto driftsutgifter 5,1 4,9 4,7 4,5 4,1 4,0 4,8 4,3 4,3 
Legeårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,6 9,1 9,9 8,8 8,9 9,2 9,6 9,6 9,9 
Fysioterapiårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,7 10,6 9,9 8,5 8,5 8,4 8,7 8,6 8,6
Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,19 0,26 0,30 - 0,42 0,47 0,36 0,39 0,43
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem 0,33 0,29 0,30 - 0,34 0,34 0,29 0,32 0,33

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

KOSTRA 

Indikatoren viser de samlede driftsutgif-
tene inkludert avskrivninger korrigert for 
dobbeltføringer som skyldes viderefor-
deling av utgifter eller internkjøp med 
videre. Indikatoren viser dermed brut-
tokostnadene målt per innbygger for det 
aktuelle tjenesteområdet 

Som diagrammet viser har Molde kom-
mune høyere brutto driftsutgifter enn 
kommunegruppe 13. Molde kommune 
var tidligere omtrent på samme nivå 
som gjennomsnittet i landet utenom 
Oslo, men ligger i 2012 litt over gjen-
nomsnittet. Det er spesielt økte utgifter 

til legevakt, forebyggende helsetiltak og 
oppstart av Råkhaugen lokalmedisinske 
senter som har ført til utgiftsøkningen. 
Sett i forhold til de kommunen sammen-
ligner seg med, har kommunen hatt en 
høyere vekst de siste fire årene.

Brutto driftsutgifter per innbygger til 
forebygging, diagnose, behandling og 
rehabilitering, konsern

2 211 2 329 2 480 2 617
1 858 1 982 2 107 2 201
2 177 2 294 2 464 2 744

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012
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Tjenester og oppgaver 
Pleie- og omsorgsområdet i Molde kom-
mune består av:
•  Fagseksjon pleie og omsorg
•  Institusjon
•  Hjemmebaserte tjenester
•  Dagtilbud
•  Boliger
•   Tiltak funksjonshemmede (er  

beskrevet under enheten)

Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i 
seks geografiske omsorgssentre: Glom-
stua, Kirkebakken, Bergmo, Røbekk, 
Kleive, og Skåla. Hvert omsorgssenter 
har ansvar for alle pleie- og omsorgstje-
nestene. Dette omfatter heldøgns 
plasser i sykehjem, hjemmebaserte 
tjenester, dagsenter og botilbud. Unnta-
ket fra dette er Røbekk omsorgssenter 
som kun tilbyr institusjonstjenester. I 
september 2012 åpnet ny enhet med 
16 plasser i Råkhaugen lokalmedisinske 
senter. 

Fagseksjon pleie og omsorg
Fagseksjon pleie og omsorg er organi-
sert som en del av plan- og utviklings-
avdelingen. Fagseksjonen har ansvar 
for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn 
med alle enheter innen pleie og omsorg. 
Koordinering av oppgaver innenfor 
fagområdet, saksbehandling på felles 
tjenester, utarbeidelse av bestilling til 
enhetene og utvikling av fagområdet 
i tråd med sentrale føringer og ret-
ningslinjer, er også av fagseksjonens 
oppgaver. Fagseksjonen skal arbeide 
med overordnet planarbeid, være støt-
tefunksjon i forhold til fag, gjennomføre 
vederlagsberegning og drifte fagsyste-
mene for enhetene. Fagseksjonen har 
i 2012 videreført arbeidet med tiltaks-
plan som var utarbeidd for 2011. Flere 
store og omfattende oppgaver ble ikke 
ferdigstilt, og tiltak knyttet til samhand-
lingsreformen har hatt hovedfokus. 
For 2012 rapporteres det følgende fra 
tiltaksplanen:

Vekst i kvalitet
Handlingsplan for omsorgstjenestene i 
kommunen påpeker et manglende trinn 
i omsorgstrappen. Dette er heldøgnsbe-
mannede omsorgsboliger og bofelle-
skap. Fagområdets strategi og forbere-
delse for å kunne etablere tiltaket var 
klar i begynnelsen av året. På grunn av 
manglende økonomisk handlingsrom er 
tiltaket ikke iverksatt.

Fagutvikling og kvalitetsarbeid
Fagområdet har hatt tre hovedfokus i 
2012:
•   Styrke kvalitet på saksbehandling av 

søknader om helse og omsorgstje-
nester.

•   Styrke kunnskap og kompetanse 
innenfor demensomsorgen.

•   Etisk kompetanseheving, et delpro-
sjekt under ”Saman om ein betre 
kommune”.

På alle fokusområdene har det vært 
gjennomført felles opplæringsdager, 

Som diagrammet viser, har Molde 
kommune en høyere prosentvis andel 
i alderen 80+ enn de kommunen sam-
menlignes med.  Isolert sett skal en 
høyere andel i alderen 80+ medføre 
at kommunen anvender en høyere 
andel av totale ressurser til pleie og 
omsorg. Indikatoren skal normalt ikke 
ha betydning for ressursbruk per mot-
taker av pleie- og omsorgstjenester. 
Dette forutsetter at kommunen har 
en gruppe eldre med samme behov 
for pleie- og omsorgstjenester som de 
kommunen sammenlignes med. De 
siste fire årene viser at andelen 80+ er 
svært stabil, uten vesentlige endringer 
i befolkningssammensetningen med 
tanke på den kommende ”eldrebøl-
gen”.

 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Budsjett 2013 
Fagseksjon pleie og omsorg 9 734 8 652 -1 082 -1 975  
Glomstua omsorgssenter  75 892 75 644 -248 74 686
Kirkebakken omsorgssenter 75 299 74 020 -1 279 75 757
Råkhaugen omsorgssenter 11 720 11 619 -101 17 693
Bergmo omsorgssenter 61 382 61 297 -85 62 010
Røbekk omsorgssenter 24 338 24 160 -178 24 765 
Kleive omsorgssenter 35 819 34 869 -950 35 461 
Skåla omsorgssenter 21 843 20 743 -1 100 21 226
Totalt på pleie-og omsorgsområdet 316 027 311 004 -5 023 309 623

Økonomisk oversikt for området                                                                                  (i 1.000 kr.)Utgift per sykehjemsplass 

807 670 727 726 730 858
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4,6 4,6 4,5 4,5
4,3 4,3 4,3 4,3
4,9 5,0 4,9 5,0

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Utdrag av behovsprofil andel 80 år og over

Pleie og omsorg
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og det har vært jobbet i egne studie-
grupper i distriktene. I tillegg har det 
vært gjennomført kurs og opplæring i 
medisinhåndtering for hjelpepleiere og 
helsefagarbeidere.

Pleie og omsorg har fått tildelt 0,5 mill. 
kroner til kompetansehevende tiltak 
gjennom ”Omsorgsplan 2015”. I 2012 
har disse midlene gått til å tilrettelegge 
for om lag 35 ansatte som tar grunnut-
danning i helsefag, videreutdanninger 
innen ledelse, psykisk helsearbeid, 
kreftsykepleie og palliasjon. 

Offensiv organisasjon/økonomisk  
handlefrihet
Fagseksjon har hatt prosjektledelse for 
to store prosjekter i forbindelse med 
samhandlingsformen. 
•   Etablering av kontor for tildeling og 

koordinering, ble satt i drift fra 1. mars 
2012.

•    Etablering av Råkhaugen lokalme-
disinske senter. Senteret har 16 
døgnplasser; åtte rehabilitering og 
åtte korttidsplasser. Tiltaket var ment 
som et interkommunalt samhand-
lingstiltak, men det ble i 2012 ikke 
inngått bindende avtaler med andre 
kommuner om kjøp av plasser. Det er 
opprettet 17 nye årsverk i Råkhaugen. 
Dette er pleiepersonell, ledelse, lege, 
fysio-/ergoterapeut og helsesekretær. 

Samhandlingsreformen 
Den nye loven om kommunale helse- og 
omsorgstjenester med forskrifter, utfor-
drer kommunen sterkt når det gjelder 
effektivitet i forbindelse med tildeling, 
koordinering og oppfølging av tjeneste-
ne. Brukerne har i det nye lovverket fått 
styrket sine rettigheter knyttet til helse- 
og omsorgstjenester, og det er da viktig 
at dette skjer på en juridisk og faglig 
måte som inngir tillit og legitimitet. På 
plansiden er det jobbet videre med 
forberedelser til innføring av elektronisk 
meldingsutveksling mellom kommune, 
legekontor og helseforetak. 

Effektiviseringstiltak og driftstilpasninger 
Rammekutt i 2012 medførte endring på 
driftssiden ved at Bergmo bofelleskap, 
for personer med psykisk sykdom, ble 
avviklet. I tillegg ble det inndratt 0,5 
årsverk merkantil ressurs ved Glomstua 
omsorgssenter.   

Kommunestyret bestilte i 2012 en 
ekstern gjennomgang av kommunens 
helse og omsorgstjenester. Fagseksjon 
har bistått i dette arbeidet. 

Institusjon 
Sykehjem
På grunn av etablering av ny korttids- og 
rehabiliteringsavdeling i Råkhaugen med 
16 senger, økte antall heldøgns plasser i 
institusjon fra 230 til 246. 

Kjøkken
Glomstua, Bergmo og Kleive omsorgs-
sentre har institusjonskjøkken. Kjøk-
kenene produserer mat til eget distrikt, 
inkludert hjemmeboende. I tillegg 
produserer Glomstua mat til Kirkebak-
ken og Råkhaugen, Bergmo til Røbekk 
og Kleive til Skåla omsorgssenter.

Vaskeri
Fire av omsorgssentrene har vaskeri 
som leverer tjenester til omsorgssen-
trene og hjemmeboende i de ulike 
distriktene.

Hjemmebaserte tjenester 
For å løse de lovpålagte oppgavene, 
er kommunen forpliktet til å sørge for 
følgende deltjenester:

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er et heldøgns 
tilbud til alle aldersgrupper som trenger 
behandling eller pleie og omsorg i 
hjemmet både av fysisk og psykisk 
art. For best mulig å styrke brukerens 
deltagelse og egenomsorg, skal hjem-
mesykepleiens tilbud også omfatte tiltak 
for nødvendig informasjon, støtte og 
veiledning.

Spesielt tilrettelagte tiltak i hjemmet
Dette omfatter hjemmeboende tjenes-
temottakere med personlige assisten-
ter/ døgnbemanning.

Nattpatrulje
Kommunenes heldøgnstilbud i hjemme-
baserte tjenester er ivaretatt ved at det 
er opprettet en egen nattpatrulje. Denne 
er operativ mellom klokken 22.15 og 
07.45 alle dager og er administrativt lagt 
til Kirkebakken omsorgssenter. Arbeids-
området er hele kommunen unntatt 
Sekken. I praksis viser det seg at tjenes-
temottakere i kommunens ytterkanter 
ikke får like godt tilbud fra nattpatruljen 
som tjenestemottakere i bydistriktene. 
Dette skyldes manglende kapasitet. 
Nattpatruljen har, i tillegg til ordinær 
hjemmesykepleie, også beredskaps-
funksjon for trygghetsalarmer på natt.

Helsestasjon for eldre
Helsestasjonens oppgaver er å drive 
forebyggende og helsefremmende 
arbeid, og er et sted å henvende seg 
når det oppstår et behov for rådgiving 
og veiledning. Helsestasjonen har en 
sykepleier ansatt i 20,0 pst. stilling. 

Dagtilbud for eldre og personer med 
demens
Dagtilbudet innenfor pleie- og om-
sorgstjenesten har hvert sitt omsorgs-
senter som geografisk utgangspunkt. 
Dagtilbudet har som hovedmålsetting 
overfor brukergruppen å ta vare på arv 
og kultur, aktivisering samt det sosiale 
fellesskapet. Overfor den enkelte bruker 

har dagtilbudet som målsettinger:
•   Gi et målrettet tilbud ut i fra et indivi-

duelt kartlagt behov.
•    Øke mestring av dagliglivets gjøremål.
•   Skape trygghet og forutsigbarhet for 

den enkelte og pårørende.

Det driftes 60 dagplasser for eldre fem 
dager i uken. I tillegg driftes det 15 
dagplasser for personer med demens 
seks dager i uken med utvidet åpnings-
tid på hverdager to dager i uken, samt 
lørdager. Dagtilbudet for personer med 
demens er et felles tilbud for hele Mol-
de kommune og organisatorisk tilknyttet 
Glomstua omsorgssenter. Dagtilbudet 
er lokalisert til Råkhaugen. Grunnet 
store distanser og individuelle behov, 
er det i tillegg opprettet plasser for 
personer med demens ved dagsentrene 
ved Kleive omsorgssenter to dager per 
uke samt Skåla omsorgssenter én dag 
per uke. Brukerne tilbys frokost, middag 
og kaffe (Råkhaugen også kveldsmat) 
mens de er der.

Dagtilbud for personer med psykisk 
sykdom
Dagtilbudet innen psykisk helsearbeid, 
som er organisert under pleie- og om-
sorgstjenesten i Molde kommune er:
•   Rosestua ved Kirkebakken omsorgs-

senter som driftes med inntil 15 plas-
ser per dag fem dager i uken.

•   Grønn omsorg som driftes med fem  
plasser per dag fire dager i uken.

Boliger
Omsorgsboliger
Omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på 
boliger som er tilrettelagt for omfat-
tende pleie og omsorg utenfor institu-
sjon. En omsorgsbolig er beboers eget 
hjem og skal være fysisk tilrettelagt 
slik at beboer etter behov skal kunne 
motta heldøgns pleie og omsorg livet 
ut. Omsorgsboliger er primært tenkt 
som et tilbud for eldre, men også yngre 
med omfattende behov for pleie- og 
omsorgstjenester kan ha behov for godt 
tilrettelagte boliger.

Bofellesskap
Pleie- og omsorgstjenesten drifter fem 
bofellesskap med tilbud til ulike bruker-
grupper.
•   Gotfred Liesplass har tre bofellesskap 

med til sammen 15 boenheter.
•   Råkhaugen bofellesskap har åtte 

boenheter.
•   Tollero bofellesskap har seks boenhe-

ter innen psykiatri.
•   Glomstua bofellesskap har fire boen-

heter innen psykiatri.

Hjemmetjenestene står for driften 
av bofellesskapene med varierende 
bemanningstid. Glomstua bofellesskap 
har heldøgns bemanning med eget 
personale.
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Indikatoren, som illustreres i diagram-
met til venstre, viser driftskostnadene 
til pleie og omsorg i pst. av kommunens 
totale driftskostnader og sier noe om 
prioriteringen til kommunen. Molde 
kommune anvender mer av de totale 
driftskostnader til pleie- og omsorgsfor-
mål enn de kommunen sammenligner 
seg med. I Molde kommune har en noe 
høyere vekst fra år 2011 til 2012 enn 
sammenligningsgruppene. Spesielt har 
utgifter til utskrivningsklare pasienter 

hatt en stor økning for Molde kommune 
i 2012. 

Nedgangen i indikatoren i 2011 skyldes 
i all hovedsak økning i kommunenes 
netto driftsutgifter som følge av barne-
hagereformen.

 Pleie- og Tiltak Andre enheter Sum
 omsorgs- funksjons-
 enhetene hemmede
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 42 40 18 100
Pleie og omsorg, hjelp i institusjon 80 12 8 100
Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet 60 50 -10 100
Botilbud i institusjon 80 - 20 100

Andel driftsutgifter pleie og omsorg fordelt på funksjon og område, i pst.

Hjelpemiddelforvaltning
Hjelpemiddelforvaltningen er organisato-
risk lagt til Kirkebakken omsorgssenter, 
men har tilholdssted på Råkhaugen. Tje-
nesten ivaretar det kommunale ansvaret 
for formidling, reparasjon og montering 
av hjelpemidler.

Fremtidige utfordringer 
Tjenesteområdet har to hovedutfordrin-
ger. For det første skal tjenesteområdet 
sikre en bærekraftig utvikling av tjenes-
tene i tråd med behovet i befolkningen, 
demografisk utvikling og kommunens 
økonomiske situasjon. Det er et stort 
behov for ressursøkning i hjemmeba-

serte tjenester. Kartlegging over flere 
år viser en underdimensjonering av 
tjenesten i forhold til økt hjelpebehov. 
Det er stort press på kommunens insti-
tusjonsplasser som følge av manglende 
tilbud om døgnbemannet bofelleskap. 
Dette er også en medvirkende årsak til 
presset i hjemmetjenesten.
For det andre må kommunen jobbe 
videre med tilpasninger i tråd med 
samhandlingsreformen, der prinsippet 
er å sikre innbyggerne rett behandling til 
rett tid på rett nivå. I dette ligger at kom-
munen må ta over flere oppgaver som i 
dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten. 
Nedbygging av rehabiliteringstilbud i 

helseforetakene og raskere melding om 
utskrivningsklare pasienter, som er på et 
tidligere tidspunkt i behandlingsforløpet, 
medfører større behov for medisinsk 
oppfølging både i hjemmet og i insti-
tusjonene. Dette utfordrer kommunen 
både på kompetanse og økonomi. 
Løsningen blir å finne i kommunens 
bruk av statlige midler til kommunal 
medfinansiering. 

35,8  35,8   31,2 31,5
35,5  35,5   30,4 30,8
38,6  40,5   34,5 36,6

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

KOSTRA 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
pst. av kommunens totale netto driftsut-
gifter, konsern
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 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 23,3 21,9 24,8 - 16,9 16,9 18,1 18,1 17,9
Dekningsgrader         
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over 19,1 18,3 22,2 - 16,5 16,6 18,3 18,3 18,4
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon, pst. 6,7 6,3 6,4 - 5,1 5,1 5,9 5,8 5,6
Andre nøkkeltall        
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens, pst. 14,2 14,3 11,9 - 25,2 23,5 22,7 24,9 23,2
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering, pst. 0,8 1,7 2,8 - 5,2 6,1 5,2 5,3 5,7 
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter, pst. 12,5 12,5 11,9 14,0 13,8 13,5 14,3 14,3 13,8

Indikatoren viser driftsutgiftene inklu-
dert avskrivninger ved egen tjeneste-
produksjon korrigert for viderefordeling 
av utgifter/internkjøp per plass registrert 
ved utgangen av året i institusjoner med 
kommunal drift. Kostnadene fordeles 
på totale plasser i institusjoner inkludert 
barneboliger og avlastningsboliger. 

