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per 31. desember 2010
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fugl omkring os, dale, stige. Vi er i et rige med storm-vejrs-minner og helt for sig. 
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Konsern
Molde kommune
Molde kommune er den største 
arbeidsgiveren i kommunen. Kom-
munen leverer et vidt spekter av 
tjenester til kommunens innbyg-
gere, men også i en viss grad til inn-
byggerne i regionen forøvrig. Dette 
skjer i hovedsak gjennom kommu-
nens egen organisasjon men ofte 
i samarbeid med de kommunale 
foretakene, andre kommuner, fyl-
keskommune og stat. Kommunen 
kjøper også tjenester fra private 
aktører i et visst omfang.

Kommunale foretak
Kommunestyret i Molde har 
opprettet 5 forskjellige kommunale 
foretak. Molde Utleieboliger KF 
har ansvaret for å dekke kom-
munens behov for boliger til ulike 
målgrupper. Molde Eiendom KF har 
ansvaret for drift og vedlikehold av 
kommunens formålsbygg. Molde 
Vann og Avløp KF har ansvaret for 
kommunens selvkostområder på 
vann- og avløpsområdet i tillegg til 
å levere enkelte øvrige tjenester til 
kommuneorganisasjonen. Molde 
Folkebad KF startet opp sin drift 
ved Moldebadet i april 2010. Molde 
Havnevesen KF er nå 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 akseselskap med 
ansvar for innkreving av parkerings-
avgifter på områder som ikke er i 
kommunalt eie. Gotfred Lies plass 
1 er et heleid kommunalt selskap 
som eier Gotfred Lies plass 4. Det-
te bygget benyttes i hovedsak av 
kommunale enheter, men er også 
utleid til privat næringsvirksomhet. 
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboli-
ger A/S er som navnet tilsier kom-
munalt eide omsorgsboliger.

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 sitt 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 fellesrevisjon for de fleste 
Romsdalskommunene. 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 forurens-
ning som måtte oppstå.

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 inntatt avslutningsvis i dette 
dokumentet.

Molde kommune har også eierinte-
resser i mange andre aksjeselska-
per, stiftelser og andre selskapsfor-
mer uten at dette inngår i konsernet 
Molde kommune. Kommunen er i 
gang med å utarbeide en eierskaps-
melding som vil bli lagt frem for 
behandling i kommunestyret i løpet 
av 2011. Denne meldingen vil om-
fatte både virksomheter som inngår 
i konsernet og alle øvrige eierskap.

 2007 2008 2009 2010
Folketall 31. desember 24 294 24 554 24 795 25 089
Folketilvekst 40 260 241 294
Folketilvekst i pst. 0,2 1,1 1,0 1,2
Fødte 254 281 289 268
Døde 215 225 202 209
Fødselsoverskudd 39 56 87 59
Barn-unge 0-19 år 6 146 6 490 6 223 6 208
Barn-unge 0-19 år i pst. 25,3 25,4 25,1 24,7
Innflytting 1 184 925 1 211 1 350
Utflytting 1 179 896 1 053 1 153
Innvandring  261 293 375
Utvandring  93 75 141
Innpendling* 4 785 5 088 4 433 -
Utpendling* 2 118 2 085 1 051 -

Nøkkeltall Molde kommune per 31. desember

Sysselsatte i Molde
Sysselsatte med Molde kommune som 
arbeidsgiver

Sysselsatte i Molde

89%

11%

Vi er på fiskerens vågsomme vej. Langt ude æggen og stor-sej-stimen, fortæller 

* Data for inn- og utpendling for 2010 er ikke tilgjengelig før juni 2011.
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Og I Moldensere! have I glemt 
mig? Nei! Naar I læse om at jeg har feiret, 
naar I høre at jeg har overvundet min Ar-
vefiende - Despotiet -, da glædes I, da juble 
I, da raabe I: ”Havde ogsaa vi været med.”
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BJØRNSTJERNE MARTINIUS BJØRNSON BLE FØDT 8. DESEMBER 1832 PÅ KVIKNE 
NORD FOR TYNSET. HAN VAR EN STOR NORSK DIKTER, SAMFUNNSDEBATTANT, 
REDAKTØR, FOLKETALER OG TEATERPERSONLIGHET. HANS LITTERÆRE PRODUKSJON 
ER MEGET OMFATTENDE MED BONDEFORTELLINGER SKUESPILL, POESI, ROMANER, 
ARTIKLER, TALER OG EN ENORM MENGDE BREV. FAMILIEN BJØRNSON SØKTE SEG 
ETTER HVERT BORT FRA KVIKNE, OG I 1837 FIKK HANS FAR PEDER BJØRNSON NESSET 
PRESTEDØMME I ROMSDAL. I FEM ÅR GIKK BJØRNSTJERNE PÅ MIDDELSKOLEN I 
MOLDE, SOM VAR DEN NÆRMESTE BYEN. BJØRNSTJERNE MARTINIUS BJØRNSON 
DØDE 26. APRIL 1910 I PARIS. BJØRNSONÅRET 2010 MARKERTE HUNDREÅRSDAGEN 
FOR BJØRNSTJERNES DØD.

MOLDE SOM KULTURBY MARKERER SEG STERKT BLANT ANNET GJENNOM DEN 
ÅRLIGE, INTERNASJONALE BJØRNSONFESTIVALEN. SIDEN 2003 HAR BYEN VÆRT 
HOVEDSETE FOR BJØRNSTJERNE BJØRNSON-AKADEMIET.

kaptejnen; just nu på timen står sejl inover der ude fra; - fisket går bra. Ja, 
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Introduksjon
Årsrapporten gir en beskrivelse av 
hva Molde kommune produserte og 
leverte av tjenester i 2010. 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. 

Vår store dikter, Bjørnstjerne Bjørn-
son, døde i 1910. Dette ble behørig 
markert gjennom Bjørnsonåret 2010. 
Bjørnstjerne Bjørnson og hans tilknyt-
ning til Molde er derfor valgt som gjen-
nomgående tema for årets årsrapport.

Årsrapporten er rådmannens presenta-
sjon av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding for kommunestyret. 
Rapporten skal i tillegg fungere som et 
informasjonsdokument for kommunens 
innbyggere, næringsliv og andre lesere 
gjennom beskrivelse av de kommunale 
enheter og oppnådde resultater i 2010. 
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 vil gi det hele og fulle 
bildet av den kommunale tjenestepro-
duksjon i året i tillegg til å være en viktig 
brikke i det kommunale plansystemet. 
For å ha et strategisk blikk framover, 
som er en av de viktigste funksjonene 
til årsrapporten, er budsjettet for 2011 
lagt inn som en sammenligningskolonne 
i de fleste regnskapstabeller. I tillegg er 
alle enheter utfordret til å skrive litt om 
framtidige 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. 

Regnskapsresultat (udisponert)

0 -31 157 12 0720

(i 1.000 kr.)

 2007 2008 2009 2010

Befolkningsendring i Molde Endring 2009-01.07.2010Endring 2008-2009Endring 2007-2008

Molde vest Molde 
byområde

Molde
sentrum

Moldemarka Molde
øst

Hjelset Kleive Skåla Sekken

-6 -32 -7 81 -101 80 7 177 7 -46 37 -2 32 96 90 -47 24 38 -16 11 2 37 45 36 -1 9 -10

1 733 15 432 1 636 55 1 262 1 455 840 2 677 167

Befolkning per 1. juli 2010

ja, jeg kænner dem nok igæn, Romsdals-bådenes barkede mænd! De kunde sejle, når 



10 Hovedtall
Kommunebarometer

 2007 2008 2009 2010
Økonomi
Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern i pst. 101,9 106,8 114,0 116,5
Netto driftsresultat, konsern i pst.  -862   -59 193   44 683   56 647 
Disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter, konsern i pst. 4,2 1,4 0,9 1,1
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i pst. av brutto driftsinntekter i pst. 1,8 1,8 1,9 1,9
Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter i pst. 2,1 2,0 1,8 3,1
Grunnskole    
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring i pst. 98,7 98,2 99,4 98,9
Elever per kommunal skole antall personer 269 265 266 262
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,6 39,7 39,2 39,2
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 1 478 2 205 1 360 1 201
Barnehage    
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 5,3 4,8 4,7 4,9
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass i pst. 93,7 94,8 95,7 95,1
Andel ansatte med førskolelærerutdanning i pst. 30,3 29,5 30,5 27,0
Barnevern    
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder i pst. 22,2 18,9 43,8 30,9
Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn 0 - 17 år 2,2 2,4 2,2 2,4
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan i pst. - 98 90 84
Pleie og omsorg    
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning i pst. 80 77 76 71
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente i pst. 11,7 15,1 15,1 14,8
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig av befolkning 80+ i pst. 22 22 23 22
Sosialtjenesten    
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år i måneder 5,9 4,9 4,9 5,4
Gjennomsnittlig stønadslengde 25 - 66 år i måneder 6,7 5,8 5,7 6,0
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 266 237 254 273
Kultur og nærmiljø    
Netto driftsutgifter kultursektoren i pst. av kommunens totale netto driftsutgifter  4,3 4,4 4,2 3,9
Andel elever i grunnskolealder i  komm. musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6 - 15 år i pst. - 16,9 17,7 19,8
Leke- og rekreasjonsareal per 1.000 innbyggere i dekar 16 16 16 17
Andel dispensasjonssøknader for nybygg i 100-metersbeltet langs saltvann innvilget 100 86 77 100
Administrasjon    
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 60 58 45 41
Netto driftsutg. til administrasjon, styring og fellesutg. i pst. av totale netto driftsutgifter, konsern.  12,1 9,2 10,4 6,0

H
ov

ed
ta

ll

 2009 2010
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt)  
i pst. av brutto driftsinntekter 35,3 % 34,6 %

Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter 16,0 % 15,2 %

Andre statlige tilskudd til driftsformål i pst. av brutto  
driftsinntekter 6,6 % 6,8 %

Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter 1,8 % 3,1 %

Salgs- og leieinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 16,0 % 16,4 %

Andre driftsinntekter i pst. av brutto driftsinntekter 24,3 % 23,9 %
  

Brutto driftsinntekter fordelt på  
inntektskilder, konsern

det kom an. Jeg glæmmer jo ganske at se mod land. - Det første syn, efter tyve års 
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Hovedtall samlet for avdelinger og resultatenheter
 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett  
 2010 2010  2011
Drifts- og forvaltningsavd. med rådmann 28 290 28 593 303 29 750
Plan- og utviklingsavdelingen * 9 663 9 663 - 10 032
Personal- og organisasjonsavdelingen 17 515 19 001 1 486 19 321
Økonomiavdelingen 11 774 12 352 578 11 933
Kirkelig fellesråd 8 759 8 759 - 8 735
Molde asylmottak 244 - -244 -100
Informasjons- og serviceavdelingen 5 423 5 795 372 5 433
Skoler* 217 174 217 979 805 221 513
Molde voksenopplæringssenter 9 693 9 499 -194 8 545
Barnehager* 9 918 9 918 - 135 234
Helsetjenesten 35 404 36 198 794 36 670
Barne- og familietjenesten 38 853 40 023 1 170 40 744
Ressurstjenesten  49 528 47 465 -2 063 49 898
Sosialtjenesten NAV Molde  8 394 8 400 6 8 920
Pleie og omsorg* 274 759 263 528 -11 231 267 303
Tiltak funksjonshemmede 100 307 96 152 -4 155 107 199
Brann- og redningstjenesten 17 214 17 266 52 17 338
Byggesak og geodata 2 240 1 805 -435 648
Molde bydrift 22 598 20 619 -1 979 20 770
Kulturtjenesten 20 374 20 260 -114 20 424
Kulturskolen 9 687 9 740 53 9 309
Netto avdelinger/resultatenheter 897 811 883 015 -14 796 1 029 619

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

Brutto driftsutgifter fordelt på tjenester, 
konsern i 2010
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene  
til kommunale foretak (KF), interkommunale samar-
beider og interkommunale selskaper (IKS).

 2009 2010

Adm, styring og fellesutgifter 7,1 % 4,4 %

Barnehage 9,5 % 10,1 %

Grunnskoleopplæring 19,2 % 19,7 %

Kommunehelse 3,5 % 3,6 %

Pleie og omsorg 27,2 % 27,7 %

Sosialtjenester 4,2 % 5,2 %

Barnevern 1,8 % 1,9 %

Vann, avløp, renovansjon/avfall 5,3 % 5,7 %

Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø 1,3 % 1,3 %

Kultur 3,5 % 3,6 %

Kirke 0,8 % 0,8 %

Samferdsel 2,9 % 2,6 %

Bolig 1,8 % 1,3 %

Næring 0,9 % 0,8 %

Brann- og ulykkesvern 1,9 % 2,0 %

Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar 2,9 % 3,3 %

-45%

-25% -30%

77%

10%

13%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
   Ansatte Årsverk
 2010  1 938 1 565
 2009  1 904 1 534
 2008  1 859 1 503
 2007  1 742 1 390

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk  (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik i kr.
 2010 897 811 883 015 -14 796
 2009 862 026 851 918 -10 108
 2008 824 058 803 246 -20 812
 2007 705 078 707 404 2 326

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 1,4 % 7,5 %
 2009 1,2 % 1,5 % 7,7 %
 2008 1,2 % 1,5 % 7,2 %
 2007 1,2 % 1,3 % 7,3 %

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

1 195 -371 1 265 -403 1 336 -438 1305 -275*

* Reduksjon i inntekter i 2011 skyldes i hovedsak at 
barnehagetilskuddet ble innlemmet i statstilskuddet.