Diagrammet viser at kommunen de 
siste årene har ligget noe høyere enn 
de andre kommunene i utgiftsnivå per 
kommunal institusjonsplass. Foreløpige 
KOSTRA-tall gir en vesentlig reduksjon 

for Molde kommune for 2012. Det viser 
seg imidlertid at antall institusjonsplas-
ser på konsernnivå er feil beregnet, og 
reviderte KOSTRA-tall vil trolig gi et tall 
for Molde kommune i tråd med foregå-
ende år for denne indikatoren.

835 972 849 877 896 714 969 722
875 349            - 924 656 991 491
860 235 929 598 976 782 891 078

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Korrigerte brutto driftsutgifter, institu-
sjon, per kommunal plass, konsern

Korrigerte brutto driftsutgifter per mot-
taker av hjemmetjenester, konsern

Institusjon

178 584 187 973 197 133 214 268
180 510      - 197 963 215 927
209 533 207 802 219 815 233 663

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Hjemmetjenester

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert 
avskrivninger ved egen tjenesteproduk-
sjon korrigert for dobbeltføringer som 
skyldes viderefordeling av utgifter/ 
internkjøp med videre per hjemmetje-
nestebruker. Indikatoren viser dermed 
enhetskostnadene eller produktiviteten 
ved den aktuelle tjenesten. 

Etter en liten reduksjon i utgiftene for 
2009 har Molde kommune per mottaker 
har hatt en forholdsvis jevn økning fra 
2010 til 2012. Utgiftsøkningen for Molde 

kommune i 2012 er lavere enn hos de 
grupper en sammenligner seg med. 
Utgiftsnivået per mottaker for Molde 
kommune er imidlertid over de grupper 
en sammenligner seg med alle de fire 
siste årene.
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 2009 2010 2011 2012
Antall 80 år og over 1 239  1 231   1 252   1 264 
Mottakere av hjemmehjelp totalt/80 år og over 368/236 369/239 366/234 378/242
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over 909/488 861/494 874/517 883/522 
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 4,0 4,8 4,8 6,0 
Matombringing antall porsjoner 42 230 39 742  42 080  44 840  
Mottakere av trygghetsalarm 465 480 498 536 
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 9 075/32 7 410/31 8 414/29 6 885/32
Dagplasser per dag 60 60 60 60
Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere - 15/38 15/- 15/53
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO) 188 188 188 188
Antall trygdeboliger/andre boliger  med utpekingsrett 77/0 66/11 66/11 66/11 
Mottakere av ressurskrevende tjenester 10 12 14 11 
**Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 510 2 579 2 419 2 119
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 671 2 890 2 631 2 379 
*Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen 4 270/1 320 4 204/1 385 3 976/1 609 3 698/1 548
Antall sykehjem 6 6 6 7 
Antall sykehjemsplasser 239 239 230 246 
Enerom i pst. 96,4 96,4 95,2 95,2 
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 116 115 121 158 
Vedtak faste plasser i sykehjem 78 73 82 77
Antall avslag sykehjemsplass 24 18 28 34

Andre nøkkeltall

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Nøkkeltall hjemmetjenesten, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Mottakere av hjemmetjenester, per 1.000 innbyggere 80 år og over 300 298 306 - 329 323 345 345 341 
Produktivitet/enhetskostnader         
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst. av korrigerte brutto driftsutgifter  0,7 0,7 0,6 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats, i pst. 8,8 9,3 9,0 - 6,0 6,2 6,0 6,1 6,2
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67+, i pst. 6,1 6,6 6,3 - 12,7 12,7 11,2 11,8 12,1

* NAV opplyser at den svake nedgangen på utlån/innlevering hjelpemiddelsentralen skyldes en ny måte å søke på, og at hjelpemidler til dagliglivets aktiviteter  
   (ADL) ble borte. 

** Nedgang serviceoppdrag hjelpemidelforvaltning skyldes at utlånet til institusjonene har gått ned, samt færre hjelpemidler til utlån ettersom ADL - hjelpemidlene 
gradvis er blitt borte. Innført egenbetaling/gebyr kan også ha virket inn.
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Glomstua omsorgssenter 

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 248.435,-. Merforbruket ligger i 
hovedsak på lønnsutgifter i hjemmetje-
nesten med 0,7 mill. kroner. Årsaken er 
ekstrainnleie på grunn av flere vedtaks-
timer enn det fast ansatte kan håndtere. 
I tillegg er det et merforbruk på innkjøp 
av matvarer til institusjonskjøkken med 
0,4 mill. kroner. Dagavdelingen har et 
positivt avvik på 0,3 mill. kroner som 
skyldes betaling fra flere brukere av 
tilbudet. I tillegg er det et mindreforbruk 
på ressurskrevende tjenester, som 
bidrar til at merforbruket ikke er blitt 
høyere. 

Sykefravær: Sammenlignet med øvrige 
enheter i pleie- og omsorg så sliter 
enheten med å få en stabil reduksjon 
av langtidsfraværet. Enheten har i 2012 
gjennomført medarbeidersamtaler og 
fokuset har vært på nærvær. Ved syke-
fravær får alle ansatte en oppfølging av 
enhetsleder. Enheten har kontinuerlig 
oppfølgingssamtaler og holder fokus på 
å få den enkelte tilbake til arbeid. Det 

viser seg at svært mye av langtidsfra-
været ikke er arbeidsrelatert. Dette gjør 
derfor dette arbeidet enda mer utfor-
drende.

Medarbeidere: Resultatet ligger under 
målsettingen, men er bedre enn ved 
forrige måling. Institusjonen har et gjen-
nomsnitt på 4,4 og hjemmetjenesten 
4,7 - samlet skår er 4,5. Enheten har en 
forbedring på begge områdene siden 
2010. 

Ved institusjonen får innhold i jobben og 
samarbeid og trivsel med kollegene høy 
skår. Faglig og personlig utvikling trek-
ker resultatet ned, men er høyere en 
ved forrige måling. Det samme gjelder 
fysiske arbeidsforhold. 

I hjemmetjenesten skårer innhold i job-
ben og stolthet over egen arbeidsplass 
og samarbeid og trivsel med kollegene 
svært høyt. Totalt sett har området en 
positiv utvikling.

Brukere: Ingen måling siden 2008

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 1,9 % 11,1 % 10,8 % 12,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,2  4,5
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,6 % -5,2 % 0,5 % -0,3 %

utg. innt.

40%

29%
31%

89%11%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  135 100,96
2011  140 102,92
2010  134 99,22
2009  140 104,26

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  75 892 75 644 -248
2011  72 154 72 483 329
2010  66 285 63 021 -3 264
2009  60 936 58 822 -2 114

distriktsleder
Corinna Stene

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,4 % 2,0 % 8,6 % 12,0 %
2011  1,2 % 1,7 % 7,9 % 10,8 %
2010  1,2 % 1,9 % 8,0 % 11,1 %
2009  1,3 % 2,0 % 8,6 % 11,9 %

utg. utg. utg.innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

81 -14 78 -6 85 -9 81 -6
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6 Kirkebakken omsorgssenter

Balansert avviksforklaring
Økonomi:  Enheten hadde et merfor-
bruk på kr. 1.278.784,-. Merforbruket 
ligger i hovedsak på lønnsutgifter med 
netto 1,5 mill. kroner. Dette skyldes 
utgifter til ekstra personell både i hjem-
metjeneste og institusjon. 

Enheten har gjennom 2012 rapportert 
om ekstra innleie av personell på grunn 
av antall vedtakstimer i hjemmebasert 
omsorg. Totalt har hjemmetjenesten et 
merforbruk på 0,9 mill. kroner.  Enheten 
opplever et stadig økende press på 
hjemmetjenesten.

På sykehjemmet har det i store deler 
av 2012 vært fire senger i overbelegg. 
Dette for å avhjelpe situasjonen med ut-
skrivningsklare pasienter fra sykehuset. 
For å håndtere ekstra arbeidsmengde 
er det leid inn en person på dag og 
kveldsvakt. I perioder har det også vært 
nødvendig å leie inn ekstra på natt, deler 
av ekstrautgiftene er kompensert.

I august fikk enheten et ressurskre-
vende tiltak på sykehjemmet som kun 
delvis ble kompensert i rammen. Totalt 
har institusjonsdriften et merforbruk 
på 0,7 mill. kroner. Ved utgangen av 
2012 har sykehjemmet 62 pasienter (56 
ordinært).

Positive avvik på dagsenter og dagavde-
ling med til sammen 0,4 mill. kroner har 
bidratt til at det totale merforbruket ikke 
har blitt høyere. 

Sykefravær: Enhetens fravær har 
steget noe sammenlignet med 2011. 
Det oppleves ikke dramatisk da dette 
skyldes forhold som ikke er relatert til 
arbeidsplassen. Prosjektet ALLE PÅ 
JOBB! er avsluttet, men erfaringen fra 
prosjektet arbeides det videre med. 
Enheten er tidlig i gang med oppfølging 
og har tett oppfølging under sykemel-
dingsperioden.  Enhetens AMU er en 
viktig del av oppfølgingsarbeidet og 
evaluering av det som gjøres. Enheten 

har etter 1. mars 2012 endret måten 
enheten er organisert på. Enheten arbei-
der med å overføre oppfølgingsarbeidet 
til avdelingssjukepleierne for å komme 
enda tidligere i gang med oppfølging. 
Tett kontakt mellom enhetsleder og 
avdelingssjukepleier er en forutsetning 
for å overføre erfaringer i oppfølgings-
arbeidet.

Medarbeidere: Gjennomsnittet på insti-
tusjonen er 4,7 og for hjemmetjenesten 
4,5. Stort sett på alle punkt har enheten 
bedre eller lik svarprosent som tidligere. 
Siden 2010 har enheten fokusert på 
faglig og personlig utvikling. Enheten 
har bedret sin skår på disse områdene 
i 2012, men de er lavere en den totale 
skåren fremdeles. 

Medarbeiderundersøkelsen er presen-
tert til alle ansatte ved enheten, dette 
er gjort ved at enhetsleder sammen 
med avdelingssjukepleiere har laget 
en presentasjon som er brukt i perso-
nalmøter. Det er også arbeidet frem 
fokusområder som enheten skal arbeide 
videre med frem til neste undersøkelse i 
2014. Fokusområdene er lederrollen og 
medarbeidersamtalen. 

Brukere: Ingen måling siden år 2008.

26%

67%

7%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  126 100,47
2011  129 99,33
2010  138 105,10
2009  130 100,76

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  75 298 74 020 -1 278
2011  73 778 73 336 -442
2010  66 040 62 855 -3 185
2009  60 613 57 676 -2 937

distriktsleder
Siri Haukaas

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 1,2 % 7,1 % 9,6 %
2011  1,3 % 1,0 % 6,4 % 8,7 %
2010  1,3 % 1,0 % 11,9 % 14,2 %
2009  1,2 % 1,4 % 12,3 % 14,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg.innt. innt. innt.

2010 Budsjett
2013

79 -13

utg. utg.innt.

2011 2012

80 -6 80 79-5 -3

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 14,9 % 14,2 % 8,7 % 9,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,6
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -5,1 % -5,1 % -0,6 % -1,7 %
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Råkhaugen omsorgssenter

Fra høsten 2012 ble Råkhaugen omde-
finert til lokalmedisinsk senter, og det 
ble etablert tiltak for å imøtekomme 
kommunens utfordringer som følge av 
innføring av samhandlingsreformen. Det 
ble da åpnet to boenheter for rehabili-
tering og utskrivingsklare pasienter fra 
sykehuset, med til sammen 16 plasser. 
Fra tidligere driftes dagsenter for perso-
ner med demens på Råkhaugen. I tillegg 
er vaskeri for Glomstua og Råkhaugen 
lokalisert i bygget, samt kommunens 
hjelpemiddelforvaltning. Bergmo om-
sorgssenter drifter også et bofellesskap 
som er lokalisert på Råkhaugen.

Balansert avviksforklaring 

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 100.812,-. Råkhaugen lokalme-
disinske senter som ble startet opp i 
august 2012 fikk et merforbruk på 0,1 
mill. kroner. Det er da inntektsført 0,4 
mill. kroner i fondsmidler som dekning 
av spesielle oppstartskostnader. 

Råkhaugen dagsenter fikk et mindrefor-
bruk på 0,2 mill. kroner på grunn av økte 
inntekter fra oppholdsbetaling. 

Råkhaugen bofellesskap fikk et merfor-
bruk på 0,2 mill. kroner på lønnsutgifter 
og innkjøp av matvarer. 

Drift av bygget og hjelpemiddelfor-
valtningen fikk et resultat tilnærmet i 
balanse. 

Sykefravær (kun lokalmedisinsk 
senter): Det er vanskelig å rapportere på 
sykefraværet ved Råkhaugen lokalmedi-
sinske senter ettersom det kun var drift 
i 4. kvartal 2012, og størstedelen av de 
fast ansatte var først på plass i oktober. 
Sykefraværsprosenten er imidlertid 
innenfor mål for ønsket resultat. 

For de øvrige tjenesteområdene se viser 
en til det som er skrevet om sykefra-
vær under Glomstua, Kirkebakken og 
Bergmo omsorgssenter.

Medarbeidere: Råkhaugen lokalmedisin-
ske senter startet opp i løpet av andre 
halvår, det vil si etter at medarbeider-
undersøkelsen ble gjennomført i mai. 
Resultat for lokalmedisinsk senter fin-
nes derfor ikke, mens resultatet for de 
øvrige ansatte finnes under Glomstua, 
Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter.

Brukere: Ingen måling.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 %    7,8 %
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -5,1 % -5,1 % -0,6 % -1,7 %

Sykefravær (lokal medisinske senter)
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,9 % 1,7 % 5,2 % 7,8 %
2011       
2010      
2009       

50%
29%

87%13%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  11 720 11 619 -101
2011  6 425 6 526 101
2010  7 040 6 561 -479
2009  7 116 6 637 -479

midlertidig leder
Kjersti Bakken

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

8 -1 7 -1 13 -2 21 -3

21%

Bemanning (lokal medisinske senter)
  Ansatte Årsverk
2012  23 17,60
2011   
2010   
2009   
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8 Bergmo omsorgssenter

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 85.275,-. Til tross for et resultat 
tilnærmet i balanse er det store avvik 
innenfor de ulike tjenesteområdene. 
Hjemmetjenesten har et merforbruk på 
1,0 mill. kroner på grunn av utfordringer 
til innvilgede vedtak, samt utgifter til 
bruk av vikarbyrå. Innkjøp av matvarer til 
institusjonskjøkken har et merforbruk på 
0,4 mill. kroner. 

Mindreforbruk på institusjonsdelen 
bidrar positivt, én oversykepleierstilling 
ble satt i vakanse fra mai og ut året. 
Hyppig og tett oppfølging av sykmeldte 
har også gitt reduserte vikarutgifter. 
Sykehjemmet har det siste halvåret hatt 
tre senger på overbelegg uten å leie 
inn ekstra personell.  Enheten driver så 
nøkternt som mulig. 

Sykefravær: Sykefraværet har gått 
ned 4,5 pst. siden 2011. Enheten har 
det siste året hatt spesielt fokus på 
hjemmetjenesten, da den i perioder 
har hatt et høyt fravær, mye på grunn 
av det presset de jobbet under. Ellers 
følger enheten tett opp alle ansatte med 
hensyn til fravær. Hyppige dialogmøter, 
tett samarbeid med personalkontoret 
og NAV,og tilrettelegging så langt det er 
mulig, jobbes det daglig med. Enheten 
ser en klar tendens til at sykemeldin-
gene i hjemmetjenesten er mer job-
brelatert enn ved sykehjemmet og har 
derfor valgt å ha størst fokus på hjem-
metjenesten med tanke på sykefravær. 
Enheten jobber kontinuerlig med å ha et 
positivt og trygt arbeidsmiljø blant annet 
gjennom fredagslunsjer, årlig blåtur for 
alle ansatte, samt sosiale aktiviteter for 
ansatte på kveldstid.

Medarbeidere: Medarbeidertilfreds-
heten er innenfor det akseptable i 
henhold til målekortet. Svarprosenten 
ved Bergmo sykehjem var på 88 pst. og 
svarprosenten ved hjemmetjenesten var 
55 pst. Undersøkelsen ble presentert 
både i AMU og på ledermøte for alle 
avdelingsledere. Avdelingslederne pre-
senterte svarene videre på avdelings-
møte for alle ansatte. Enheten hadde 
høyest skår på samarbeid og trivsel (5,1) 
og stolthet over egen arbeidsplass (4,9). 
Ledergruppen ved enheten og AMU har 
valgte ut fysiske arbeidsforhold som sat-
singsområde der enheten hadde laveste 
skår (3,8). Faglig og personlig utvikling 
vil også være et satsningsområde videre 
da enheten totalt sett der hadde en skår 
på 4,2.

Brukere: Ingen måling siden 2008.

35%

65%

91%
9%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  101 77,78
2011  110 84,96
2010  106 84,37
2009  112 88,40

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  61 382 61 297 -85
2011  61 793 60 975 -818
2010  55 473 53 992 -1 481
2009  55 374 54 499 -875

distriktsleder
Hilde Oppigård

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 1,4 % 7,7 % 10,4 %
2011  1,2 % 2,0 % 11,7 % 14,9 %
2010  1,1 % 1,7 % 12,1 % 14,9 %
2009  1,2 % 2,3 % 8,3 % 11,8 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

69 -14 69 -8 68 -6 67 -5

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 11,8 % 14,9 % 14,9 % 10,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,3
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,6 % -2,7 % -1,3 % -0,1 %
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Røbekk omsorgssenter

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 178.190,-. Merforbruket ligger i 
hovedsak på lønnsutgifter til sykevikarer 
samt et negativt avvik på refusjon syke-
lønn fra NAV. I tillegg er det et merfor-
bruk på utgifter til medisiner.

Sykefravær: Sykefraværet er det laveste 
på fire år. Enhetens mål om et syke-
fravær under 10,0 pst. er nådd. Det er 
likevel et stykke igjen før en når kom-
munens mål på 6,0 pst. Enheten har 
svært mange eldre arbeidstakere og det 
er derfor viktig med gode tiltak for at de 
skal kunne være lengst mulig i arbeid. 
År 2012 var dessuten preget av at flere 
arbeidstakere var gravide og fravær i 
tilknytning til dette.

Medarbeidere: Målingen viste et 
resultat på 4,4, det samme som i 2010. 
Best resultat oppnås på stolthet over 
egen arbeidsplass (5,3), samarbeid og 
trivsel med kollegene (5,2) og mobbing, 

diskriminering og varsling (5,2). Det er 
dårligst skår på medarbeidersamtaler og 
systemer for lønns- og arbeidstidsord-
ninger. Enheten har innskjerpet rutinene 
vedrørende medarbeidersamtaler og har 
en prøveordning med ønsketurnus for 
alle som jobber dag/kveld.

Brukere: Siste måling var i 2008

85%

1% 14%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  47 32,88
2011  53 34,68
2010  47 31,19
2009  55 33,95

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2012  24 338 24 160 -178
2011  23 702 23 322 -380
2010  20 278 19 046 -1 232
2009  19 023 18 581 -442

distriktsleder
Kristin Eidem

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,0 % 1,8 % 6,8 % 9,6 %
2011  0,8 % 2,2 % 11,3 % 14,3 %
2010  1,2 % 1,2 % 8,3 % 10,7 %
2009  0,7 % 1,1 % 10,6 % 12,4 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

26 -5 26 -2 26 -2 26 -1

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 12,4 % 10,7 % 14,3 % 9,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,4  4,4
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,4 % -6,5 % -1,6 % -0,7 %
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0 Kleive omsorgssenter

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 950.442,-. Merforbruket ligger i 
hovedsak på lønnsutgifter med netto 
0,7 mill. kroner. Hovedårsaken til mer-
forbruket er høyt sykefravær og utgifter 
til ekstra ressurser både i hjemmetje-
neste og institusjon. 

Hjemmetjenesten har vært nødt å leie 
inn ekstra personale i hele 2012 på 
grunn av vedtaksmengde, samt brukere 
som trenger ekstra oppfølging. Økte 
kostnader på grunn av ekstra innleie er 
beregnet til 0,4 mill. kroner. Som følge 
av ny tariffbestemmelse er enheten 
påført økte lønnsutgifter i et boprosjekt 
med 0,1 mill. kroner, dette er kun delvis 
kompensert i rammen.

Sykehjemmet har hatt utgifter til ekstra 
personalressurs med bakgrunn i overbe-
legg for å ta imot utskrivningsklare pasi-
enter fra sykehuset. Deler av kostnader 
er refundert fra Kontor for tildeling og 
koordinering. I 2012 ble ansvar for drift 
av bygningsmassen overført til Molde 
Eiendom KF, denne rammejusteringen 
bidro til et ytterligere merforbruk. Totalt 
fikk sykehjemmet et merforbruk på 0,2 
mill. kroner. 

Innkjøp av matvarer til institusjons-
kjøkken har et merforbruk på 0,2 mill. 
kroner. 

Tiltak for å redusere merforbruk har vært 
å holde en hjemmehjelpstilling delvis 
vakant og nøktern vurdering i forhold 
til innkjøp. I tillegg har delt enhetsleder 
med Skåla omsorgssenter fra 1. mai 
2011 bidratt til at merforbruket på lønn 
ikke har blitt høyere. 

Sykefravær: Enheten hadde et høyt 
fravær i hele 2012. Hovedårsaker til fra-
været er ikke direkte relatert til arbeid. 
Noen sykemeldinger kan nok skyldes 
arbeidspress og tunge brukere over tid. 
Enheten prøver å tilrettelegge arbeids-
situasjonen for ansatte så langt som 
mulig, og har blant annet hatt bistand fra 
Astero i flere saker. Det søkes alltid om 
tilretteleggingstilskudd når det er mulig. 
Enheten tilstreber at arbeidstakere som 
er fullt sykemeldt skal ha tett kontakt 
med arbeidsplassen. 

Medarbeidere: Arbeidsplassen har 
et godt arbeidsmiljø og innenfor det 
akseptable i henhold til målekortet. Best 
resultat oppnås på samarbeid og trivsel 
med kollegene (5,4). Kompetanseutvik-
ling og læringsmuligheter i jobben får lav 
skår (3,6). Det arbeides aktivt med tiltak 
for å beholde det gode arbeidsmiljøet 
og å forbedre det, enheten har for ek-
sempel felleslunsjer annenhver fredag 
og sosiale aktiviteter utenom arbeid. I 
2013 vil enheten ha fokus på samarbeid 
internt i enheten.

Brukere: Ingen måling siden 2008.

23%

60%

17%

93%7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  75 48,98
2011  82 52,78
2010  77 49,31
2009  77 51,00

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  35 819 34 869 -950
2011  34 979 34 214 -765
2010  31 803 30 843 -960
2009  30 760 29 547 -1 213

distriktsleder
Tanja Thalen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 0,9 % 7,8 % 10,0 %
2011  0,9 % 0,6 % 9,7 % 11,2 %
2010  1,0 % 1,2 % 5,7 % 7,9 %
2009  1,2 % 1,1 % 12,5 % 14,8 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

37 -5 38 -4 39 -4 38 -2

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 14,8 % 7,9 % 11,2 % 10,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,6  4,5
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,1 % -3,1 % -2,2 % -2,7 %

H
el

se
 o

g 
om

so
rg



131

Skåla omsorgssenter

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 1.099.505,-. Merforbruket ligger 
i hovedsak på lønnsutgifter med netto 
1,2 mill. kroner. Avviket skyldes et 
høyt sykefravær samt innleie av ekstra 
ressurser både i hjemmetjeneste og 
institusjon. 

Hjemmetjenesten har bevilgning til én 
person på kveldsvakt, men på grunn av 
økt vedtaksmengde har en i hele 2012 
vært nødt å leie inn ekstra ressurs på 
alle kveldsvakter, samt helg. Merforbruk 
ekstra ressurs i hjemmetjenesten er 
beregnet til 0,2 mill. kroner. Hjemmetje-
nesten har totalt et merforbruk på 0,4 
mill. kroner.

Sykehjemmet har i 2012 hatt utgifter til 
ekstra personalressurs med bakgrunn 
i overbelegg for å ta imot utskrivnings-
klare pasienter fra sykehuset. Deler 
av kostnaden er refundert fra kontor 
for tildeling og koordinering. Totalt har 
sykehjemmet og dagavdeling et merfor-
bruk på 0,6 mill. kroner. Vaskeriet har et 
merforbruk på 0,1 mill. kroner på grunn 
av langtidsfravær. 

Delt enhetsleder med Kleive omsorgs-
senter fra 1. mai 2011 har bidratt til 
at merforbruket på lønn ikke har blitt 
høyere. Enheten har, som et sparetiltak i 
2012, bare innvillget videreutdanning og 
kurs til ansatte når det har vært pålagt 
eller påkrevet. Enheten har nøkterne 
rutiner for innkjøp av forbruksmateriell. 

Sykefravær: Enheten hadde et høyt 
fravær i 2012. Hovedårsaker til fraværet 
var graviditeter, kroniske lidelser og 
andre ikke-arbeidsrelaterte årsaker. En-
heten har fokus på tilretteleggingstiltak 
tidlig i fraværet, samt ansvarliggjøring 
av den sykemeldte for å ivareta egen 
helse. Det tilstrebes at arbeidstakere 
som er fullt sykemeldt skal ha tett kon-
takt med arbeidsplassen. 

Medarbeidere: Enheten har et godt 
arbeidsmiljø, resultatet fra medarbeider-
undersalsen er innenfor ønsket resultat. 
Det jobbes aktivt for å beholde et godt 
arbeidsmiljø gjennom å ha sosiale akti-
viteter utenom arbeid, felleslunsj hver 
fredag og treningsgruppe for ansatte 
som er dradd i gang av personalet.

Brukere: Ingen måling siden år 2008.

24%

70%

6%

96%4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  41 28,21
2011  43 29,85
2010  46 31,32
2009  43 29,29

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  21 843 20 743 -1 100
2011  20 246 20 007 -239
2010  18 127 17 859 -268
2009  20 276 19 668 -608

fungerende distriktsleder
Tanja Thalen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,0 % 1,2 % 8,4 % 10,6 %
2011  1,1 % 1,0 % 9,4 % 11,5 %
2010  0,9 % 1,2 % 10,6 % 12,7 %
2009  0,9 % 2,4 % 4,3 % 7,6 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

22 -4 22 -2 24 -2 22 -1

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 7,6 % 12,7 % 11,5 % 10,6 %  
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,7  4,6
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,1 % -1,5 % -1,2 % -5,3 %
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2 Tiltak funksjonshemmede

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 229. 839,-. Til tross for 
et positivt resultat har enheten et 
merforbruk på lønnskostnader på netto 
1,0 mill kroner. Det skyldes spesielt 
utgifter til overtid og vikarer grunnet 
høyt sykefravær og problematferd hos 
tjenestemottagere i de mest krevende 
driftsenhetene. 

Ny samlokalisert bolig ble startet opp i 
desember 2012, men forsinket lønnsut-
betaling gav et positivt avvik på 0,6 mill. 
kroner. 

I tillegg har reduserte utgifter til kjøp 
av eksterne tjenester bidratt positivt 
med 0,4 mill. kroner. Hovedårsaken er 
refusjon av utgifter i 2012 på grunn av 
redusert utført tjeneste fra eksterne le-
verandører. Salgsinntekter og reduserte 
utgifter fra kantine og bakeri har også 
bidratt positivt med 0,2 mill. kroner.

Sykefravær: Enheten har i 2012 et fra-
vær tilsvarende 15,3 pst. Det er en liten 
nedgang fra 2011.

I all hovedsak er det langtidsfravær som 
er utfordringen og det kan ikke sies 
å være arbeidsrelatert, men enkelte 
driftsenheter har fortsatt utfordringer 
knyttet til skader og påkjenninger i 
arbeidshverdagen.

Medarbeidere: Resultatet er forbedret 
siden 2010 og er på målsettingen på 
4,6. 
Undersøkelsen viser i all hovedsak stor 
trivsel. Best skår har enheten på trivsel 
med kollegiet og samarbeid med dem, 
samt innhold i jobben og fravær av 
mobbing. 

Brukere: Det er i 2012 gjennomført 
brukerundersøkelse blant hjelpeverger 
til brukere som mottar botjenester. 
Resultatet er forbedret siden målingen 
i 2010, men det er fortsatt forbedrings-
arbeid som må gjøres. Undersøkelsen 
viser ar brukertilfredsheten har økt på 
samtlige indikatorer.

Tjenester og oppgaver
Botjenesten
Yter omsorg, opplæring og praktisk 
bistand til voksne utviklingshemmede. 
Totalt 59 voksne personer mottar tje-
nester i eget hjem. Tiltak funksjonshem-
mede drifter også tre barneboliger. Én 
av disse driftes for barne- og familietje-
nesten/Bufetat. Til sammen benyttes 
269 ansatte fordelt på 157,4 årsverk til 
disse tjenestene.

Enen dagsenter
Tilbudet er variert med hovedvekt på 
tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen 
form for aktivitet. Tilbud gis til 50 voksne 
utviklingshemmede. Dagsenteret har 21 
ansatte fordelt på 16,6 årsverk, inklusive 
vaktmester, renholder og merkantilt 
personell. Etterspørselen etter plass 
ved dagsenteret er stor og all kapasitet 
er utnyttet. Dagsenteret deltar også i 
driften av butikken ”Alle tiders” i regi av 
Ressurstjenesten.

Avlastningstjenesten
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av 
opphold i avlastningsbolig for kortere 
eller lengre tidsrom. Tilbudet er for bru-
kere som bor i foreldrehjemmet og skal 
primært være avlastning for pårørende 
med tyngende omsorgsbyrde. Det er 
seks døgnplasser fordelt på 16 brukere. 
Avlastningstjenesten har 24 ansatte 
fordelt på 14,5 årsverk.

Andre tiltak
Tjenester som omsorgslønn, støtte-
kontakt, privat avlastning og brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) ligger til en-
heten. Det gis også tilbud til 46 brukere 
med andre diagnoser enn utviklings-
hemming dersom brukeren er under 18 
år. Tjenesten administreres av 1 årsverk.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,1  4,2
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 14,3 % 14,9 % 15,5 % 15,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,5  4,6 
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,8 % -4,3 % -1,3 % 0,2 %

9%

63%

28%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  238 162,63
2011  231 157,82
2010  201 141,56
2009  187 138,16

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  123 297 123 527 230
2011  113 094 111 686 -1 408
2010  100 307 96 152 -4 155
2009  94 348 93 592 -756

enhetsleder
Bente Hegdal

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,4 % 2,5 % 11,4 % 15,3 %
2011  1,3 % 2,7 % 11,5 % 15,5 %
2010  1,4 % 3,0 % 10,5 % 14,9 %
2009  1,2 % 2,6 % 10,5 % 14,3 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

113 -13 128 -15 138 -15 141 -11
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Fremtidige utfordringer
Enheten har fortsatt for høyt fravær og 
det er viktig å ha fokus på det, da fravær 
utfordrer den daglige kvaliteten i tjenes-
teproduksjonen og enhetens økonomi. 
Det planlegges et større prosjekt i sam-
arbeid med personalavdelingen, ekstern 
konsulent, NAV og bedriftshelsetjenes-
ten i 2013, for om mulig å finne tiltak 
som kan bidra til endring og forbedring.

Det er fortsatt utfordrende for enheten å 
levere forventet kompetanse i driftsen-
heter som benytter tvang og makt over-
for enkeltindivider. Enheten har fortsatt 
for mange dispensasjoner i forhold til 
lovkravet. Ved tilsyn fra Fylkesmannen 
ble det avdekket uhjemlet bruk av tvang 
og makt. Dette feltet er et satsningsom-
råde for enhetene videre.

Nøkkeltall 2009 2010 2011 2012
Brukere botjenesten 55 57 58 59
Barneboliger 5 5 3 3
Avlastningsplasser 6 6 6 6
Antall brukere av avlastningstjenesten 19 20 21 16
Antall brukere med privat avlastning 20 17 17 23
Antall døgn privat avlastning - 300 300 400
Antall brukere med dagsentertilbud 51 50 52 50
Brukerstyrt personlig assistanse 3 3 5 5
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse - 7 677 17 213 18 977
Vedtak støttekontakt 44 51 60 66
Utbetalte timer støttekontakt 5 688 5 090 6 780 7 458
Vedtak omsorgslønn  38 46 47 48
Utbetalte timer omsorgslønn 11 400 12 521 14 472 12 834
Antall private omsorgstiltak  1 - - -
Antall forebyggende tiltak - 2 - 3
Antall ressurskrevende tjenester - 23 29 30
Antall vedtak ift. tvang og makt - 30 31 43
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen - 157 130 90
Antall samlokaliserte boliger - 6 7 7
Antall utviklingshemmede under 16 år - 17 17 14
Antall utviklingshemmede over 16 år - 76 73 75
Antall brukere med andre diagnoser - 40 42 46
Antall brukere i alt - 133 132 135

Andre nøkkeltall
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Teknisk

Tjenester og oppgaver
Enhetens oppgaver og arbeidsområ-
der er i hovedsak definert i brann- og 
eksplosjonsvernloven § 11.

Brannvesenets generelle oppgaver 
•   Gjennomføre informasjons- og moti-

vasjonstiltak i kommunen om fare for 
og forebygging av brann.

•   Gjennomføre tilsyn, og ulykkesfo-
rebyggende oppgaver i forbindelse 
med håndtering av farlig stoff og ved 
transport av farlig gods.

•   Være innsatsstyrke ved brann, og 
ved andre akutte ulykker der det er 
bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse.

•   Etter anmodning yte innsats ved 
brann og ulykker i sjøområder.

•   Utføre feiing og tilsyn med fyringsan-
legg.

Beredskapsseksjonen
Ansvarsområde: Molde, Aukras fast-
landsdel og deler av Fræna. I tillegg 
har seksjonen fagansvar for Eide og 

Midsund. Seksjonen utfører blant an-
net oppgaver i forbindelse med brann, 
trafikk- og arbeidsulykker og uhell på 
sjø. Brannvesenet er også vertskom-
mune ved akutt forurensing. Seksjonen 
innbefatter også alarmsentralen som 
har Molde som ansvarsområde, samt 
stor satsing på eksterne kurs med egen 
kursansvarlig.

Forebyggende seksjon
Ansvarsområde: Molde, Eide og Mid-
sund samt delvis Nesset og Fræna. 
Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte 
brannobjekt, samt å drive med infor-
masjonsarbeid. I tillegg har det også i 
2012 vært utført forebyggende arbeid 
for Rauma kommune – tilsvarende 40 
pst. stilling. Videre har seksjonen i 2012 
kommet godt i gang med ny lovpålagt 
oppgave som er tilsyn med farlig stoff. 
Seksjonen innbefatter også feiervesenet 
som har ansvar for Midsund, Molde og 
Aukra med omtrent 11.450 piper.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 1.205.577,-. Merforbruket skyldes 
i stor grad svikt i inntekter, samt utgifter 
etter ”Dagmar”, havarert båtmotor, lønn 
brannutrykninger, samt tariffestede til-
legg og beredskapsgodtgjørelse. 

Det ble i løpet av året satt inn en rekke 
konkrete tiltak. Det ble innført innkjøps-
stopp på slutten av året. Dette hadde 
en viss effekt. Økte priser på varer og 
tjenester utført av brannvesenet ble 
også gjennomført. Dette hadde effekt, 
men ble gjennomført seint på året. 