Sykefravær totalt
 2007 2008 2009 2010

9,8 9,9 10,110,5

savn, ved hjæmmets port - slår som et lyn. I minnet stod det: men ikke så stort. 



12 Ordførerens kommentar
Som jeg skrev ved starten på 2010 i 
tilknytning til årsmeldingen for 2009, 
så ble 2010 et utfordrende år når det 
gjaldt økonomien. Dette gjaldt både 
kommunen og næringslivet, men vi kan 
vel i ettertid registrere at næringslivet 
i Molde i stor grad, kom seg gjennom 
finanskrisen på en tillitsvekkende måte.

For kommunen ble rammene fra staten 
styrket, men når det ble en utgiftsside 
som stiger sterkere, bidrar dette til å 
øke utfordringene for kommunens evne 
til å opprettholde de gode tjenestene for 
innbyggerne.

Det at flertallet i kommunestyret valgte 
å øke eiendomsskatten, ga jo også 
kommunen et pusterom, men det er vel 
ikke tvil om at behovet for nytenking og 
effektivisering er åpenbare.
Ved behandling av budsjettet for 2011, 
oppsto det en bred koalisjon på tvers 
av de tradisjonelle grensene i kommu-
nestyret, noe som førte til at det ikke 
var flertall for en ytterligere økning i 
eiendomsskatten for 2011.

Når det gjelder næringslivet, kan vi 
registrere at Molde stadig styrker sin 
posisjon som den største industrikom-
munen i Møre og Romsdal. Dette fører 
til at vi har et næringsliv innen industri 
som har behov for arbeidskraft utover 
det Molde kommune selv kan vise til. 
Derfor er samarbeid med naboene i 
regionen viktig ikke bare for Molde, 
men også for våre naboer. På denne 
bakgrunn har da også ROR igangsatt et 
arbeid for å se på hvordan regionen kan 
utvikle samarbeidsformene og skape 
effekt av det.

Når det gjelder samferdsel, arbeides 
det fortsatt med å skape grunnlag for 
både Langfjordtunnelen og Møreaksen.  
På området som betjenes av ferge er 
det riktig å registrere at vi over Molde-
fjorden nå har fått tre nye gassdrevne, 
store ferger som har bedret kapasiteten 
betraktelig i tillegg til at kapasiteten over 
Langfjorden også er bedret. Over Lang-
fjorden er det imidlertid er kjensgjerning 
at behovet for 2 ferjer i økende grad er 
tilstede og at det også er tilfelle deler av 
sommeren.

På flysiden har vi fått et nytt tilbud til 
Trondheim samt at Widerøe har overtatt 
vestlandsruta fra SAS. På chartersida 
har vi styrket oss med ny destinasjon til 
Tyrkia.

På slutten av året var det en sak som 
opptok hele regionen i særdeleshet. 
Dette var spørsmålet om bygging av 
Molde Nye Sykehus og statens man-
glende vilje til å stå ved sine løfter. Fort-
satt er ikke departementets holdning til 
dette spørsmålet klart, men signalene er 
ikke oppløftende. Det som kan regis-
treres er at det er tverrpolitisk syn og 
støtte til saken i regionen. Jeg ser for 
meg at dette tema vil være dagsaktuelt 
i hele 2011. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte 
for et godt samarbeid og ikke minst 
rådmannen og hans stab samt alle til-
litsvalgte. Sammen er vi sterke til beste 
for kommunens innbyggere.

Jan Petter Hammerø
Ordfører
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 Antall 
 møter saker
Kommunestyret 9 101
Formannskapet 19 137
Plan- og utviklingsstyret 17 118
Drifts- og forvaltningsstyret 11 71
Rådet for funksjonshemmede 10 29
Molde eldreråd 8 29
Administrasjonsutvalget 1 1
Hovedarbeidsmiljøutvalget 4 24
Ungdomsrådet 7 26
Kontrollutvalget 5 42

Antall politiske møter og saker

Hvor vidt jeg også lar øjet vandre, den ene bærg-kæmpe over den andre, den enes 



13Rådmannens kommentar
Årsrapporten er rådmannens presenta-
sjon av kommunens offisielle regnskap 
og årsmelding for kommunestyret. 
Molde kommunes regnskap synliggjør 
alle aktiviteter i kommunal regi samtidig 
som det beskriver omfanget av tjeneste-
produksjonen som er satt bort til andre. 
Rapporten skal også fungere som et 
informasjonsdokument for kommunens 
innbyggere, næringsliv og andre lesere. 

Molde kommune passerte 25.000 
innbyggere i 2010. Befolkningsutviklin-
gen og alderssammensettingen, eller 
demografien, har stor betydning for 
kommunens rammebetingelser. Den 
demografiske utviklingen gir kommu-
nen betydelige utfordringer. Generelt 
har Molde kommune en utvikling med 
relativt færre innbyggere i de aller yng-
ste aldersgruppene og relativt flere i de 
eldste aldersgruppene. 

Regnskapsresultatet for 2010 viser 
et overskudd på 12,1 mill. kroner mot 
0 i 2009. Restunderskuddet fra 2008 
på 9,7 mil. kroner er da dekket. Netto 
driftsresultat viser 38,9 mill. kroner for 
2010, mens det for 2009 var 2,7 mill. 
kroner. Driftsregnskapet viser et samlet 
merforbruk i de tjenesteproduserende 
enhetene på 14,8 mill. kroner i forhold 
til budsjett, eller 1,1 pst. av de samlede 
driftsutgiftene. Avvikene i forhold til 
budsjett blir forklart i tilknytning til den 
enkelte enhet. Merforbruket er i hoved-
sak innen enhetene i pleie og omsorg, 
tiltak funksjonshemmede, Molde bydrift 
og sosialtjenesten NAV. Rådmannen vil 
understreke betydningen av å gjennom-
føre en grundig vurdering av den enkelte 
enhet sine avviksforklaringer, enten 
enheten har et mindreforbruk eller et 
merforbruk. 

Molde kommune har store økonomiske 
utfordringer. Rådmannen mener det er 
nødvendig å opparbeide en tilstrekkelig 
soliditet til å møte uforutsigbare sving-
ninger både på inntekts- og utgiftssiden. 
Regnskapet viser at Molde kommune 
har svært begrensede reserver. Aktivi-
tets- og tjenestetilbudet må ytterligere 
tilpasses inntektsrammene på tjeneste-
områder der driftssituasjonen allerede 
er under sterkt press. Dette vil bli svært 
krevende i en situasjon med flere indi-
viduelle rettigheter, flere oppgaver og 
plikter, strengere krav til dokumentasjon, 
kapasitet og kompetanse.   

Gjennom 2010 var det i Molde kom-
mune høyt fokus på lederutvikling med 
sterkere involvering av mellomlederne. 
Dyktige ledere med god kompetanse 
innen faget ledelse er viktig for at 
våre medarbeidere skal kunne utføre 
sine arbeidsoppgaver på en god måte. 
Det ble gjennomført svært vellykkede 
medarbeiderdager for alle ansatte 
med arbeidsmiljø som tema. Hele vår 
organisasjon har nå felles plattform for 
å kunne arbeide godt med arbeidsmiljø. 
Vårt sykefravær går gradvis ned, fra  
10,5 pst. i 2009 til 10,1 pst. i 2010, og vi 
ser at det viktige arbeidet som foregår i 
enhetenes arbeidsmiljøutvalg har vært 
en medvirkende årsak til forbedringer 
generelt i arbeidsmiljøet. Det systemis-
ke arbeidet rundt HMS (helse, miljø og 
sikkerhet) har også gitt godt grunnlag for 
det praktiske arbeidet med arbeidsmiljø-
oppgaver i vår organisasjon.

Arbeidet med å utvikle kommuneorga-
nisasjonen må fortsette. Gode IKT-løs-
ninger er helt sentralt. Kommunen har 
og vil få utfordringer de nærmeste årene 
både i forhold til å beholde og rekruttere 
medarbeidere med den kompetansen 
som kreves. Rådmannen mener dette er 
et område som må prioriteres sterkere 
framover.
  
Jeg vil få takke både kommunesty-
rets medlemmer, tillitsvalgte og alle 
medarbeiderne i Molde kommune for 
samarbeidet i 2010. 

Arne Sverre Dahl
Rådmann
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lænd ved den andres skulder, og dette til yderste himmel-brynet. Man står og 
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“Jeg er romsdøl. Der blev jeg til, av det land og        folkeferd er jeg særpreget. Mangfoldigheten  
i det, -og farven, farven.” 
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“Jeg er romsdøl. Der blev jeg til, av det land og        folkeferd er jeg særpreget. Mangfoldigheten  
i det, -og farven, farven.” 

BJØRNSTJERNE BJØRNSON
I BREV TIL KIELLAND.
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Kommunens visjon
Molde stikker seg ut! Visjonen skal 
symbolisere vilje til noe ekstra, og kan 
knyttes til ordspill i mange sammen-
henger innenfor kommunens tjeneste-
produksjon. Den har en klar symbolikk i 
forhold til livskraftige roser (som stikker) 
og identiteten Rosenes by. Den påvirket 
også kommunens valg av verdigrunn-
lag ROSE-filosofien, der ROSE står for 
Respekt, Omsorg og Samarbeid som 
samlet skal gi Effektivitet. Visjonen kan 
dekke alt, både på godt og vondt, men 
hensikten er at kommunen skal stikke 
seg ut på en positiv måte. 

Kommunens styringssystem
Oppbygging av kommunens styrings-
system tar utgangspunkt i inndelingen i 
vedtatt kommuneplan:

• Visjon
• Overordnede mål og satsingsområder
• Strategier
• Tiltaksplaner
• Årsrapport

Kommunens visjon og overord-
nede mål har også i 2010 blitt 
operasjonalisert gjennom vedtatte 
strategier (samme som for 2009) 
og tiltaksplaner gjeldende for hver 
enkelt enhet. Tiltaksplanene er 
gjenstand for en egen evaluering, 
og noen av resultatene knyttet til de 
overordnede målene vises under egne 
temaer i årsrapporten. 

Systemet og verktøyene som brukes til 
styring, beskrives nærmere i kapitelet 
om kommunens styringsredskap.

Satsningsområdet sentrums-
utvikling 
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. 

Ny reguleringsplan for Molde sentrum 
Arbeidet med ny reguleringsplan ble 
påbegynt i februar 2004. Reguleringspla-
nen ble godkjent av Molde kommune-
styre i 2009. 

Det er liten tvil om at Molde kommune 
ved å arbeide med sentrumsplanen på 
en så brei måte som kommunen her 
har gjort, har medvirket positivt til å 
forløse investeringslyst i sentrum. Det 
er planlagt flere store utbyggingspro-
sjekter i sentrum i de nærmeste årene 
og noen er alt kommet i gang med 
byfornyingsprosjekt i Storgata etter 
greie avklaringer med vernemyndigheter 
og byggemyndigheter. Kommunen må 
bidra på beste måte slik at planens in-
tensjoner blir realisert til beste for byen 
og omlandet. 

Gørvellplassen
I 2006 startet utviklingen av Gørvellplas-
sen først og fremst på bakgrunn av at 
det planlegges et nytt Teater/Jazzhus 
i byen. I mai 2010 ble arbeidet med 
tomta påbegynt og Molde Kulturbygg 
AS startet byggearbeidene med Teater/
Jazzhuset i oktober 2010. Dette bygget, 
som blant annet skal inneholde et nytt 
folkebibliotek, vil være med på å gjøre 
bysentrum enda mer aktivt og etter-
traktet når det står ferdig til sommeren 
2012.

Bussholdeplassen 
I sentrumsplanen er det foreslått 
at fjernbussene skal bli betjent på 
en annen måte enn i dag. Det er nå 
gjennomført en omlegging til såkalte 
pendelbusser der alle stopp på busshol-
deplassen med hensyn til bybussene 
blir kortest mulig. Publikum har uttrykt 
mye misnøye med pendelrutesystemet 
og det er i 2010 gjort tilpassinger som 
har forbedret tilbudet. 

Sjøfronten
Det står sentralt i reguleringsarbeidet å 
gi byen en ny kontakt med sjøen, noe 
som skal skje gjennom etablering av 

”Sjøfronten”. I 2010 har kommunen ut-
arbeidet forprosjekt for første etappe fra 
Torget til Storkaia. Planene har vunnet 
god oppslutning og prosjekteringsarbei-
det er i gang. 