Sykefravær: Enhetens sykefravær i 
2012 var på totalt 4,4 pst. Dette er 
lavere enn i 2011, og i nærheten av en-
hetens interne mål på under 4 pst. For 
beredskapspersonell er det spesifikke 

krav om helse- og fysikk. Det arbeides 
derfor kontinuerlig for å forebygge lang-
tidsfravær grunnet disse kravene.  

Medarbeidere: Totalt sett er resulta-
tet på undersøkelsen svært godt for 
enheten. Resultatene har vært bearbei-
det av de ansatte og av lokalt AMU. De 
to områdene som hadde best skår var 
samarbeid og trivsel med kollegene, 
og stolthet over egen arbeidsplass. 
Tiltak for å opprettholde dette er sosiale 
arrangement, gjennomføring av årlig 
HMS-dag, samt arbeide for å oppretthol-
de et godt omdømme. Et av områdene 
som fikk mindre bra skåre var gjennom-
føring av medarbeidersamtaler. Tiltak er 
iverksatt i form av at det skal utarbeides 
stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 
Deretter skal det gjennomføres medar-
beidersamtaler for alle. 

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  5,2 5,1 5,3
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 4,1 % 6,7 % 5,0 % 4,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,7  4,6 
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -6,8 % 0,3 % -7,9 % -6,5 %

Brann- og redningstjenesten

91%

7% 2%

81%
17%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  62 36,93
2011  62 37,41
2010  63 37,68
2009  53 34,87

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  19 756 18 550 -1 206
2011  19 344 17 934 -1 410
2010  17 214 17 266 52
2009  17 117 16 025 -1 092

brannsjef
Alf Magne Smørholm

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,7 % 0,7 % 3,0 % 4,4 %
2011  1,0 % 0,5 % 3,5 % 5,0 %
2010  1,0 % 0,6 % 5,1 % 6,7 %
2009  1,0 % 0,4 % 2,7 % 4,1 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

30 -13 32 -13 33 -13 32 -14

2%
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KOSTRA 
Beredskap: Indikatoren viser driftsut-
giftene inkludert avskrivninger etter at 
driftsinntektene, som blant annet inne-

holder øremerkede tilskudd fra staten 
og andre direkte inntekter, er trukket 
fra. De resterende utgiftene må dekkes 
av de frie inntektene og indikatoren 

viser dermed også prioritering av disse 
inntektene. 

Som diagrammet viser, ligger kommu-
nen noe høyere på netto driftsutgifter 
enn de den sammenligner seg med. 
Differansen er økende i 2012.

Forebygging :Indikatoren viser driftsut-
giftene inkludert avskrivninger etter at 
driftsinntektene, som blant annet inne-
holder øremerkede tilskudd fra staten 
og andre direkte inntekter, er trukket 
fra. De resterende utgiftene må dekkes 
av de frie inntektene og indikatoren 
viser dermed også prioritering av disse 
inntektene. 

Molde kommunes utgifter til brannfore-
bygging har steget de siste årene. Mye 
av forklaringen på avvik i forhold til de 
kommunen sammenligner seg med, 
ligger i at kommuner som har tettsted 
med mer enn 20.000 innbyggere må ha 
kasernerte vaktlag. Det er ikke krav til 
ytterligere økning i beredskapsstyrken 
før tettstedet passerer 50.000 innbyg-
gere. Det vil si at mange større kom-
muner har samme beredskapsstyrke 
som Molde, og får derfor lavere utgift 
per innbygger.

Teknisk

45 52 41 50
36 28 31 33
67 67 93 94

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter forebygging  
per innbygger, konsern

589 617 610 628
570 589 588 608
709 732 755 814

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter beredskap,  
per innbygger, konsern

Fremtidige utfordringer
Molde brann- og redningstjeneste 
utarbeidet i 2010 en risiko- og sårbar-
hetsanalyse (ROS). Det er siden den 
gang blitt arbeidet aktivt med foreslåtte 
forbedringspotensialer i analysen. Dette 
gjelder spesielt de punktene som kan 
løses innenfor allerede gitte rammer. 
Dette er blant annet utarbeidelse av 
standard operasjonelle rutiner (planverk 
og dokumentasjon), og oppfølging av 
foreslåtte forebyggende tiltak. Det er 
også gjennomført utskiftinger av blant 
annet gammelt varmesøkende kamera 
og hydraulisk frigjøringsverktøy. Noen 

av de mest kritiske punktene står igjen. 
Dette er utskifting av beredskapsbåt , 
for å imøtegå kravene om utrykningstid 
til Sekken, samt kravene om økt kompe-
tanse og tid til øvelser og opplæring. En 
av enhetens største utfordringer vil bli å 
prioritere mellom viktig øvelser og kurs. 
Ettersom utdanningen av brann- og red-
ningsmannskaper fortsatt er basert på 
en etatsutdanningsmodell, faller utgiften 
for utdanningen på brannvesenet. Dette 
medfører at det ikke er rammer til å 
drive tilstrekkelig med øvelser og opplæ-
ring utover det som er sentralt bestemt 
som krav til kompetanse.  

Stortinget vedtok i 2011 at det skal 
gjennomføres en landsdekkende utbyg-
ging av nytt digitalt nødnett (TETRA). 
Utbyggingen vil foregå etappevis, og 
forventes ferdig i 2015. I vår region 
antas det en utbygging i 2013-2014. Når 
utbyggingen er sluttført vil kommunene 
måtte påregne betydelige økte utgifter 
til utstyr, drift, vedlikehold og opplæring 
av mannskapene. En betydelig del av 
disse kostnadene vil komme i form av 
en abonnementsordning hvor prisene er 
bestemt av Justis- og beredskapsdepar-
tementet.

Brukerundersøkelse tilsyn (skala 1-6)Brukerundersøkelse feiing (skala 1-6)
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20122011Brukere: Brukerundersøkelsen innen 
feiing og tilsyn er gjennomført også i 
2012. Resultatet for feiertjenesten var 
5,2 (4,9 i 2010 og 5,0 i 2011), og resul-
tatet for tilsyn var 5,3 (5,4 i 2010 og 5,2 
i 2011). Resultatene er svært gode og 
viser en høy grad av brukertilfredshet. I 
forbindelse med målingene kommer det 
også inn mange kommentarer og for-
slag til forbedringer. Disse blir behandlet 
og vurdert av feierne i faste møter. 
Noen av kommentarene har ført til 
endringer i prosedyrer og rutiner. Som 
eksempel kan nevnes forbedring av 
rutinene for varsling av feiing og tilsyn.
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Byggesak 
•   Byggesaksbehandling og eiendoms-

deling etter plan- og bygningsloven.
•   Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 

etter plan- og bygningsloven.
•   Byggesaksarkiv og ajourhold av ma-

trikkelen, B-delen.
•   Hovedansvarlig for drift av nettverk 

for byggesaksbehandling i romsdals-
regionen.

•   Vertskommune for interkommunalt 
samarbeid for tilsyn i byggesaker. 

Byggesak behandler årlig rundt 700 søk-
nadspliktige tiltak (bygge- og delingssøk-
nader) etter delegert fullmakt herunder 
også dispensasjonssøknader, korrigerte 
søknader og klager. Utover dette følges 
ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres 
og en betydelig mengde saker utredes 
også for avgjørelse i plan- og utviklings-
utvalget. Aktiviteten i markedet har stor 
betydning for virksomhetens økono-
miske resultater.

Geodata
•   Kart- og oppmålingsforretninger etter 

matrikkelloven.
•   Behandling av saker etter lov om 

eierseksjoner.

•   Behandling av saker om offisiell 
adressering etter matrikkelloven.

•   Eiendomsarkiv og ajourhold av matrik-
kelen, G- og A-delen.

•   Drift og utvikling av kommunens 
kartverk.

•   Salg av eiendomsinformasjon (me-
glerpakken). 

Geodata gjennomfører normalt rundt 
100 kart- og oppmålingsforretninger i 
løpet av året. I tillegg kommer saks-
behandling knyttet til seksjonering og 
adressering. Det selges et betydelig 
antall meglerpakker gjennom året. 
Geodata selger også tjenester til andre 
kommunale avdelinger, enheter og 
foretak. Også for geodata er aktiviteten i 
markedet av stor betydning for virksom-
hetens økonomiske resultater. 2012 
har vært preget av betydelig nedgang 
i aktiviteten, spesielt innenfor større 
feltutbygginger. Ressursene har vært 
benyttet til å få avsluttet såkalte midler-
tidige forretninger. 

I budsjett og økonomiplan er det bevil-
get egen investeringsramme for større 
prosjekter innen kartområdet. Dette gjør 
at enheten er i stand til å holde kommu-
nens kartverk oppdatert til enhver tid.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Byggesak og geodata hadde 
et mindreforbruk på kr. 129.175,-. Økt 
innsats for å sikre inntekter, særlig 
innenfor arbeid for andre, vakanse i 
byggesaksbehandlerstilling, refusjon 
sykelønn og andre sparetiltak har gitt 
resultater. Det er likevel verdt å merke 
seg at inntektssvikten som følge av 
liten aktivitet i markedet, fortsatt er i 
overkant av 0,5 millioner eller 5,0 pst. av 
enhetens budsjetterte inntekter.  

Sykefravær: Byggesak og geodata 
har et samlet sykefravær på 8,4 pst. i 
2012. Dette ligger klart over målset-
tingen om å ha et sykefravær under 6,0 
pst. Sykefraværet er hovedsakelig ikke 
arbeidsrelatert. På grunn av enhetens 

økonomiske utfordringer, har det ikke 
vært satt inn vikarer for sykemeldte 
medarbeidere. Dette medfører betydeli-
ge organisatoriske utfordringer og større 
arbeidsbelastning til medarbeidere med 
høyt nærvær.   

Medarbeidere: Samlet resultat på 4,5 
er litt under kommunens målsetting. 
Fysiske arbeidsforhold får høyest skår 
(5,2) der inneklima har høyest skår (5,3). 
Dimensjonene kunnskap om mål for 
arbeidsplassen, standard på arbeidsloka-
lene, integrering, leders uttrykte forven-
tinger til medarbeiderne, medarbeider-
samtalen og arbeidstidsordningen, får 
alle høye skår. Systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger får lavest skår 
(3,9) der spørsmål om lønn kommer på 
desidert sisteplass med skår 2,9. 

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7  4,1
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 3,3 % 7,4 % 7,9 % 8,4 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,3  4,5
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 36,4 % -24,1 % -14,2 % 11,9 %

97%

3%

91%9%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  18 15,96
2011  19 16,96
2010  18 16,65
2009  17 15,45

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  967 1 096 129
2011  1 305 1 143 -162
2010  2 240 1 805 -435
2009  1 508 2 372 864

enhetsleder 
Mona Aagaard-Nilsen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,5 % 1,2 % 5,7 % 8,4 %
2011  1,3 % 0,7 % 5,9 % 7,9 %
2010  1,5 % 0,9 % 5,0 % 7,4 %
2009  1,3 % 1,4 % 0,6 % 3,3 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

11 -8 11 -10 11 -10 11 -11
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Brukere: Ingen målinger i 2012. Under-
søkelsen fra 2010 om ”byggesaksbe-
handling og delingssaker”, ga nyttige 
tilbakemeldinger som følges opp i den 
grad det er mulig. 

Fremtidige utfordringer
Det oppleves en markant svikt i marke-
det hva angår kart- og oppmålingsfor-
retninger. Det er særlig mangelen på 
nye, store tomtefelt som slår negativt 
ut. Kostnadsnivået innenfor enheten 
må reduseres gjennom organisatoriske 

endringer. Samtidig er kommunen 
pålagt å tildele gate- eller vegadresse til 
alle eiendommer uten at det betydelige 
arbeidet er kompensert i rammene til 
byggesak og geodata, kulturtjenesten 
og Molde bydrift, som samarbeider om 
gjennomføringen av prosjektet. 

Rekruttering av ingeniører til Molde 
kommune og offentlig sektor generelt, 
er og blir en formidabel utfordring i 
årene fremover - også innenfor enhe-
tens fagområder. Enheten opplever en 
stadig større ”turn over” blant medar-

beidere med lang fartstid, samtidig som 
flere av dagens ingeniører er såkalte 
”seniormedarbeidere”. For fortsatt å 
kunne levere tjenester av høy kvalitet 
og til rett tid, er enheten avhengig av å 
kunne beholde og rekruttere medarbei-
dere som får og tar ansvar!

KOSTRA 

168 188 223 231
148 175 220 228
206 229 268 245

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Brutto driftsinntekter til bygge-, dele-
saksbehandling og seksjonering, per 
innbygger, konsern

Molde kommune har en høyere inntekt 
per innbygger i bygge-, delesaksbehand-
ling og seksjonering enn de kommuner 
den sammenligner seg med. Dette 
utgjør kr. 17,- per innbygger og omreg-
net til kroner utgjør dette en merinntekt 
på omtrent 0,4 mill. kroner sett i forhold 
til sammenlignbare kommuner. 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Andre nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger  38   24   9  23 -4 4 30 10 21
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger  93   85   80  83 86 84 97 95 100
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger  229   268   245  175 220 228 188 223 231
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling, per innbygger  203   209   222  166 177 189 206 220 234
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger  114   127   154  91 101 115 121 139 148
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en  
boligtomt 750 m2  20 000   22 000   23 100   15 738   14 745   17 954   12 509  12371  13 530 
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a  14 800   16 000   16 600   14 105   14 906   16 697   7 900  8 498  9 635 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med  
12 ukers frist (kalenderdager) 38 29 35 41 39 39 37 37 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med  
3 ukers frist (kalenderdager) - 28 21 - 20 18 - 19 20



13
8 Molde bydrift

Tjenester og oppgaver
Parkeringsvirksomheten
Omfatter drift, forvaltning og vedli-
kehold av avgiftsbelagt parkering på 
offentlig veg, herunder parkeringsplas-
ser, parkeringssystemer, gateparkering 
og Molde parkeringshus. Håndheving 
av parkeringsbestemmelsene utføres 
i samsvar med vegtrafikklovgivning og 
gjeldende forskrifter. Klagesaksbehand-
ling behandles nå internt og utstedelse 
av parkeringstillatelser gjøres i samråd 
med servicetorget. Utleie av gategrunn 
og plasser betjenes. Driftsavtalen med 
Romsdal Parkering AS er videreført.

Veg- og trafikkvirksomheten
Har ansvar for forvaltning, drift og 
vedlikehold av det kommunale vegnet-
tet. Kommunens vegnett utgjorde i 
2012 omtrent 217 km veg, derav 22 km 
gang- og sykkelveg. Det utføres tiltak 
for at trafikken skal kunne avvikles på en 
sikker, forsvarlig og miljømessig måte.

Virksomheten har ansvar for snøbrøy-
ting, vegmerking, skilting, feiing av veg-
nett, sentrumsrenovasjon og skjøtsel 
av diverse grøntarealer i tilknytning til 
vegnettet. 24,5 km fylkesveg driftes og 
vedlikeholdes etter refusjon fra fylkes-
kommunen. Forvaltningsoppgavene i 
virksomheten innebærer generell saks-
behandling, saksbehandling i tilknytning 
til byggesaker, behandling av søknader 
om dispensasjoner og avkjørselsbe-
handling etter vegloven. Skiltplaner 
utarbeides og trafikksaker følges opp 
med hjemmel i vegloven. 

Virksomheten forvalter, drifter og vedli-
keholder alle kommunens veglysanlegg 
og har ansvaret for å disponere inves-
teringsmidlene til opprustning av eldre 
anlegg, samt bygge nye lysanlegg. 

Veg og trafikk har også et overordnet 
ansvar for å følge opp kommunens 
handlingsplan for trafikksikkerhet ved å 
planlegge samt gjennomføre trafikksik-
kerhetstiltak som gang- og sykkelveger, 
fortau, kryssutbedringer med mer. Tiltak 
finansieres dels med tilskuddsmidler fra 
fylkeskommunen og staten. Virksom-
heten har også en sentral rolle når det 
gjelder å planlegge og skaffe midler til 
tiltak for universell utforming.

Verkstedsvirksomheten
Er en hjørnestein i driften til Molde 
bydrift og er ansvarlig for reparasjoner 
og vedlikehold av kommunens bil- og 
maskinpark. Verkstedet leverer også 
andre tjenester som oppretting og 
sveisearbeid. Virksomheten bistår ellers 
med fagkompetanse ved innkjøp av 
biler og maskiner for andre kommunale 
enheter etter behov.

Park- og idrettsvirksomheten
Er ansvarlig for årlig kommunal saks-
behandling og rådgivning knyttet til 
anleggsprosjekter som søkes finansiert 
gjennom spillemiddelordningen. I 2012 
ble  det søkt spillemidler for en samlet 
byggekostnad på 271,7 mill. kroner - 
tilsvarende tilskudd på 34,5 mill. kroner. 
Kommunedelplan for anlegg og områder 
for idrett og friluftsliv er styrende for ar-
beidet med spillemidler. Ellers arbeides 
det kontinuerlig med tiltak og prosjekter 
i planen som skal følges opp sammen 
med blant annet Molde Idrettsråd, Nord-
møre og Romsdal friluftsråd og andre. 

Virksomheten har ansvar for drift og 
vedlikehold av alle kommunale idretts-
anlegg. Utendørs gjelder dette Lub-
benes- og Reknes kunstgressbane og 
Molde Idrettspark med friidrettsstadion, 
gressbane og tennisanlegg. Innendørs 
forvaltes Idrettens Hus og Fuglsethal-
len i samarbeid med Molde Eiendom 
KF. Av friluftsanlegg forvaltes, driftes 
og vedlikeholdes badeplassene på 
Retiro, Kringstadbukta og Øverlandsvan-
net, samt Moldeholmene, Julneset og 
Moldemarka. Her samarbeider enheten 
med Moldemarkas venner og Hjertøyas  
venner. 

Ti gravsteder på 101 dekar driftes og 
vedlikeholdes etter tjenesteytings-
avtale med kirkevergen. Parker og 
andre anlegg omfatter forvaltning, drift 
og vedlikehold av syv lekeplasser og 
parkanlegg på totalt 107 dekar. 40 dekar 
grøntområde blir også driftet etter avtale 
med Statens vegvesen, samt områder 
ved Molde Eiendoms skoler og barne-
hager og Veksthuset til Helse Nordmøre 
og Romsdal.
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Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 7,9 % 13,7 % 8,9 % 7,2 % 
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,2  4,4 
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,0 % -9,6 % 3,9 % 8,0 %

50%

9%

41%

42%
17%

41%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  56 48,53
2011  47 44,00
2010  44 41,89
2009  48 47,10

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012   21 167 23 015 1 848
2011  20 258 21 071 813
2010  22 598 20 619 -1 979
2009  27 198 26 667 -531

enhetsleder 
Magne Orten

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,1 % 0,9 % 5,2 % 7,2 %      
2011  1,1 % 1,0 % 6,8 % 8,9 %
2010  1,1 % 0,9 % 11,7 % 13,7 %
2009  1,4 % 1,1 % 5,4 % 7,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

62 -39 69 -49 67 -46 63 -40
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Renholdsvirksomheten
Renholdsvirksomheten forvalter og 
drifter daglig og periodisk renhold for 
mange bygg (Idrettens hus, Kulturhu-
set, Rådhuset, Storgata 31, Havnegata, 
Gotfred, Lies Plass, Torget 2). Virk-
somheten har også solgt tjenester til 
brannstasjonen, helsestasjonen, Molde 
parkeringshus, barnehager, legevakta, 
Molde voksenopplæringssenter og 
Moldebadet KF.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på  kr. 1.848.431,-. I det alt vesent-
lige skyldes mindreforbruket bespa-
relser i vegvedlikeholdet som følge av 
håndterlige vinterforhold. Men det har 

vært satt inn tiltak for å holde kostna-
dene nede. Kun nødvendige vedlike-
holdsarbeider og innkjøp er blitt foretatt. 
I tillegg er det et lite mindreforbruk på 
parkeringstjenesten som er knyttet til 
lønn og refusjoner.

Sykefravær: Sykefraværet har gått ned 
fra 8,9 pst i 2011 til 7,2 pst. i 2012. Den 
positive, nedadgående trenden fortset-
ter. Det viser at enhetene har arbeidet 
godt med temaet og at innsatsen i AMU 
har gitt positivt utslag. 

Medarbeidere: Målingen for 2012 viser 
en generell stabil medarbeidertilfredshet 
over tid, omtrent på gjennomsnittet for 
kommunen. Det er god trivsel blant kol-
legene (5,3), men enheten skårer 3,9 på 
spørsmålene om delaktighet i utarbei-

delse av målene for arbeidsplassen, og 
på nok tid til å utføre jobben.

Brukere: Ingen målinger i 2012

Fremtidige utfordringer
Molde bydrift ble ved vedtak i kom-
munestyret 13 desember 2012 endret 
ved at park-  og idrettsvirksomheten 
ble vedtatt flyttet til kulturtjenesten 
og renholdsvirksomheten overført til 
Molde Eiendom KF. Det som da vil 
gjenstå som fremtidige Molde bydrift er 
virksomheten veg og trafikk, parkering 
og verksted.

Utfordringene fremover vil være å holde 
veger og gater i stand og åpne hver dag, 
hele året med fokus på trafikksikker-
het. Her er det en ekstra utfordring at 
eksternt bidrag til vedlikehold strammer 
seg til samtidig med at nye vegstrek-
ninger står klar til overtagelse og nye 
boligområder kommer til.

Park og idrett vil ha tilsvarende utfor-
dringer med å holde byens blomsterbed 
og parker i presentabel stand på en 
måte som støtter opp under byens 
omdømme. Idrett og friluftsliv vil være 
enda viktigere  i et folkehelseperspektiv 
i årene som kommer. Forvaltning av 
gravplassene, i samråd med Kirkelig fel-
lesråd, er et område som vil trenge god 
forvaltning. 

Renholdsvirksomheten er fortsatt 
under utvikling. I 2012 er større deler av 
barnehagene overtatt av virksomheten. 
Det vil være gevinster å hente på en 
framtidig utvikling også overfor skolene. 
Flere renholdere tar fagbrev, og det for-
telles gode historier om utviklingen på 
området. Eksempler fra andre kommu-

ner viser at det kan være noe å hente 
også ved å la renholderne ta større 
oppgaver knyttet til omsorgstjenestene, 
blant annet ved at de tar flere oppgaver 
som i dag utføres av pleiepersonell, for 
eksempel å skifte på senger.

Teknisk

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Nøkkeltall samferdsel, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt 610 598 624 610 624 649 744 771 804
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, komm. veier - miljø- og trafikksikk. 742 718 739 636 669 679 767 802 818
Brutto investeringsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt 957 608 1 217 813 756 818 858 820 772
Dekningsgrad         
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per 10.000 innbyggere 9 9 8 11 11 11 12 13 13   

KOSTRA 
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 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Nøkkeltall fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Statistikken omfatter flere enheter i Molde kommune blant andre kulturtjenesten. 

Prioritering         
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og  
nærmiljø per innbygger  379 358 403 487 492 517 507 514 564
Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering         
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger  127   110   135   161   169   171   145   151   158 
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger  17   36   24   58   66   73   57   67   77 
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger  1   1   9   7   9   13   9   9   12 
Produktivitet/enhetspris         
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur  
og nærmiljø per innb.  791   785   841   830   897   944   924   990   1 065 
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling, per innbygger  136   142   158   193   215   224   218   235   258 
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger  29   16   8   50   62   68   63   69   79 
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv og kulturvern         
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø, per innbygger  199   185   220   281   298   308   291   312   330 
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger  162   148   178   176   181   186   158   163   173 
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger  35   37   33   98   100   106   120   133   141 
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger  1   1   9   8   16   16   13   16   16 
Energibruk. Kommunale kostnader         
Kommunale energikostnader, per innbygger 481 220 179 957 842 780 1 064 961 874
Dekningsgrad         
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder, 1.000 innb. i tettsteder, dekar  8   8   2   28   20   26   26   20   23 
Andel av dette kommunalt driftsansvar, pst.  100   100   100   82   76   51   44   41   36 
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper, km.  247   247   98   256   255   265   167   174   192 
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10.000 innbygger, km.  62   61   -   38   37   37   101   102   101 
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper, km.  92   92   98   111   110   120   66   70   87 
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10.000 innbygger, km.  29   29   68   25   25   51   39   38   205 
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Kulturtjenesten

Kultur

Tjenester og oppgaver
Kulturtjenestens viktigste oppgave er å 
tilrettelegge for at Molde kommune skal 
ha et levende og pulserende kulturliv, 
som gir rom for fellesskap, utfoldelse, 
deltakelse og opplevelse for flest mulig. 
Fagområdet dekker oppgaver innenfor 
forebyggende ungdomsarbeid med 
fritidspedagogikk og demokratiutvikling, 
frivillig arbeid, forebyggende folkehel-
searbeid, kulturminnevern, musikk, 
litteratur, film og andre medier, kunst og 
utsmykking.

Kulturkontoret
•   Yter tilskudd til frivillige lag og forenin-

ger, til kommunens profesjonelle kul-
turinstitusjoner og til trossamfunnene 
utenfor Den norske kirke. Enheten har 
overordnet driftsansvar for virksom-
hetene Molde frivilligsentral, Huset 
ungdomsklubb, Tomrommet fritids-
klubb og Eldres kultursenter. Hjelset 
servicesenter drives i partnerskap 
med enheten. 

•   Videreført planarbeid med ny kultur-
plan og frivilligplan i 2012.

•   Deltatt på generalforsamling og 
koordinatormøter i regi av ICORN 
(Fribyforfatter-ordningen)

•   Høy aktivitet i Molde ungdomsråd. 
Rådet følges opp av koordinator i 
Kulturtjenesten.

•   Ungdommens kulturmønstring 
representert med mange deltakere 
både under lokalmønstring i Molde og 
fylkesmønstring i Ålesund.

•   ”Den kulturelle spaserstokken” gjen-
nomførte 45 arrangement.  Tilbudet 

nådde fram til 2.250 eldre i institu-
sjon, en økning på 55 pst. fra året før.

•   Eldres kultursenter har gjennomført et 
allsidig kultur- og aktivitetsprogram for 
brukerne.

•   Molde frivilligsentral koordinerer 
Natteravnene i Molde, til sammen 
39 kvelder på Skjevik og i Molde 
sentrum. Har også bidratt til gjennom-
føringen av årets TV-aksjon til inntekt 
for Amnesty. Sekretariatfunksjon for 
17. mai komitéen

Molde bibliotek
•   Nytt bibliotek åpnet 14. juli i kulturbyg-

get Plassen. 
•   Molde bibliotek har et utlånstall på 

97.600 i 2012. En nedgang siden 2011. 
Dette har sammenheng med at biblio-
teket var stengt under flytting. Etter 
åpningen av Plassen, har utlån økt 
med 22.8 pst. sammenlignet  med 
samme periode i 2011. 

•   Alle 3. og 6. klasser ved grunnsko-
lene har også i 2012 fått tilbud om å 
besøke biblioteket.

•   Åpningstidene er utvidet til det mak-
simale innenfor tilgjengelige personal-
ressurser.

•   Gjennomført åtte åpne publikumsar-
rangement. De populærvitenskapelige 
temaene er en suksess.

•   Det har medgått betydelige tidsres-
surser for å biblioteket til å fremstå 
som godt faglig og visuelt, samt å 
få til et godt samarbeid med de fire 
øvrige institusjonene i Plassen.

34%

54%

12%

32%40%

28%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  18 16,50
2011  17 14,99
2010  17 14,43
2009  18 14,82

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  25,477 26,192 715
2011  21 087 20 813 -274
2010  20 374 20 260 -114
2009  20 007 20 040 33

kultursjef 
Jan Olav Szontheimer

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,7 % 0,7 % 6,1 % 7,5 %
2011  0,9 % 1,1 % 1,6 % 3,6 %
2010  1,2 % 0,8 % 2,9 % 4,9 %
2009  1,2 % 0,9 % 7,4 % 9,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

22 -2 23 -2 28 -2 30 -1

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 715.030,- Dette avviket 
skyldes i hovedsak mindre utbetalinger 
enn budsjettert til trossamfunn utenfor 
Den norske kirke, tilsvarende 0,5 mill. 
kroner. I tillegg bidrar refusjon sykelønn 
til at enheten fikk et minderforbruk. For 
øvrig er det kun mindre avvik. 

Sykefravær: Sykefraværet er høyere 
enn målsetting på 6,0 pst. og skyldes 
langtidsfravær. Det er ikke arbeidsrela-
tert fravær i enheten og kortidsfraværet 
er lavt. Positiv utvikling og reduksjon i 
enhetens fravær i både 3. og 4. kvartal

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

BRUKERE - Gode tjenestetilbud     
- Brukertilfredshet 4,7   4,5
MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 9,5 % 4,9 % 3,6 % 7,5 % 
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4.7  4,9
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,2 % -0,6 % -1,3 % 2,7 %
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 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter folkebibliotek 14,6 12,1 11,3 14,6 14,4 14,4 15,1 14,9 14,7
Besøk per kinoforestilling 30,9 32,1 34,6 29,9 28,9 28,8 31,7 31,4 31,4
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 90 91 92 168 170 172 160 161 167
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd  15 438   14 800   14 638   39 692   36 336   43 833   28 504   25 978   30 753 
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, konsern 293 295 308 105 112 121 100 102 118

Medarbeidere: Enheten har fornøyde 
medarbeidere. Gjennomført medarbei-
derundersøkelse i 2012 gir høy skåre på 
innhold i jobben, forhold til nærmeste le-
der, samt samarbeid og trivsel med kol-

leger. Utfordringer ligger til inneklima og 
standard på arbeidslokaler. Arbeidsmil-
jøet i enheten karakteriseres som godt. 
AMU har gjennom året vært ansvarlig 
for å gjennomføre tiltak som fokuserer 
på trivsel og godt arbeidsmiljø.

Brukere: Det er ikke gjennomført bruker-
undersøkelser i 2012.

KOSTRA

Netto driftsutgifter for kultursektoren 
viser for 2012 en utgift på kr. 2.023,- per 
innbygger. Denne indikatoren omfat-
ter aktivitetstilbud for barn og unge, 
bibliotek, kino, museer, kunstformidling, 
idrett, musikk- og kulturskoler, andre 
kulturaktiviteter og tilskudd. Netto drifts-
utgifter er fordelt på alle innbyggere. 

Sammenlignet med kommunegruppe 
13 og landet utenom Oslo, bruker 
Molde kommune mer ressurser per inn-
bygger i kultursektoren med henholds-
vis kr. 262,- og kr. 183,- per innbygger. 
Økningen de siste to årene for Molde 
kommune skyldes i hovedsak økte utgif-
ter til nytt bibliotek og Moldebadet.

1 583 1 667 1 667 1 840
1 546 1 652 1 699 1 761
1 529 1 506 1 871 2 023

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter for kultursektoren 
per innbygger i kr., konsern

Fremtidige utfordringer
Nytt bibliotek skaper forventninger om 
et bredt medietilbud. Det er økono-
miske utfordringer knyttet til å møte 
denne utviklingen, spesielt innenfor nye 
media. De forskjellige typer media på 
markedet og brukerforventningene til at 
biblioteket følger opp balansen mellom 
tilbud – etterspørsel – kvalitet – kvantitet 
på en god måte, krever en styrking av 
mediebudsjettet. Nye formidlingsformer 
i samarbeid med de andre kulturinstitu-
sjonene i kulturbygget Plassen krever 
mer ressurser til formidling og publi-
kumsarrangementer. Det forventes også 
at biblioteket ytterligere vil bli utfordret 
på dagens åpningstider.

Molde kommune har som uttalt mål å 
stimulere til økt frivillighet, men kultur-
tjenestens rammer gir lite rom for dette. 
Tilskudd til frivillige lag- og foreninger 
har vært uten realvekst i en lengre 
periode. Fra og med 2013 økte også 
leiesatsene i formålsbygg for kultur og 
idrett betydelig. For å sikre bedre ram-
mevilkår for frivillig sektor er det behov 
for et betydelig løft i nivået på tilskudd. I 
lys av ny Lov om folkehelse og sam-
handlingsreformen, forventes økt behov 
for medvirkning fra frivillig sektor, samt 
styrket koordinering av frivillig innsats i 
kommunen.

Huset ungdomsklubb må flytte sitt til-
bud ut av lokalene på Bjørset. Det er et 

mål å finne en ny lokalisering som sikrer 
langsiktighet til et viktig ungdomstiltak. 
Et ”Ungdommens hus” i sentrum har 
lenge vært et ønske blant kommunens 
unge. Det er en betydelig økonomisk 
utfordring å skulle besvare dette ønsket.

Park og idrett inngår i Kulturtjenestens 
virksomhet fra 2013. Det vil være viktig 
å få til en framtidsrettet utvikling av nye 
idrettsanlegg som besvarer idrettens 
behov. Det vises i den sammenheng til 
planer om å utvikle hele området rundt 
Molde idrettspark, slik det er belyst 
prosjektrapport ”Mulighetsstudien”. 
Renovering av Idrettens hus inngår i 
ønsket utvikling og vil aktualisere seg de 
nærmeste årene.
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Kulturskolen

Tjenester og oppgaver
Molde kulturskole skal være et ressurs- 
og kompetansesenter for kulturfag i 
kommunen og regionen, gjennom opp-
læring, opplevelse og formidling innen 
fagområdene: bildekust, dans, musikk 
og teater.

•   Undervisning av samlet sett rundt 
1.000 enkeltelever innen bildekunst, 
dans, musikk, og teater.

•   All undervisning i utøvende fag ved 

musikk, dans og drama ved Molde 
videregående skole. 

•   Instruksjon og opplæring i samarbeid 
med kor og korps.

•   Salg av tjenester til andre virksom-
heter.

•  Salg av utøvende musikertjenester.
•   Koordinering og produksjon for den 

lokale kultursekken for grunnskolene.
•   Konsertproduksjoner, teaterforestillin-

ger, kunstutstillinger.
•   Talentprogram – lørdagskolen for 

Romsdalsregionen.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et regnskaps-
messig merforbruk på kr. 143.458,-. 
Hovedårsakene er etablering av nytt 
tjenestetilbud – dans fra 1.oktober, og 
lønnsutgifter knyttet til særlig perso-
nalutfordring. Oppstartskostnadene 
for dansetilbudet var ikke mulig å få i 
balanse med kun tre måneders drifts-
inntekter. 

Sykefravær: Med et samlet fravær i 
2012 på 5,6 pst. er AMU ved enheten 
tilfreds med nivået. Ingen av de lege-
meldte fraværene er meldt arbeidsre-
latert.  Enheten har et kontinuerlig og 
systemrettet fokus på arbeidsfelles-
skapet. Det er fremdeles det fysiske 
arbeidsmiljøet som er mest krevende 
for enheten. Nytt kulturskolebygg er 
planlagt og budsjettert i økonomiplan-
perioden.

Medarbeidere: Resultatet er så vidt 
under ønsket mål for kommunen. 
Svarene skårer godt og for det meste 
over gjennomsnitt for alle kategorier, 
unntatt fysisk arbeidsmiljø. Det er en av 
årsakene til at nytt kulturskolebygg er 
under planlegging.

Brukere: Ingen måling for 2012

Fremtidige utfordringer
Nytt kulturskolebygg
Molde Eiendom KF er i arbeid med 
bestillingen på nytt kulturskolebygg. 
CF Møller og Nordconsult er tildelt 
oppdraget og skal levere  skisseprosjekt 
og forprosjekt medio 2013. Prosjektet 
er forankret i intensjonsavtale med 
Møre og Romsdal fylkeskommune om 

videreføring av samarbeidsavtale Molde 
videregående skole MDD og Molde 
kulturskole. Det er planlagt parallell 
politisk behandling i Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Molde kommune 
høsten 2013.