Boligutvikling og fortettingsproblematikk 
Også i Molde oppleves stor etterspørsel 
etter sentrumsnære boliger. I dette mar-
kedet blir det fremmet mange og ulike 
boligprosjekter. Svært ofte innebærer 
dette riving av eksisterende bebyggelse 
for å oppføre nye bygg med flere leilig-
heter. Med de erfaringene kommunen 
har gjort seg hittil, er det nødvendig å 
ha større oppmerksomhet om utfordrin-
gene med boligfortetting i byområdet. 
Plan- og utviklingsstyret har derfor i 
2010 hatt flere drøftinger og befaringer 
for å sette seg bedre inn i utfordrin-
gene og for å få bedre kjennskap til 
enkeltsakene. Kommunen utarbeider nå 
retningslinjer for fortettingsarbeidet som 
den håper kan gi en sikrere og bedre 
håndtering av disse byggesakene.

Mål og måloppnåelse
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vænter et verdens-bulder: den evige stilhed forstørrer synet. Somme står hvide, andre 
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Ungdomsrådet
Ungdomsrådet skal jobbe for ungdom-
mens interesser og er et talerør opp imot 
politikere. Ungdomsrådet har i året hatt  
7 møter og behandlet 26 saker. I tillegg 
har ungdomsrådet engasjert seg i arran-
gementene flerkulturelle Molde, byfest 
Molde og ungdommens kulturmønstring 
(UKM). Ungdomsrådet har hatt repre-
sentanter på ulike møter og konferanser 
og de deltar i ulike arbeidsgrupper og 
komiteer. Ungdomsrådet har fortsatt sitt 
samarbeid med flyktningtjenesten og 
kontakten med de unge asylsøkerne/
flyktningene. Ungdomsrådet samarbei-
der med styrene i ungdomsklubbene og 
elevrådene ved skolene.

Ungdommens kulturmønstring i Bjørn-
sonhuset, ble en rekordmønstring der 
174 deltakere sørget for 30 sceneinnslag 
og 49 utstillingsarbeider. Arrangementet 
resulterte i at 15 ungdommer gikk videre 
til fylkesmønstringen. 

Natteravnene
Frivilligsentralen koordinerer natteravne-
nes arbeid i Molde sentrum og Skåla og 
bidrar i arbeidet på Skjevika. Det er regis-
trert ca. 250 frivillige som er ute kveld og 
natt på fredag og lørdag. Natteravnene 
rekrutteres i stor grad fra foreldre som 
har barn i ungdomsskolen. Politiet verds-
etter denne frivillige innsatsen høyt.

Ungdomsklubber
Huset på Bjørset har ca. 200 medlem-
mer i alderen 10 - 20 år. Huset er åpent 
4 dager i uka. Aktivitetene består i 
hovedsak av rockeverksted, rullebrett, 
hiphop, dans, spill og ganske enkelt et 
sted å være. Det er satt i stand et eget 
filmrom og den innendørs skatebanen 
ble betydelig utbedret. Huset fikk midler 
fra Aktiv ungdom til å delta på en ukes 
ungdomsutveksling i Belgia.

Tomrommet på Skjevik har ca. 80 med-
lemmer og har hatt åpent onsdag og fre-
dag. Klubben er et sted for ungdom som 
ønsker et meningsfullt sted å være. Her 
er det kiosk, tilgang til internett, diskotek 
og spill. Spesielt populære er temakvel-
dene. Ungdommene som er interessert  
i data, arrangerer nettverk i ferier.

Med kommunalt tilskudd driver kirken 
Cafè SubUrban, som et tilbud til ungdom 
i sentrum. Her er det blant annet kafè 
med gode tilbud på lunsj og middag.

Ungdomsutveksling – vennskapsbyene 
i Norden
Vennskapsbyene Molde, Mikkeli, Vejle og 
Borås har ungdomsutveksling annethvert 
år. I 2010 var det Borås som inviterte 
og fra Molde deltok to voksne ledere, 
representant fra ungdomsrådet og 12 

ungdommer. Mikkeli og Vejle deltok ikke. 
Mikkeli skal være vertskap for neste 
utveksling.

Gjennomføring av videregående  
opplæring
I januar 2010 etablerte Molde kommune 
en arbeidsgruppe for å få frem tiltak for 
å sikre overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole. Fokus for arbeidet 
er samarbeid mellom ungdomsskole og 
videregående skole overfor elever som 
trenger særskilt oppfølging. 

Det satses på deling av kunnskap om de 
delsystemer som har ansvar for ungdom-
mer i den fasen dette handler om, og 
å etablere rutiner for samhandling for å 
fange opp de ungdommene det gjelder.

Molde kommune ble høsten 2010 også 
invitert inn i et statlig prosjekt ”Ny Giv”, 
for å delta i et treårig prosjekt sammen 
med fylkeskommunen med prosjektstart 
1. januar 2011. Tiltakene i prosjektet skal 
ha som mål å øke elevenes motivasjon 
for, og evne til å gjennomføre videregå-
ende opplæring.  

Idrett og ungdom
Molde bydrift ved park og idrett drifter  
3 badeplasser, Hjertøya, Julneset, Mol-
demarka (tur og skiløyper), 2 kunstgress-
baner, friidrettsstadion, 2 idrettshaller og 
10 lekeparker. Alle haller og baner er full-
booket av barn og ungdom fra mandag til 
fredag hele året. 

Det arbeides med å videreutvikle 
arenaer for aktivitet. Skating, sykling og 
egenorganiserte aktiviteter står høyt på 
ønskelista. 

Molde kommune har ca. 12.000 aktive 
medlemmer i lag og organisasjoner. Fra-
fallet blant ungdom er redusert i 2010.

Veiledning og informasjon om psykisk 
helse hos ungdom (VIP) 
VIP er et opplæringsprogram for ungdom 
i den videregående skolen med tverr-
faglig samarbeid mellom skolene og 
helsetjenesten. Tiltaket er rettet mot vg1- 
elevene i de videregående skolene som 
ligger i Molde. 

I 2010 ble 41 klasser besøkt og ca. 750 
elever deltok i undervisningen.  

En undersøkelse i Molde-skolene viser 
at både elever, lærere og deltakende hel-
sepersonell ser programmet som meget 
verdifullt i det forebyggende arbeidet. 
Helsestasjon for ungdom (HfU) merker 
effektene av VIP-programmet gjennom 
økt pågang og flere konsultasjoner med 
avdekking av alvorlige og komplekse 
problemstillinger av lang varighet.

Møteplassen for ungdom
Molde kommune har fra 2006 drevet 
møteplassen for ungdom gjennom reha-
biliteringsteam for psykisk helse. Tiltaket 
er for aldersgruppen 15 – 30 og skal 
være brukerstyrt. Det skal være enklere 
å komme i kontakt med andre gjennom 
aktiviteter som fremmer fellesskap og 
nye interesser på et sted hvor ungdom 
møtes på samme plan, uavhengig av 
interesser og ferdigheter.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom ble opprettet  
i 2002 og ble sammenslått med student-
helse fra 1. mars 2009. HfU jobber stort 
sett primær- og sekundærforebyggende 
via åpen helsestasjon 2 ganger i uka.  
Antall henvendelser har økt fra 620 i 
2003 til 1.970 i 2010.

HfU tar imot alle slags problemstillinger 
innenfor somatisk helse, prevensjon, 
seksualveiledning og psykisk helse. 
Problemer innenfor psykisk helse er det 
som har økt mest. Gaming blant gutter 
er økende, sammen med drop out fra 
videregående skole og familiekonflikter. 

U9K
Er et tilbud til ungdom og foresatte 
gjennom barnevernet. Det er et miljøtera-
peutisk tiltak som er et frivillig hjelpetiltak 
etter lov om barneverntjenester. Mål-
gruppen for tiltaket er ungdom i alderen 
12 – 18 år. U9K skal i hovedsak arbeide 
med ungdom og familier som har så 
store vansker at ungdommene står i fare 
for å måtte plasseres utenfor hjemmet.

Venner av ungdommene og familien, 
slektninger, andre private ressursperso-
ner, lærere, politi og andre offentlige hjel-
pere kalles jevnlig sammen i nettverks-
møter der en diskuterer mål og tiltak og 
blir enige om en arbeidsdeling.

Tverrfaglig ressursteam for ungdom
Barne- og familietjenesten har opprettet 
tre tverrfaglige ressursteam hvorav et 
er for ungdom i aldersgruppen 13 – 20 
år. Her kan medarbeidere melde opp 
saker for tverrfaglig konsultasjon. Det 
har kommet svært positive tilbakemel-
dinger fra Bufetat, politi og BUP om det 
arbeidet som gjøres i ressursteamet. 
Dette er både en veiledningsarena og en 
læringsarena for medarbeidere i barne- 
og familietjenesten.

Barne- og familietjenesten har fått tildelt 
prosjektmidler fra Fylkesmannen som 
skal benyttes til aktiviteter som ret-
ter seg mot ungdom i overgangen til 
videregående skole som sliter med frafall 
og rusproblem. Bakgrunn for å søke stil-
lingene var at barne- og familietjenesten 
får tilbakemelding om økende bekymring 
for ungdom og rus på ungdomsskolene. 
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står blå med takkede, kappende, hidsige tinder, somme sig binder sammen i kæder og 
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Foreldre og lærere ønsker mer kunnskap 
og flere tiltak som kan settes i verk. 

Molde kommune fikk tilskudd på kr. 
100.000,- til prosjektet ”Skolevegring – 
frafall i skolen” i 2009. Arbeidet pågikk 
også store deler av 2010 gjennom en 
bredt sammensatt arbeidsgruppe. Målet 
for prosjektet er å utvikle kunnskap og 
skape forståelse for temaet skolevegring. 
Gjennom oppslag i lokale media er det 
satt fokus på et viktig tema. Skolene 
har meldt tilbake at foreldrene ble mye 
flinkere til å melde inn fravær etter dette 
oppslaget. Lærerne har også blitt mye 
mer bevisst på å sette inn nødvendige til-
tak i en tidlig fase for å forebygge skole-
vegring. Skolene har blitt mer fokusert på 
det fraværet som består av enkelttimer. 

Elevråd
Alle elever får erfaring med både elevde-
mokrati og medbestemmelse gjennom 
elevrådene. De lærer også om hvordan 
kommunen fungerer som organisasjon. 
Elevrådene inviteres til møte på rådhu-
set to ganger i året. Den ene gangen er 
det elevrådslederne på barneskolene 
som samles. Den andre gangen er det 
elevrådslederne og representanter fra 
ungdomsrådet.

Wraparound
Målgruppen for denne måten å arbeide 
på er ungdom i alderen 17 - 25 år med 
rusproblemer ofte kombinert med 
psykiske eller psykososiale problemer. 
Målsettingen er å bygge nettverk hvor 
ungdommen selv ”ansetter” ressurs-
personer både fra sitt private nettverk og 
sentrale samarbeidspartnere i hjelpeap-
paratet

Stabiliseringstilbudet
Målgruppen er ungdom som fortsatt er 
elever i videregående skole, men som 
står i fare for å droppe ut. Stabilise-
ringstilbudet er ment å fungere som en 
kortidsintervensjon på inntil 3 måneder. 
Tilbudet omfatter blant annet vekking om 
morgenen, henting og kjøring til skolen, 
henvisning til behandling, samtaler og 
konflikthåndtering. 

Ungdom i praksis (UP)
Dette er et dagtilbud for 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. Målet 
med UP er at ungdommen skal gå videre 
til arbeid, praksis eller utdanning. 

Lov om sosiale tjenester
Nav Molde har et forsterket fokus på 
barn/ungdom i familier de er i kontakt 
med. 

Målsetningene er følgende: 
•   Bidra til at barn og unge har samme 

rettigheter og muligheter til deltakelse 
i fritidsaktiviteter uavhengig av egen 
og foreldrenes økonomi, utdanning og 
etniske bakgrunn.

•   Legge til rette for at foreldre og barn 
har økt mulighet til felles aktiviteter. 

•   Motvirke skjevheter i materiell leve-
standard.

•   Motvirke økonomiske skjevheter mel-
lom foreldrene ved samvær med barn 
og de som har daglig omsorg.

•   Tiltak for å bedre barns situasjon her 
og nå.

Ung kvalifisering, NAV Molde
Ungdom mellom 16 og 24 år uten skole, 
arbeid eller aktivitet har nå fått ”Ung 
kvalifisering” ved NAV Molde som et 
nytt tilbud. Tiltaket gir tilbud om bl.a. 
avklaringskurs, og  arbeidspraksis i tett 
samarbeid med næringslivet i byen 
og oppfølgingstjenesten. Prosjektet 
samarbeider med alle instanser knyttet 
til ungdom, og vil snart presentere eget 
nettsted og ”Ung forum” for samordning 
og kunnskapsformidling. 

Kvalifiseringsprogrammet er et satsings-
område i NAV. For ungdom med sær-
skilte utfordringer er det særdeles viktig 
å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er 
med på å gi struktur og rammer i dagen, 
identitet og selvrealisering som sosialt 
individ, det er kilde til sosial samhandling 
og integrasjon og det gir en følelse av 
formål og mening. 