Ventelistene
Per 31.desember 2012 hadde kultur-
skolen en venteliste på 230 søkere. 
Det er særlig stor søknad til disiplinene 
gitar, sang og piano. Til andre disipliner 
kan det i perioder være for få søkere i 
forhold til lærerressurs. 

Kulturskolen jobber kontinuerlig med 
endringsarbeid for større fleksibilitet i 
kompetanse og faglige metoder. Slik 
møter enheten disse utfordringene, 
samt behovet for høyere effektivisering 
av tjenestene.  

Fra og med høsten 2013 har Kunnskaps-
departementet bestill ”kulturskoleti-
men” til alle grunnskolene med SFO i 
alle kommuner. Når så mange elever 
blir kjent med kulturskolen, kan det 
medføre ytterligere økning i søknad til 
kulturskolens kjernetilbud. I så fall vil 
ventelisten øke ytterligere.

Grunnskole – kulturskole samarbeid
Enheten arbeider med et gjennomgå-
ende samarbeid om kulturfagene i 
grunnskolen, for samlet sett å benytte 
kompetansen best mulig. Kulturskolen 
skal videreutvikle de lokale kultursekk-
verkstedene til alle grunnskolene innen 
områdene bildekunst, dans, musikk 
og teater. Enheten skal også etablere 
”kulturskoletimen” som fast, årlig tilbud 
til alle skolene i kommunen. Sittende 
regjering har meldt at de vil fremme 
lovfesting av dette tilbudet.

Målekort  Mål 2009 2010 2011 2012

MEDARBEIDERE - Godt arbeidsmiljø     
- Sykefravær 6,0 % 6,6 % 9,3 % 5,0 % 5,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6  4,5  4,5 
ØKONOMI - God økonomistyring     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,9 % 0,5 % 0,2 % -1,5 %

34%

57%

9%

83%17%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  36 30,00
2011  33 27,89
2010  36 30,06
2009  33 26,87

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2012  9 737 9 594 -143
2011  9 392 9 409 17
2010  9 687 9 740 53
2009  9 345 9 624 279

rektor 
Ingvild Aas

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0,8 % 0,6 % 4,2 % 5,6 %
2011  0,7 % 0,8 % 3,5 % 5,0 %
2010  0,7 % 0,6 % 8,0 % 9,3 %
2009  0,9 % 0,6 % 5,1 % 6,6 %

2010

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 Budsjett
2013

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

22 -12 22 -13 23 -13 22 -13
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Indikatoren viser driftsutgifter til kom-
munale musikk- og kulturskoler på 
konsernnivå per innbygger 6 - 15 år 
(målgruppen), etter at tilskudd fra staten 
og eventuelt andre direkte inntekter er 
trukket fra. De resterende utgiftene må 
dekkes av kommunens skatteinntekter, 
rammeoverføringer fra staten med vi-
dere, og indikatoren viser dermed også 
prioritering av kommunens frie inntek-
ter. Kommunenes musikk- og kultur-
skoletilbud for barn og unge er hjemlet 
i opplæringsloven (§ 13- 6). Målgruppen 
er elever i grunnskolealder, men musikk- 
og kulturskolene kan også ha elever i 
andre aldersgrupper. 
Indikatoren tar utgangspunkt i andelen 
barn mellom 6 - 15 år og ikke faktiske 
antall elever ved skolen. Som diagram-
met viser, har Molde kommune vesent-
lig høyere utgifter til musikk- og 

kulturskoler enn de kommunen sam-
menligner seg med. 
Indikatoren viser ikke et riktig bilde av 
utviklingen over de fire årene for Molde 
kommune. Kulturskolen mottok statlige 
midler i 2010, som har blitt brukt i 2011 
og 2012. Dette har ført til at indikatoren 
er for lav i 2010 og for høy de to siste 
årene. 
Utviklingen fra 2011 til 2012 skyldes i 
tillegg økte pensjonskostnader.

1 845 1 907 1 993 2 160
1 481 1 509 1 573 1 676
2 411 2 590 2 723 3 296

= Molde kommune
= Gj. snitt kommunegruppe 13
= Gj. snitt landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per innbygger 
6 - 15 år, konsern

Kulturskolen 2009 2010 2011 2012
Elevplasser - musikkundervisning 782 924 795 733
Elevplasser - billedkunst, dans, teater 83 84 86 249
Elevplasser - kurs for voksne 6 - - -
Elever DKS - verksteder grunnskolen - - 915 1 800

Andre nøkkeltall

* Den relativt store økningen i elevtall skriver seg blant annet fra økt aktivitet innen DKS - kulturverksteder for grunnskolene.    

Barnehage- kulturskolesamarbeid
Med bakgrunn i prøveprosjekt skoleåret 
2012/2013 er enheten i ferd med å eta-
blere et langsiktig veiledningssamarbeid 
til alle barnehagene i Molde kommune- 
”musikk i dagen”. Hovedsatsingen har 
et treårig perspektiv, med påfølgende 
oppfølging hvert år som del av normal 
drift. Målet er økt kvalitet for barna og 
kompetanseutvikling for ansatte. 

Flyktningetjenesten, pleie og omsorg, 
tiltak funksjonshemmede – kulturskole 
samarbeid
Kulturskolen har invitert disse tjeneste-
områdene til samarbeid for å kartlegge 
og legge strategier for hvordan enheten 
kan bruke vår kompetanse inn mot de 
innbyggerne de har særlig ansvar for. 
Enheten har noen erfaringer å bygge 
videre på, men kulturskolen har et godt 
stykke arbeid foran seg før den er en 
kulturskole for alle.

Generelt
Det er en svært stor utfordringen å 
utvide og utvikle tilbudet, med vente-
lister og statlige føringer, uten bedrede 
budsjettrammer. Enheten jobber aktivt 
for høyere effektivisering og god en-
dringskompetanse.
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Kommunale tjenester levert av andre
Kommunen kjøper varer og tjenester fra 
“andre” (stat, fylkeskommune, andre 
kommuner og private) som erstatter 
kommunal egenproduksjon. Med det 

omfanget dette kjøpet etter hvert har 
fått, er det naturlig at dette synliggjøres 
i kommunens årsrapport. Det gjøres 
oppmerksom på at denne kostnaden 

ikke er med i diagrammet som viser 
fordeling av hovedtall under den enkelte 
avdeling/enhet.

Den store veksten fra 2010 til 2011 
skyldes i det alt vesentlige endringen i 
finansieringsordningen for de ikke-kom-
munale barnehagene. Den til dels store 
økningen fra 2011 til 2012 skyldtes, 
foruten veksten i tilskuddet til de ikke-
kommunale barnehagene, oppstarten 
av samhandlingsreformen fra 1. januar 
2012 hvor kommunen skulle betale for 
alle liggedøgn etter at pasienten var 
definert som utskrivningsklare.

De ikke-kommunale barnehagene er 
den desidert største leverandøren av tje-
nester som kommunen har ansvaret for. 

I 2012 gav Molde kommune tilskudd til 
de ikke-kommunale barnehagene med 
80,0 mill. kroner. De ikke-kommunale 
barnehagene er i betydelig grad med på 
å oppfylle kravet som påligger kommu-
nen om full barnehagedekning for barn 
med lovfestet rett til barnehageplass.

Kommunen gav driftstilskudd til privat-
praktiserende leger og fysioterapeuter 
med til sammen 16,3 mill. kroner i 2012. 
Videre kjøpte kommunen tjenester knyt-
tet til skoleområdet for samlet 13,1 mill. 
kroner med særlig vekt på fosterhjems-
plasserte, spesialundervisning og Tøn-

dergård skole. Krisesenteret for Molde 
og Omegn IKS fikk i 2012 tilskudd fra 
Molde kommune på 3,0 mill. kroner.

Ellers kjøper kommunen opphold i 
private institusjoner og benytter ULOBA 
som administrator og arbeidsgiver for 
ulike tjenesteleveranser særlig innenfor 
tiltak funksjonshemmede.

 (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012  Budsjett 2013
Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen 1 458 1 592 1 548 9 828 2 148
Plan- og utviklingsavdelingen * 1 161 1 118 1 179 1 235 64
Skoleområdet * 9 094 10 550 12 351 11 216 10 894
Barnehageområdet * 11 618 14 109 74 928 82 380 82 248
Helsetjenesten 15 350 17 054 17 821 19 014 23 792
Barne- og familietjenesten 1 660 4 002 2 117 2 281 1 565
Sosialtjenesten NAV Molde 907 2 189 3 517 2 999 2 848
Pleie- og omsorgsområdet * 6 010 6 678 7 172 6 887 5 740
Tiltak funksjonshemmede 5 837 3 958 6 721 5 223 5 783
Andre  1 152 1 435 2 201 1 759 874 
Varer som erstatter kommunal egenproduksjon 54 247 62 685 129 555 142 822 135 956

* Fagseksjonen er trukket ut fra plan- og utviklingsavdelingen og lagt inn under det enkelte fagområde.     

Varer som erstatter kommunal egenproduksjon

Kommunal egenproduksjon

Samlet tjenesteproduksjon, 
konsern

9%91%

Varer som erstatter kommunal  
egenproduksjon

2009 2010 2011 2012 Budsjett
2013

54 63 130 136143

(Beløp i mill. kroner)
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Andre selskap
Molde Utleieboliger KF
Tjenester og oppgaver
Molde Utleieboliger KF ble etablert 1. 
april 2003. Drift og vedlikehold av foreta-
kets eiendomsmasse utføres gjennom 
kjøp av tjenester fra kommunens enhe-
ter eller fra private entreprenører. Molde 
Utleieboliger KF hadde 530 boliger per 
31. desember 2012. Det er kjøpt admi-

nistrative tjenester fra Molde kommune 
for 0,3 mill. kroner. Foretaket har betalt 
renter på ansvarlige lån til kommunen 
med 1,5 mill. kroner. Investeringene i ny 
eiendomsmasse i 2012 er gjort innenfor 
kommunens budsjett og investerings-
ramme. I løpet av året har foretakets 
boligmasse økt med 21 nye boenheter.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Foretaket hadde et mindre-
forbruk på kr. 497.834,-. Foretaket har 
i 2012 dekket inn merforbruket på 1,8 
mill. kroner fra 2011. Mindreforbruket i 
2012 skyldes lavere renter på eksterne 
lån med 1,1 mill. kroner, samt huslei-
einntekter 1,0 mill. kroner høyere enn 
budsjettert. I tillegg er det mottatt ulike 
refusjoner som bidrar til et positivt 
resultat.

Sykefravær: Enhetens samlede fravær i 
2012 var 1,1 pst. Dette til tross for høyt 
og økende arbeidspress på alle ansatte. 
I foretakets AMU arbeides det med per-
sonsikkerhet og trygghet for de ansatte. 
Foretaket har spesielt fokus på å bedre 
arbeidsmiljøet generelt og sikkerhet 
spesielt. Ledelsen har sterk fokus på 
trivsel og motivasjon hos de ansatte 
gjennom tett oppfølging, gode system 
og strukturer og fokus på profesjonell 
og personlig utvikling. Det legges stor 
vekt på gjensidig informasjon, koordi-
nering av arbeidsoppgaver, resultat og 
delegert ansvar.

Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen 
er å fortsette etter de samme linjer som 
før.

Medarbeidere: Enheten har for få an-
satte og svar til at resultatet kan vises.

Brukere: Ingen måling for 2012.

Fremtidige utfordringer
I de kommende årene blir utfordringen 
å framskaffe nye boliger som har riktig 
størrelse, beliggenhet og kostnad. 
Videre må vedlikehold prioriteres i årene 
fremover dersom eiendomsmassen skal 
forvaltes på en god måte.

Bemanning
   Ansatte Årsverk
2012   7 7.00
2011   6 6,00
2010   6 6,00
2009   6 6,00

70%

30%

8%

61%
31%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Overføringer
Andre driftsinntekter

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Netto driftsresultat Årsresultat 
2012  3 504 498
2011  -191 -1 789
2010  2 925 2 445
2009  2 270 2 270

daglig leder 
Torstein Fuglseth

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  0.3 % 0.8 % 0.0 % 1.1 %
2011  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2010  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2009  0,8 % 0,7 % 0,0 % 1,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

35 -37 45 -48 47 -45 37 -37
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KOSTRA 
Det presiseres at dette er foreløpige 
KOSTRA-tall som ble innrapportert per 
15. februar. Endelige tall blir først publi-
sert i juni 2013.

Prioritering         
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kroner -535 -549 -599 -66 -69 -71 -100 -100 -124
Netto driftsutgifter til boligformål per innbygger i kroner -533 -649 -612 -66 -40 -26 -53 -72 -75
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner 1 952 2 337 3 887 758 947 848 759 876 916
Dekningsgrad         
Kommunalt disponerte boliger per 1.000 innbyggere 19 20 20 20 19 19 21 21 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere, i pst. 9 9 9 46 47 49 49 50 51
Utdypende tjenesteindikatorer         
Antall søknader per 1.000 innbyggere 9 7 7 8 7 8 7 7 7
Husbankindikatorer         
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1.000 innbyggere 9,6 9,5 9,3 5,5 5,4 5,3 6,0 6,0 5,9
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken 1 988 1 934 1 902 - - - - - -
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1.000 innbygg. 21 21 21 25 25 24 24 24 23

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo
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Molde Vann og Avløp KF

Tjenester og oppgaver
Oppgavene innenfor virksomhetsområ-
det omfatter forvaltning, drift, vedlike-
hold og utvikling av kommunens vann- 
og avløpssystem, samt saksbehandling 
og forvaltningssaker innen området.

Vann og avløp (VA-drift)
Vannet leveres gjennom to vannverk. 
Hindalsrøra sentralvannverk leverer 
vann til Molde sentrumsområde og 
Bolsøya. Fannefjord vannverk leverer 
vann fra Kloppavatn til østre deler av 
kommunen, Skålahalvøya og Sekken. 
Vannbehandlingsanlegget ligger ovenfor 
Hjelset. 

Avløp er betegnelse for kloakk fra hus-
holdninger og næringsliv og oppsamlet 
regnvann. For Molde sentrumsområde 
går kloakken gjennom renseanleggene 
på Cap Clara og Nøisomhed. På Hjelset 
er det også et større avløpsrensean-
legg. Foruten disse anleggene har kom-
munen ni mindre anlegg der avløpet blir 
renset i store slamavskillere. Avdelin-
gen forvalter, drifter og vedlikeholder et 
rørledningsnett på 575 kilometer. 

Prosjektering
Prosjekteringsavdelingen har følgende 
hovedoppgaver:

•   Overordnede planer innen vannforsy-
ning og avløp.

•   Prosjektering av vann- og avløpsan-
legg og utarbeidelse av anbudsgrunn-
lag.

•   Bygge- og prosjektledelse av vann og 
avløpsanlegg.

•   Molde kommune kjøper tjenester 
fra avdelingen innenfor overordnet 
og teknisk planlegging av boligfelt, 
veganlegg, park- og friluftsanlegg.

Anlegg
Anleggsavdelingen håndterer investe-
ringsoppgaver hovedsakelig innen vann 
og avløp. Investeringsoppgavene omfat-
ter saneringsoppgaver på avløpsnettet 
og utskifting av gamle vannledninger. 
Det aller meste av gravearbeider som 
skjer i gatene i Molde sentrum, gjelder 
utskifting av gamle ledninger. Avdelin-
gen leies også inn av Molde kommune 
for bygging av veganlegg med mer.

Lager og byggdrift
Avdelingen har ansvar for foretakets 
beredskapslager for rør og deler til kom-
munens vann- og avløpsnett. Videre har 
avdelingen ansvar for utvendig drift og 
vedlikehold av foretakets formålsbygg.

Andre oppgaver som foretaket utfører 
for Molde kommune
•   Renovasjon, håndtering av abonne-

mentsregistret for husholdningsavfall, 
kundebehandling vedrørende spørs-
mål omkring abonnement og bestillin-
ger med mer. Samarbeider med RIR 
og forurensningsmyndigheter.

•   Saksbehandling og oppfølging av byg-
gesaker på forurenset grunn.

•   Myndighetsutøvelse i henhold til 
forurensingsloven.

•  Oppfølging av forurensing i vassdrag.
•  Nedgravde oljetanker.
•  Kvalitetssikring av badevann.

Investeringer
Foretaket arbeider aktivt med utskifting 
av gamle ledninger, nylegging av led-
ninger til nye områder som kommunen 
ønsker utvikling i, samt utbygging for å 
etterleve kvalitetskrav innenfor vann og 
avløp fra sentrale myndigheter. Foreta-
ket forvaltet et betydelig investerings-
budsjett på til sammen 62,5 mill. kroner 
i 2012. Det største enkeltprosjektet 
var oppgradering av RA2, med 36 mill. 
kroner. Resten av investeringsmidlene 
gikk til ledningsrehabiliteringsprosjekt. 
De største prosjektene var Lingedalen/
Henrik Ibsensgate, Sollivegen, Bjørseta-
leen, Boråsveien/Skolevegen og anlegg 
skoletomta Årølia/Prestegarden.  

Fornyingstakten de siste årene har vært 
relativt lav. Foretaket skiftet i 2012 ut 
4.930 meter med vann- og spillvannsrør 
og la 1.750 meter med nye rør. Dette 
tilsvarer en samlet fornyingstakt på 
1,2 pst. I tillegg til utbyggingsprosjekt 
innenfor vann og avløp, gjennomførte 
foretaket en god del utbyggingspro-
sjekt på vegne av basisorganisasjonen 
innenfor teknisk planlegging og utbyg-
ging av boligfelt, veganlegg, park- og 
friluftsanlegg. Investeringer gjennomfø-
res normalt med en stor andel innleide 
tjenester. 

4%

96%

29%14%

57%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  48 47,60
2011  45 45,00
2010  45 44,20
2009  44 43,30

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter        (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

61 -61 80 -80 95 -95 98 -98

daglig leder 
Bjarte Koppen

  Netto driftsresultat Årsresultat
2012  -3 085 -
2011  5 416 -163
2010  -7 915 -
2009  -8 037 -207

Merforbruk/mindreforbruk        (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 0,7 % 3,3 % 5,3 %
2011  1,4 % 0,9 % 3,5 % 5,9 %
2010  1,6 % 0,9 % 2,8 % 5,3 %
2009  1,0 % 0,8 % 4,5 % 6,4 %
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Balansert avviksforklaring
Økonomi: 
Vann:
Selvkostområde for vann hadde et min-
dreforbruk på 0,4 mill. kroner. Utskifting 
av ledninger for 8,2 mill. kroner ble 
finansiert over driften. Opparbeidede 
selvkostfond ble dermed redusert i 
2012. Oppsummert ble driftsregnskapet 
for vann slik:

Avløp:
Selvkostområde for avløp hadde et 
mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Utskif-
ting av ledninger for 6,9 mill. kroner ble 
finansiert over drifta. Det ble 5,0 mill. 
kroner i positivt avvik på renter og av-
skrivninger. Opparbeidede selvkostfond 
ble dermed økt i 2012. Oppsummert ble 
driftsregnskapet for avløp slik:

Slamtømming:
Tjenesten hadde et mindreforbruk. 
Dette brukes til å dekke opparbeidet 
underskudd fra tidligere år med 0,2 mill. 
kroner. Det var et lite negativt resultat 
på gebyrinntektene, og et mindrefor-
bruk 0,2 mill. kroner på grunn av lavere 
aktivitet enn budsjettert. 

Renovasjon:
Tjenesten hadde mindreforbruk, som ga 
en fondsavsetning på 0,8 mill. kroner. 
Bak dette tallet skjuler det seg et 
positivt avvik på betaling til RIR med 0,3 
mill. kroner og effektivisering i MVAKF 
med 0,1 mill. kroner. Inntektene hadde 
et positivt avvik på 0,4 mill. kroner.

Sykefravær: Foretakets samlede fravær 
i 2012 var 5,3 pst. Langtidsfraværet har 
vært stabilt rundt 3-4 pst, men foreta-
ket har hatt relativt lavt korttidsfravær. 
Langtidsfraværet er hovedsakelig ikke 
arbeidsrelatert.

Virksomheten har høy fokus på HMS 
i hverdagen og arbeider fortløpende 
med forbedringer av dette systemet. I 
HMS-arbeidet er hovedfokuset ivare-
takelse av arbeiderne som er på jobb. 
AMU ønsker at foretaket viderefører 
fokuset på HMS. Videre har AMU satt 
i gang et ergonomiprosjekt som over 
tid forhåpentligvis vil redusere fraværet 
og sette medarbeiderne i stand til å stå 
lenger i jobb.

Medarbeidere: Gjennomsnittlig skår 
på undersøkelsen var 4,6, som er noe 
over gjennomsnittet i Molde kommune. 
Utviklingen er positiv i forhold til un-
dersøkelsen i 2010, der skåren ble 4,5. 
Høyest resultat ble oppnådd innenfor 
områdene: innhold i jobben, samarbeid 
og trivsel med kollegene, ledelse og 
stolthet over egen arbeidsplass. 

Fremtidige utfordringer
Nye krav til avløpsrensing gjør at kom-
munens store avløpsrenseanlegg må 
gjennomgå store ombygginger for å 
tilfredsstille nye rensekrav. Avløpsren-
seanlegget på Nøysomhed er opp-
gradert og ble satt i drift i desember 
2012. Dette anlegget tar ut like mye 
avløpsslam over to uker som det gamle 
anlegget tok ut over ett år. Tilsvarende 
oppgradering må også gjennomføres på 
Cap Clara. 

Gjennomsnittlig fornytingstakt på 
ledningsnettet i Molde kommune har de 
siste årene ligget på henholdsvis 0,85 
pst. på avløpsrør og 0,36 pst. på vann-
rør. Både eiermøte, styret og administra-
sjonen har pekt på at utskiftingstakten 
av gamle vann- og avløpsrør ikke er 
bærekraftig. Fornyingstakten i foreta-
ket er på vei opp, men det må jobbes 
videre for å opprettholde en bærekraftig 
fornyingstakt.

I 2010 ble det utarbeidet en NOU-
rapport som peker på at samfunnet må 
gjøre mer for å tilpasse seg et klima 
i endring. Det blir skissert kraftigere 
nedbør og en havnivåstigning. Det er 
ikke tilstrekkelig å satse ensidig på 
oppdimensjonering av rørledninger. 
Andre tiltak for å redusere og fordrøye 
overvannstilrenningen må legges inn i 
utbyggingsplaner for eksisterende og 
fremtidige utbyggingsområder i Molde 
kommune.

KOSTRA
Det presiseres at dette er foreløpige 
KOSTRA-tall som ble innrapportert per 
15. februar. Endelige tall blir først publi-
sert i juni 2013.

Vann         
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr./tilkn.innb)  654   647   -     762   -    841   870   874 
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)  1 280   1 408   1 463   1 911   1 955   2 070   2 831   2 981   -   
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år, i pst.  -     -    -   -    0,63   -  
Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)  181   149   151   -   -   -     210   206   200 
Avløp         
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste  468   541   -   -   -   -   950   1 004   1 067 
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)  1 360   1 492   1 554   2 588   2 674   2 884   3 184   3 330   - 
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år, i pst.  0,84   0,72   1,01   -     -     -     0,42   0,42   0,43 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Vann   Regnskap  Budsjett   Avvik
Driftsutgifter  
Ordinær drift 16 204 16 657 453
Utskifting av ledninger 8 194 - 8 194
Kapitalkostnader 10 362 11 495 1 133
Sum 34 760 28 152 -6 608
Finansiering      
Gebyrinntekt 27 606 26 925 681
Andre inntekter 235 25 210
Fordelt renter / pensjon 2 573 300 2 273
Netto trans. mot fonds 4 346 902 3 444
Sum 34 760 28 152 6 608

Avløp   Regnskap  Budsjett   Avvik
Driftsutgifter  
Ordinær drift 13 022  14 376 1 354
Utskifting av ledninger 6 853 - 6 853
Kapitalkostnader 10 619 16 066 5 447
Sum 30 494 30 442 -52
Finansiering      
Gebyrinntekt 27 722 26 300 1 422
Andre inntekter 247 525 -278
Fordelt renter / pensjon 2 842 500 2 342
Netto trans. mot fonds -317 3 117 -3 434
Sum 30 494 30 442 52
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Moldebadet KF

Tjenester og oppgaver
Moldebadet KF ble etablert 29. mars 
2007 og åpnet for publikum 10. april 
2010. Moldebadet skal gi innbyggere i 
regionen og tilreisende økt livskvalitet. 

Moldebadet skal være et anlegg som gir 
innbyggerne i regionen et tilbud innen 
trivsel, helse, velvære og idrett. Fore-
taket har nå bygd opp et tilbud til ulike 
grupper i befolkningen, som babysvøm-
ming, mosjonssvømming, morgenbad, 
undervannsrugby, skolesvømming, 
svømmeklubb, andre lag- og foreninger, 
bedrifter og hotell.

Moldebadet skal, i henhold til vedtek-
tene, eie og besørge god forvaltning 
og drift av Moldebadet på kommunens 
vegne. Moldebadet KF inngår i et bygg-
fellesskap bestående av følgende eiere:
•  Molde kommune ved Moldebadet KF
•  Seilet Hotell Eiendom AS
•   Parkgården AS (SPA og  

treningssenter)

Moldebadet inneholder idrettsbasseng, 
helse- og velværebasseng, familiebas-
seng, babybasseng, boblebad, badstuer, 
klatrevegg, strømkanal, to rutsjebaner, 
resepsjon med billettsalg og badebutik-

ken Aqua. Moldebadet har tilbud om 
kafé i tørr og våt sone som drives av 
ekstern driver.  
Det var 15 faste ansatte som arbeidet 
ved Moldebadet i 2012 og dette var 
fordelt på 12,3 årsverk.

Markedsføring
Moldebadet er markedsorientert. Badet 
har hatt 27 artikler i lokalpressen i 2012 
og de aller fleste er positive. Moldeba-
det er for alle – men ikke det samme 
for alle. Badet ønsker å profilere seg 
som sporty og lekent med en tydelig 
og gjenkjennende profil på annonser og 
på internett. På badets internettsider er 
det over 4.000 besøkende i måneden. 
Moldebadet har over 2.000 tilhengere 
på facebook. 

Nye tilbud til gjester
Moldebadet er et effektivt anlegg, og 
kan ta imot mange gjester uten at dette 
genererer ekstra bemanning. Foretaket 
har i løpet av 2012 startet opp mange 
tilbud til gjestene: Moldebadets svøm-
meskole, trygg i vann kurs og vanngym-
nastikk. Det har vært populære tiltak. 
I høst var det 100 deltakere i uka på 
svømmeskolen og på vanngymnastikk 
var det ca. 80 deltakere i uka.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Moldebadet KF hadde et 
merforbruk på kr. 2 399 696,- 

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter viser et min-
dreforbruk på 0,3 mill. kroner. Nes-
ten 0,2 mill. kroner av dette skyldes 
pensjonskostnaden. Sammenlignet med 
regnskapet fra 2011 viser årets regnskap 
en reduksjon i lønnsutgifter på neste 0,8 
mill. kroner. 

Andre driftskostnader viser et mer-
forbruk på 0,2 mill. kroner. I hovedsak 
skyldes dette økte utgifter til innleid 
drift- vedlikehold og serviceavtaler, samt 
reparasjon av inventar og utstyr ved 
teknisk anlegg. I disse tallene ligger det 
en innsparing av strømutgifter på ca. 0,4 
mill. kroner sammenlignet med tidligere 
år. En stor del av dette antas å være 
systemrelatert.

Inntekter
Foretaket fikk i 2012 en netto inntekts-
svikt på ca. 2,5 mill. kroner. Årsaken til 
dette er i hovedsak et betydelig lavere 
besøkstall i 2012. Inntekter på salg av 
årskort og på salg av tjenester til våre 
samarbeidspartnere, lag og forenin-

ger ble også lavere enn forventet. Til 
sammen ga dette en inntektssvikt på 
2,2 mill. kroner og representerer nesten 
hele årets merforbruk. 

Resterende inntektssvikt på 0,3 mill. 
kroner skyldes i hovedsak mindre inn-
tekter enn budsjettert i badets egen bu-
tikk, Aqua, samt fra statlige refusjoner.

Prosjekt effektivisering
Foretaket har i 2012 gjennomført en 
stor og krevende effektiviseringspro-
sess for å greie å stabilisere og redu-
sere kostnadene. Det ble i styremøte 
30. august 2012 vedtatt at prosjektet 
skulle iverksettes med oppstart 28. 
september. Alle ansatte i Moldebadet 
ble informert og involvert i forkant og 
dette var med på å skaffe forståelse og 
legitimitet for prosessen. Vedtatt mål for 
effektiviseringsprosessen var en total 
kostnadsreduksjon på drøye 0,7 mill. 
kroner per 31.12. Regnskapet for 2012 
viser reduserte bemanningsutgifter på 
ca. 0,8 mill. kroner. Det har også vist 
seg i etterkant at det å ha involvert alle 
berørte parter i organisasjonen, har vært 
med på å gjøre prosessen enklere å få 
gjennomført.   

58%
42%

38%
31%

31%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Overføringer
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  15 12,27 
2011  24 16,29
2010   15   11,00 
2009  - -

Fordeling av hovedtall

   Netto driftsresultat Årsresultat
2012  -2 400 -2 400
2011  -4 222 -4 078
2010   5 169   -1 575 
2009  - - 
   

daglig leder 
Eva Kristin Ødegård

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,1 % 0,1 % 4,0 % 5,2 %
2011  0,7 % 0,5 % 6,7 % 7,9 %
2010  0,8 % 0,8 % 6,5 % 8,1 %
2009  - - - -

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. innt.

2010

22 -20

utg. utg. utg.innt. innt. innt.

2011 2012 Budsjett
2013

25 -21 24 -22 30 -30
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Fremtidige utfordringer
Vedlikehold: Med cirka 150.000 
besøkende i anlegg per år, sier det seg 
selv at vedlikeholdsbehovet kommer 
raskt. Moldebadet er en bedrift der høy 

standard på renhold, service, bygnings-
messig vedlikehold er en stor del av 
selve produktet som tilbys gjestene. 
Det meste av maling, flikking og småre-
parasjoner tas fortløpende, men større 
vedlikehold må tas når det ikke er gjes-

ter tilstede. I mai 2013 er det planlagt 
en hel uke med full stenging for å kunne 
ta hovedvedlikeholdet. Da vil det som 
eksempel bli skiftet ut dører og karmer 
som ikke har tålt fukten, og rettet på 
mye flisskader i bassengene.

Energi
Badet har et meget avansert anlegg 
som overvåkes og driftes av et sentralt 
driftsovervåkingsanlegg. Dette skal sikre 
en effektiv ressursutnyttelse. Det er 
montert styring for å begrense maks-ut-
tak av kilowatt, samt at det er installert 
behovsstyrte pumper for å kunne gå 
med forbruk etter faktisk behov. Dette 
har resultert i markant nedgang i bruk av 
antall kilowattimer. Fra 2011 til 2012 så 
har badet redusert sine utgifter med 0,4 
mill. kroner.

Kursvirksomhet
I 2012 ble kursvirksomheten i Moldeba-
det satt i gang for fullt og dette har vært 
en ubetinget suksess fra første dag. 

Mange barn og voksne benyttet seg 
av dette tilbudet i 2012 og tilbakemel-
dingene har vært udelt positive. Dette 
viser seg å være en god og fremtidig 
inntektskilde og som badet kommer til å 
satse enda sterkere på.

Sykefravær: Moldebadet har et nærvær 
på 94,8 pst. Målsetningen er 95,0 pst. 
Arbeid for godt arbeidsmiljø har høy 
prioritet fra ledelsen, og fravær overvå-
kes kontinuerlig for å eventuelt kunne 
forebygge og redusere fraværet. AMU 
er nå kommet i god rutine og fire møter 
er avholdt i 2012. Badevertene har en 
krevende arbeidsplass. Arbeid i 30 gra-
ders varme, mye gange på betonggulv, 
samt mange tunge stressituasjoner i 

forbindelse med skade og ulykker er 
krevende. Foretaket har stor fokus på 
HMS i hverdagen, samt flere pågående 
tiltak for bedre arbeidsmiljø. 

Medarbeidere: Det var en bra oppslut-
ning for undersøkelsen (88 pst.), og mye 
positivt i resultatene. Men det kom-
mer også frem områder som bekrefter 
svakheter i organisasjonen. Det er viktig 
å ta med her at foretaket var midt i en 
omorganisering når undersøkelsen ble 
utført (skår 4,2). Styret i Moldebadet KF 
ønsker at foretaket skal gjennomføre en 
ny undersøkelse i 2013.
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Andre nøkkeltall
Antall gjester per måned (i hele 1.000)              

16 12 10 815 15 13 1316 13 9 1012 12 10 12 12 128 7 14 11 10 9

2011 2012

 2011 2012

Billett- og årskortsalg 2012, i pst.

Dagsbilletter 56,9 % 58,2 % 
Kortsalg 21,9 % 23,4 %
Bad/trening/spa kombinasjon 0,1 % 0,2 %
Billettsalg hoteller 2,2 % 2,0 %
Billettsalg helse  1,6 % 3,1 %
Billettsalg andre  4,3 % 2,8 %
Samarbeidende organisasjoner 5,0 % 2,9 %
Billettsalg skole 2,4 % 3,0 %
Billettsalg idrett  5,6 % 4,4 %

58,2

23,4

2,0
3,1

2,8
2,9

4,4

0,2

3,0
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Molde Eiendom KF

Tjenester og oppgaver
Molde Eiendom KF er Molde kommu-
nes eiendomsforetak. Totalt forvaltes 
nærmere 120.000 kvm. bygg til en verdi 
av nærmere 2,0 mrd. kroner. Molde 
Eiendom KF har ansvar for drift, vedlike-
hold og service på byggene. Foretaket 
ble etter konkurranse tildelt driftsansva-

ret også for Plassen i 2012. Det er fra 
august 2012 etablert ny barnehagedrift 
ved Ødegård skole der foretaket har 
driftsansvaret for bygget. Foretaket har 
ansvaret for kommunens byggeprosjekt 
og er byggherrerepresentant for disse. I 
tillegg til dette utfører foretaket prosjekt- 
og byggeledelse i utvalgte prosjekter. 

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Foretaket hadde et mindre-
forbruk på kr. 725.344,-. Foretaket har 
i 2012 dekket inn merforbruket på 0,5 
mill. kroner fra 2011. Det positive av-
viket skyldes noe lavere driftsutgifter for 
byggene i tjenesteområdene, selv om 
enkelte bygg har høyre utgifter enn bud-
sjettert. Deler av mindreforbruket kan 
også relateres til økte inntekter i form av 
eget arbeid i investeringsprosjekt.

Sykefravær: Sykefraværet er uforandret 
fra 2011, og holder seg lavt.

Medarbeidere: Foretaket skårer i 
gjennomsnitt 4,6 på medarbeiderunder-
søkelsen i 2012. Best resultat oppnås 
som tidligere på samarbeid og trivsel 
med kollegene, innhold i jobben, og 
mobbing, diskriminering og varsling. 
Spørsmålet om man er med å utforme 
målene for arbeidsplassen har steget fra 
3,3 i 2010 til 4,4 i 2012. På spørsmålet 
om man har nok tid til å gjøre jobben er 
resultatet 3,9. Foretaket har i løpet av 
året gjennomført både faglige og sosiale 
samlinger for ansatte. Den enkelte med-
arbeider følges også nøye opp i form av 
gode medarbeidersamtaler. Ansatte har 
også deltatt i formell videreutdanning.

Brukere: Ingen målinger 2012. 