Ungdomssatsing i Molde kulturskole
En stor del av det som er Molde kultur-
skoles ordinære tjenestetilbud er i seg 
selv en ungdomssatsing i Molde kom-
mune. Følgende prioriteringer er gjort for 
spesielt å møte behovet for ungdoms-
satsing:
•   Prioritering av ungdommer ved  

elevopptak.
•   Økning av kapasitet på bandopplæring 

for unge.
•   Kompetanseutvikling i kollegiet for  

å møte unges behov.
•  Samarbeid med jazzmiljøet om  

konsertarenaer for ungdom.
•   Etablert ungdomsteatergruppe.

Evaluering av overordnede 
mål
Alle kommunens enheter har egne 
tiltaksplaner med utgangspunkt i kom-
munens overordnede mål og strategier. 
Enhetene har evaluert sine tiltaksplaner 
og under finnes en kort oppsummering 
som gjenspeiler noe av aktivitetene i 
kommunen i forhold til overordnede mål.

1. HJERTE FOR REGIONEN 
1.1 Molde kommune skal være et sterkt, 
attraktivt og funksjonelt region- og kom-
munesenter i vekst.

Moldebadet ble åpnet i april og har blitt 
et flott tilbud til Moldes og regionens 
innbyggere. De fleste tomtene i Årølia 
er nå solgt. Det vil videre bli vurdert 
reguleringsarbeid østover i Årølia. 
Reguleringsplan for Øvre Eikrem er fer-
digstilt og vedtatt. Reguleringsplan for 
høgskoleområdet er ferdigstilt, vedtatt 
og prosjektering er igangsatt. Dette vil 
bidra til ca. 150 nye studentboliger samt 
nye vegløsninger og parkeringsareal. 
Det har vært arbeidet aktivt og med 
stort engasjement fra flere enheter i for-
bindelse med planarbeid for Nye Molde 
sykehus. Norwegian travel Workshop 

kåret Molde til beste kongressby i 2010. 
Videre ble Molde kåret til Blomsterbyen 
i Norge i 2010. 

1.2 Molde kommune skal være en pådriver 
i regionalt samarbeid.
Det har vært et økt fokus på regio-
nalt samarbeid innen flere områder i 
kommunen, som økonomi, felles 
innkjøpsavtaler, eForvaltning, IKT- 
bredbåndsatsing, kunnskapsnettverk i 
skolene, barneverntjenester, brannvern, 
fagutdanning for renholdere, styrking av 
psykisk helsearbeid, byggesak og kultur 
for å nevne noen. ROR-kommunene har 

fræmad gå. Af vejen små-folk! - Der inne ”skjorten”! Han messer jævnt i den høje 
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fått tilbud til sine innbyggere om gratis 
behandling ved Molde kommunes Min-
nesotaklinikk. Molde kommune deltar 
aktivt i samarbeidet med kommunene 
i Romsdal (ROR), Molde næringsforum 
med flere.

1.3 Molde skal til en hver tid være en av 
Norges viktigste kulturbyer.
Bjørnsonåret 2010 har vært markert 
med små og store innslag. ”Måne-
dens Bjørnson” har vært presentert på 
kommunens hjemmesider hele året. 
Bjørnson har vært tema i utstillinger i 
biblioteket og rådhuset. Samarbeidet 
mellom de profesjonelle kulturinsti-
tusjonene, festivalene og frivillige er 
godt. Kulturskolen er en svært viktig 
bidragsyter og formidler av musikk og 
kultur. I 2010 ble det interkommunale 
talentutviklingsprogrammet, Kultursko-
leFOKUS og prosjektet interkommunalt 
kulturskolesamarbeid trinn 1, gjen-
nomført. Bygging av nytt jazz-, teater- 
og bibliotekbygg er igangsatt. Molde 
bibliotek ser frem til nye og funksjonelle 

lokaler i dette bygget. Molde kommune 
samarbeider og tilrettelegger for at små 
og store aktører bidrar til et mangfold i 
kulturtilbudet. Det er fordelt kulturmidler 
på til sammen kr. 976.000,- til frivillige 
lag og foreninger. I tillegg er det fordelt 
kr. 255.000,- fra Stiftelsen Aker Stadion 
og kr. 293.000,- fra Dagligvarebransjens 
kulturfond. Vår nye fribyforfatter med 
familie ankom i april og har funnet seg 
godt til rette.

1.4 Molde sentrum skal fremstå som en 
attraktiv handels- og møteplass.
Planen for Moldes sjøfront er ferdig 
utarbeidet og vedtatt. Prosjekterings-
arbeid er igangsatt. Tomt til jazz- og 
teaterhus på Gørvellplassen er ferdigstilt 
og byggearbeidet ble startet i sommer. 
Evalueringen viser at tilrettelegging og 
innføring av ny P-ordning i sentrum har 
vært meget vellykket. Molde Bibliotek 
er det største folkebiblioteket i regionen 
med et utlån på 105.000 titler. Her vekt-
legges bredde og kvalitet i titler framfor 
kvantitet på populære titler.

1.5 Molde kommune skal til en hver tid 
være en av Norges viktigste kunnskaps-
byer.
Samarbeid med høgskolen i Molde er 
godt, både når det gjelder rekruttering til 
helse og omsorg, samt ledelse og andre 
utdanningsretninger ved høgskolen. 
Deltakelse med stands og informasjon 
på karrieredager, VG2 konferanse for 
helsefag, innflytterdag og romjulstreff 
er viktige treffsteder for rekruttering til 
kommunen. Kommunens egen rekrut-
teringspatrulje drar til alle ungdoms- og 
videregående skoler og sprer informa-
sjon om framtidige arbeidsmuligheter 
i kommunen. Kommunen har deltatt 
i samarbeidsgruppe med Møre og 
Romsdal fylke og KS om arrangering av 
fylkesmesterskap i helsefag samt VG2-
konferanse. Molde kommune har vært 
teknisk arrangør for VG2-konferanse 
samt stått på stand og deltatt med 
innlegg.

2. VEKST I KVALITET
2.1 Molde kommune skal sørge for en 
bærekraftig forvaltning av kommunens 
naturressurser og ivareta det biologiske 
mangfoldet.
Kvoter for felling av storvilt er økt 
og det har vært oppfordret til større 
avskyting på grunn av økt bestand av 
storvilt. Følgende felling er registrert i 
2010; hjort: 258 (kvote 356), rådyr: 143 
(fri kvote) og elg: 17 (kvote 53). Nye 
skogbruksplaner til skogeierne i Molde 
kommune er utarbeidet. Hele 80 pst. 
av skogarealet har nå ny skogbruksplan 
med miljøregistreringer. Alle miljøverdier 
i skog er med i dette registrert som skal 
hensyntas ved all skogaktivitet. Det er 
skogeiernes egen organisasjon, Allskog, 
som har utført arbeidet, og samtlige av 
planene skal nå være tilsendt skogei-
erne.  Prosedyrer for byggesaksbehand-
lingen er revidert med tanke på å ivareta 
energihensynet, jfr. kommunens energi-
plan. Bygge- og delingssaker behandles 
i samsvar med kommunens planer, 
intensjonene bak strandsonevernet og 
markaplanen. Det er tilrettelagt for en 
ordning med at gammel asfalt blir trans-
portert til eget mellomlager før knusing 
til granulat. Knusing gjennomføres hvert 
3. år. Miljøhensyn, økt effektivitet og 
reduserte utgifter er målet ved å gå 
over til kun elektroniske saksdokument. 
Dette er gjennomført for kommunens 
administrasjon.                    