Fremtidige utfordringer
Energipolitisk handlingsplan
Arbeidet med oppsett av sentralisert 
driftskontroll for tekniske anlegg og 
energiovervåkingssystem er videreført 
i 2012. Ved nybygg og renovering av 
bygg gjennomføres energisparende til-
tak, og nye energibærere som biobren-
sel og varmepumper tas i bruk.

Vedlikeholdsplanlegging og vedlike-
hold
Det arbeides fortsatt med vedlikeholds-
planlegging for å kunne ha en langsiktig 
handlingsplan som strekker seg utover 
økonomiplanperioden. Kartlegging og 
tilstandsanalyser tar imidlertid lang tid, 
men foretaket håper at handlingsplanen 

kan ferdigstilles og iverksettes i løpet av 
nær framtid.

Ny teknisk forskrift – TEK 10
Forskriften bidrar til å heve både 
standard og kvalitet i byggene. Kombi-
nasjonen mellom krav til energiklasser, 
universell utforming og byggkvalitet 
bidrar til at renoveringsprosjekt nå må 
planlegges annerledes enn tidligere. Til-
standsrapport og livssykluskostnader er 
nå svært viktige elementer i vurderingen 
om renovering lønner seg eller om det 
må bygges nytt. 

Egne eksempler i 2012 på dette er 
planleggingen av ny skole på Vågsetra, 
der renovering ikke viste seg å være 
lønnsomt. Renovering av Hjelset skole 
til ny barnehage viste seg imidlertid å 
være lønnsomt i forhold til å bygge nytt.

Sammenslåing av kommunale foretak
Kommunestyret vedtok i desember 
sammenslåing av Molde Utleieboliger 
KF, renholdstjenesten i Molde bydrift og 
Molde Eiendom KF. Prosessen skal skje 
i form av en fusjon der boligforetaket 
og renholdstjenesten fusjoneres inn i 
Molde Eiendom KF. Dette blir en stor 
utfordring i 2013.

98%

2%

24%

76%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2012  32 28,55
2011  30 26,20
2010  27 23,58
2009  27 24,20

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2010 2011 2012 Budsjett
2013

84 -84 70 -69 68 -69 83 -83

 Netto driftsresultat Årsresultat
2012  1 190 725
2011  3 876 -489
2010  -3 187 67
2009  16 423 12 
 

daglig leder 
Johan S. Braaten

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2012  1,3 % 0,5 % 2,2 % 4,0 % 
2011  0,9 % 0,8 % 2,3 % 4,0 %
2010  1,1 % 0,6 % 2,4 % 4,1 %
2009  0,7 % 0,6 % 6,9 % 8,2 %
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KOSTRA 
Det presiseres at dette er foreløpige 
KOSTRA-tall som ble innrapportert per 
15. februar. Endelige tall blir først publi-
sert i juni 2013. 

Prioritering         
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 4 190 4 259 4 642 3 622 3 676 3 804 3 906 3 992 4 125
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 459 493 491 344 316 304 353 334 325
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per  
innbygger 1 342 420 197 629 590 609 679 646 620
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger 225 191 216 153 168 195 158 170 204
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i pst. av samlede 
netto driftsutgifter 11,8 10,1 10,2 10,2 8,6 8,4 10,2 8,8 8,5
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 8 121 3 76 1 890 3 570 3 388 3 444 3 967 3 785 3 555
Dekningsgrader         
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 3,9 4,6 5,0 4,3 4,3 4,5 4,9 4,9 -
Produktivitet         
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning  
per kvadratmeter 1 116 955 973 908 912 902 842 859 -
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer  
per kvadratmeter  55 39 44 37 41 45 33 36 -
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 184 150 113 134 121 107 132 121 -
Utdypende indikatorer         
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i pst. av  
samlede brutto investeringsutgifter 59,9 34,8 16,7 43,0 41,2 41,4 46,4 45,1 42,5

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning samlet, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Administrasjonslokaler
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 892 318 522 285 290 316 310 310 322
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 497 692 655 277 227 171 302 242 205
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 -
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter 1 529 538 938 749 809 898 717 733 -
Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter 126 89 89 125 115 106 124 115 -
Førskolelokaler         
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger 363 362 341 326 333 339 398 412 420
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger 216 215 205 317 294 217 388 408 390
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1 - 5 år 3,1 4,3 4,2 4,1 4,2 4,3 5,0 5,1 -
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter 2 250 1 519 1 416 1 360 1 295 1 262 1 301 1 269 -
Samlet areal på førskolelokaler i kvm. per barn i kommunal barnehage 6,5 9,2 9,6 10,3 10,7 11,0 10,6 10,9 -
Energikostnader til førskolelokaler i pst. av brutto driftsutgifter til  
førskolelokaler 11,2 10,6 9,1 12,3 10,8 9,3 11,4 10,5 9,1
Skolelokaler         
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 1 597 1 806 1 854 1 756 1 738 1 761 1 881 1 898 1 931
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger 2 492 1 129 502 1 870 1 665 1 624 2 034 1 789 1 652
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6 - 15 år 12,1 13,3 19,5 16,3 16,7 17,7 17,6 17,8 -
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter 1 035 1 094 815 845 827 789 837 847 -
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev 12,2 13,2 19,5 16,8 17,1 18,3 18,1 18,2 -
Energikostnader til skolelokaler i pst. av brutto driftsutgifter til skolelokaler 14,1 11,4 9,4 15,4 13,2 12,0 15,8 13,8 12,2
Institusjonslokaler         
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 668 804 824 623 637 649 726 736 745
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 2 072 728 264 615 495 576 544 578 595
Samlet areal på institusjonslokaler i kvm. per innbygger 80 år og over 19,5 19,4 22,3 19,6 19,2 19,5 22,9 22,9 -
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter 700 849 765 810 852 846 710 724 -
Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter 251 236 168 147 143 130 141 133 -
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon 91,7 94,9 108,6 - 105,7 106,4 119,2 119,1 -
Kommunale idrettsbygg         
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 340 588 575 331 336 374 293 306 333
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 1 628 131 63 425 616 678 498 598 533
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter 841 1 314 1 422 1 094 1 119 1 106 840 889 -
Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter 206 241 184 175 159 144 135 126 -
Kommunale kulturbygg         
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 105 191 310 150 173 170 140 161 170
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 1 216 281 200 67 91 178 201 169 180
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter 1 202 348 1 265 658 603 615 546 578 -
Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter 198 54 108 85 83 74 82 83 -

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall for utvalgte formålsbygg, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo
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Molde Havnevesen KF

Tjenester og oppgaver
Molde Havnevesen KF er et rent 
eiendomsselskap. Havnevesenets 
eiendomsmasse ble værende i foretaket 
ved opprettelsen av Molde og Romsdal 
Havn IKS. Disposisjonsretten til disse 
eiendommene og eiendelene er overtatt 
av Molde og Romsdal Havn IKS, og 
dette selskapet betaler et årlig fremlei-
ebeløp til Molde Havnevesen KF. Foreta-

ket har ingen ansatte og alle merkantile 
tjenester kjøpes av Molde og Romsdal 
Havn IKS. Molde Havnevesen KF har et 
eget styre på tre personer som er poli-
tisk oppnevnt av Molde kommune.

 2009 2010 2011 2012
Omsetning (mill. kroner) 4,0 3,5 3,3 2,8
Eiendeler 80,1 77,8 76,0 74,8

Andre nøkkeltall

havnedirektør 
Olav Akselvoll

Hovedtall Regnskap  Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett
 2012 2012 2012  2011  2010  2013
Driftsutgifter 2 770 3 100 -330 2 897 2 862 2 553
Driftsinntekter 3 060 3 650  590  -3 330 -3 530 2 750
Interne finansieringstransaksjoner 240 240  -  231 431 197
Årsresultat 50 310 260 -202 -237 0
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Kirkelig fellesråd

Tjenester og oppgaver
Kirken i Molde består av fem sokn 
fordelt på to samarbeidsområder. 
Kirken er organisert med en stab i hvert 
samarbeidsområde hvorav domkirkens 
stab er samlokalisert med fellesrådets 
administrasjon. Molde Kirkelige fellesråd 
ivaretar oppgaver etter kirkelovens § 14 
på vegne av de enkelte sokn i den lokale 
kirken i Molde kommune. Fellesrådet 
forvalter midler som i tillegg til å komme 
fra staten, i hovedsak kommer som 
overføringer fra Molde kommune.

Kirkelige fellesråd har ansvaret for:
•   Økonomiske og administrative opp-

gaver
•   Drift og vedlikehold av kirker, kirkegår-

der og kirkelige kontorer
•   Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirke-

lige ansatte
•   Utarbeidelse av mål og planer

Når det gjelder soknenes ansvar for 
”det kristelige liv” herunder forkyn-
nelse, undervisning, diakoni og kirkemu-
sikk, har menighetsrådene virksomhets-
ansvarfor dette (kirkelovens § 9). Det er 

fellesrådets ansvar å forvalte midler fra 
kommune og stat til å dekke utgifter til 
lønn og utstyr for de ansatte i soknene. 
Det er stor grad av aktivitet som kom-
mer barn, unge og voksne til gode og 
kirkens ansatte er til stede i folks sorg 
og glede. Kirkelig fellesråd har forvalt-
ningsansvaret for driften av gravplas-
sene og den praktiske driften utføres i 
hovedsak av kommunens avdeling for 
park og idrett som kommunal tjeneste-
yting.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Kirkelig fellesråd hadde et 
merforbruk på kr. 252.000,-. I hovedsak 
vurderes likevel de enkelte regnskaps-
områder noenlunde i balanse. Mer-
forbruket skyldes nødvendige utgifter 
i forbindelse med lynnedslag i Røvik 
kirke, produksjon og distribusjon av 
menighetsblad, pålagt oppgradering av 
lydanlegg, samt mindre grad av utleie 
av kirker til kirkelige handlinger utenom 
gudstjenester (først og fremst vielser).

Fremtidige utfordringer
Kirken i Molde ønsker i årene framover 
fortsatt å kunne gi et tjenlig og vari-
ert tilbud, men dette blir stadig mer 
utfordrende grunnet mindre ressurser. 
Det utadrettede tilbudet prioriteres, og 
det er et mål at den betydelige aktivi-
tetsreduksjonen som er gjennomført fra 
2013 ikke blir større. Kirkene og øvrige 
bygninger må fortsatt vedlikeholdes og 
oppgraderes for å kunne imøtekomme 
nye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. 
Utfordringen med å finne nødvendige 
ressurser til dette er stor og viktig. Det 
blir også avgjørende å skaffe tilstrek-
kelig areal for framtidens gravplasser 
i byen, samt å utvikle eksisterende 
gravplassene til gode og funksjonelle 
områder. Innenfor dette området blir det 
også viktig å arbeides med å imøte-
komme behov på gravplassene for alle 
tros- og livssyn i kommunen.

kirkeverge 
Hans Jakob Nes

KOSTRA

Netto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og  
krematorium per innbygger i kr.  424   441   447   420   441   458   501   501   544 
Brutto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og 
 krematorium per innbygger i kroner  457   500   492   448   468   485   520   520   560 
Medlem av Dnk i pst. av antall innbyggere  84,7   83,4   82,2   77,6   76,5   75,4   80,8   80,8   78,7 
Døpte i pst. av antall fødte  76,9   84,9   82,5   66,0   66,0   62,4   74,0   74,0   70,6 
Konfirmerte i pst. av 15-åringer  68,6   75,9   68,5   62,0   61,5   60,9   68,2   68,2   66,8 
Kirkelige gravferder i pst. av antall døde  91,9   97,5   98,9   89,4   91,6   87,6   93,8   93,8   91,0 
Kirkelige handlinger per 1.000 medlem  32,0   37,0   32,0   33,0   32,0   32,0   35,0   35,0   34,0 
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag per innbygger  1,3   1,3   1,3   0,9   0,9   0,9   1,1   1,1   1,0 
Gudstjenester per 1.000 innbyggere  12,0   12,0   11,0   11,0   11,0   10,0   14,0   14,0   13,0 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

 2009 2010 2011 2012
Medlemmer av DNK 21 185 21 228  21 228 21 477
Døpte 248 206  247 233
Konfirmanter 271 234  284 237
Bryllup 59 58  57 47
Gravferder 190 192  197 177
Antall gudstjenester 304 303  315 297
Konserter med mer 34 36  31 24
Deltakere ved alle gudstjenester 40 634 40 089  42 735 39 472
Gjennomsnitt gudstjeneste, søndag og helligdager 140 127  145 139

Andre nøkkeltall

Hovedtall Regnskap  Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett
 2012 2012 2012 2011  2010  2013
Sum driftsinntekter -17 275 -16 602 673 -16 635 -16 183 -16 426
Sum driftsutgifter: 17 317 16 602 -715 16 532 16 482 16 426
Interne finansieringstransaksjoner 210 0 -210 72 -75 
Årsresultat -252 0 -252 31 -225 0
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Stiftelser, legater og fond 
Molde kommune har ved årsskiftet 
tre stiftelser hvor kommunens styring 
ivaretas gjennom valg av representanter 
i Molde legatstyre. Økonomiavdelingen 
fører regnskap for stiftelsene og har se-
kretærfunksjonen for disse. Informasjon 
om stiftelsene ligger på Molde kommu-
nes sider på internett, og ved beslut-
ning om utdeling, blir opplysninger 
om søknadsfrist og formål annonsert i 
Romsdals Budstikke. Følgende stiftelser 
blir ivaretatt av Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for utdan-
ning
Disponibel avkastning tildeles ungdom 
som tar utdanning utover videregå-
ende skole ved høgskoler og universi-
teter i Norge eller utlandet. Styret kan 

reservere ett eller flere års avkastning 
til bruk for senere år, eller bestemme at 
ikke disponert avkastning skal tillegges 
kapitalen.

Molde kommunes stiftelse for sosiale 
formål
Avkastningen kan hvert år disponeres 
av styret til fordel for eldre, syke og van-
skeligstilte bosatt i Molde og tidligere 
Bolsøy kommune. Stiftelsens midler 
tildeles fortrinnsvis offentlige eller pri-
vate institusjoner, interesseorganisasjo-
ner eller andre organisasjoner i Molde 
kommune som arbeider med tiltak som 
tilgodeser målgruppene. Styret kan 
reservere et eller flere års avkastning til 
bruk for senere år, eller bestemme at 
ikke disponert avkastning skal tillegges 
kapitalen.

Hans Rasmus Astrup og Augusta 
Astrups fond
Dette er et fond for vedlikehold av 
gravstedet på Røbekk kirkegård. Molde 
legatstyre godkjenner regnskap og 
årsmelding.

Reisestipend for lærere ved Molde 
gymnas
Molde kommunes rolle i denne stiftel-
sen er kun å føre regnskapet.

Oppgave over legater, stiftelser og fond 2012
     Tillagt til/
 Formue per Årets Årets anvendt
 31.12.12 inntekter utgifter av formuen
Molde kommunes stiftelse for utdanning 99 358,89 3 099,75  3 099,75
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål 946 070,82 29 526,58 1 600,10 27 926,48
Hans Rasmus Astrup og Augusta Astrups fond 96 749,87 8 754,77  8 754,77
Reisestipend for lærere ved Molde Gymnas 192 987,75 6 108,23 4 152,15 1 956,08
  1 335 167,33 47 489,33 5 752,25 41 737,08

Reisestipend for lærere bestyres av Molde videregående skole og de øvrige legater av Molde legatstyre.
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Pensjonskasse, stiftelser, legater og fond

Molde Kommunale  
Pensjonskasse
Molde Kommunale Pensjonskasse ble 
opprettet med virkning fra 1. januar 
2008 og administrerer de pensjonstje-
nester og forpliktelser som er avtalt 
i hovedtariffavtalen for kommunale 
arbeidstakere, med unntak av pensjons-
tjenester for sykepleiere som etter 

egen ordning fra 1962 er administrert av 
KLP, og for pedagogisk personell som 
etter egen avtale er knyttet til Statens 
pensjonskasse. Molde Kommunale 
Pensjonskasse eier og forvalter Molde 
rådhus og Storgata 31. Pensjonskas-
sen har levert et svært godt økonomisk 
resultat i de fem driftsårene den har 
virket. Pensjonskassen har vært et godt 
verktøy for å redusere kommunens 

pensjonskostnader på sikt. Likedan har 
pensjonskassen vært et godt verktøy for 
istandsetting av rådhuset. Pensjonskas-
sens egenkapital og forpliktelser er på 
1,3 mrd. kroner og har en kapitaldekning 
på vel 22,6 pst., mens kravet til kapital-
dekning er på 8,0 pst. Pensjonskassen 
er således meget solid.

daglig leder
Hilmar Windstad

Balansen 2010 2011 2012
Selskapsportefølje 131 283 344      141 516 263   137 211 963 
Kundeportefølje 990 934 129   1 065 301 770   1 176 569 389 
Sum eiendeler 1 122 217 473   1 206 818 033   1 313 781 352 
Sum egenkapital 147 760 203      157 222 783   158 150 021 
Sum forpliktelser 974 457 270  1 049 595 250   1 155 631 331 
Sum egenkapital og forpliktelser 1 122 217 473  1 206 818 033  1 313 781 352 

Driftsregnskapet 2010 2011 2012
Resultat av teknisk regnskap 13 602 809  6 465 191  4 592 727 
Resultat av ikke teknisk regnskap 12 913 104  -1 354 827  -3 665 489 
Resultat før skattekostnad 26 515 913  5 110 364  927 238 
Skattekostnader -2 201 016  4 352 216  -   
Totalresultat 24 314 897  9 462 580  927 238 
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Ansvarlig utgiver: Molde kommune.
Foto organisasjonskart og kommunestyre: Arne Strømme.

Foto ordfører og rådmann side 12-13: Fotograf E. Birkeland A/S.

Tekst/statistikk:
Olav Arild Abrahamsen  - Molde Bys Historie – bind 1-4 

Statistisk sentralbyrå – Folke- og boligtelling 2001
Møre og Romsdal fylkeskommune – Fylkesstatistikk 2012

wikipedia.no -  moldebymuseum.no
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