2.2 Molde kommune skal bevare og 
videreutvikle sine natur-, kultur- og miljø-
kvaliteter.
Samarbeidet med lokale aktører for 
bevaring og videreutvikling av byens 
natur-, kultur- og miljøkvaliteter er godt. 
Kulturhistoriske bygg og anlegg blir 
fortløpende registrert og vurdert som 
særskilte brannobjekt. Forebyggende 
arbeid bidrar til å redusere risikoen for 
brann og ulykker i aktuelle kulturhistoris-
ke bygg og anlegg. Vinteren 2009/2010 
ble det målt radon i 179 boliger. Måler-
verdiene var gjennomgående så lave at 
det ikke utløser tiltak fra kommunens 
side. ”Den kulturelle spaserstokken” 
med kulturprogram for eldre, ble i 2010 
gjennomført med 15 arrangement for 
til sammen ca. 800 personer. Med 
ordtaket ”En manns søppel er i sannhet 
en annen manns skatt” har ressurs-
tjenesten i Molde kommune etablert 
gjenbruksbutikken ”Ressursbua” inne 
ved Røbekk. Her selges brukte møbler 
som mottas fra private og fra RIR. Dette 
er et dagtilbud til ungdom med rusrela-
terte problemer. 

2.3 Molde kommune skal ved effektiv 
ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet 
og innhold tilfredsstiller innbyggernes 
grunnleggende behov.
Molde kommune tilbyr et bredt spekter 
av tjenester. Tjenestetilbudets innhold 
og standard blir kontinuerlig gjennom-
gått med tanke på etterspørsel, forvent-
ninger, lovkrav og effektivitet. Noen nye 
tiltak i 2010: Glomstua omsorgssenter 
har igjen fått samlet sine tjenester og 
flyttet i september tilbake til nyrenovert 

bygg etter å ha vært spredt på forskjel-
lige lokaliteter i flere år. Renoveringsar-
beid ved Kirkebakken omsorgssenter og 
midlertidig flytting av avlastningstilbudet 
for funksjonshemmede barn, har med-
ført at deler av Råkhaugen er tatt i bruk. 
Samarbeid mellom pleie og omsorg og 
kulturskolen er etablert med tilbud om 
musikkterapitjeneste. Det er utarbeidet 
ny fordeling av institusjonsplasser fra  
1. januar 2011 som følge av reduksjon 
av 9 sykehjemsplasser i kommunen.

Pedagogisk støtteteam (PST) er oppret-
tet. Det har vært arbeidet aktivt med 
implementering og utvikling av teamets 
arbeid og iverksetting av tilbud som ret-
tes inn mot skolene. Både ny Bolsøya 
skole og ny Bekkevoll skole ble tatt i 
bruk i 2010. Voksenopplæringen har hatt 
en sterk økning av elevtallet. Nye valg-
fag er etablert for å kunne gi flyktninger 
et større mangfold av tilbud. Keramikk-
verksted i tilknytting til Fram arbeids-
treningssenter (tidligere Grandfjæra) er 
startet opp. Her gis tilbud om enklere 
produksjon, kursing og salg. Kontinuerlig 
kartlegging/analyse av behov i forhold til 
barnehageplasser, har ført til oppretting 
av nye barnehageplasser ved Lillekollen 
barnehage og Kleive barnehage. Som 
tiltak for å få en mer effektiv tjeneste, 
ønsker rådmannen å samle stabene i 
rådhuset. Molde Eiendom KF flyttet der-
for i høst til nye lokaler i Bispegaarden 
og personal- og organisasjonsavdelin-
gen flyttet inn i ledige lokaler i rådhuset. 
Kulturtjenesten flyttet til Vektergata hvor 
Frivillighetssentralen holder til.   

forsamling af urtids-storheder, ættens gamling. Du tror det ikke? Som barn har jeg 
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5. ØKONOMISK HANDLEFRIHET
5.1  Molde kommune skal sikre optimal 
utnyttelse av tildelte ressurser.
Regnskapstall med årsprognose rap-
porters i henhold til rapporteringskalen-
deren både administrativt og politisk. 
Budsjettprosessen for 2010 ble evaluert 

med betydelig endring i prosessen for 
2011 som resultat. Enhetene har til 
enhver tid fokus på god planlegging 
i forhold til bruk av menneskelige og 
økonomiske ressurser. Elektronisk 
innkjøpssystem/e-handel rulles videre 
ut i organisasjonen og i året er dette 

innført i alle skolene. E-faktura brukes  
i hele organisasjonen. MinVakt og 
bruken av elektroniske timelister gir 
tidsbesparelser og er det siste året 
innført i Moldebadet og delvis i barneha-
gene. MinTimeplan er i år delvis innført 
i skolene.

4. OFFENSIV ORGANISASJON
4.1 Molde kommune skal være en organi-
sasjon som er bruker og serviceorientert.
Fokus på god kommunikasjon mel-
lom tjenesteyter og bruker er viktig. 
Kommunens hjemmeside er forbedret 
med hensyn til utseende og lesbarhet. 
Oppdaterte hjemmesider og elektro-
niske skjemaer gjør Molde kommune til 
en døgnåpen kommune.

Det har vært arrangert byggedag for 
selvbyggere med 3 langåpne dager med 
godt oppmøte. Kurs i den nye plan- og 
bygningsloven har vært arrangert for 
byggebransjen med 118 deltagere. Ar-
kivplan for kommunen er utarbeidet og 
godkjent. Tilrettelegging av kommunens 
saks- og arkivsystem ePhorte i Share-
Point, har gitt et mer brukervennlig og 
effektivt verktøy.  Prosjektet ”Bruker-
medvirkning satt i system” i regi av kva-
litetskommuneprogrammet er videreført 
ut 2010. Kvalitetskommuneprosjektet 
er ferdigstilt og avsluttet. Brukerunder-
søkelse i barnehagene er gjennomført. 
Snittresultat 4.9 (av 6) er en økning fra 
2008. Brann og redningstjenesten har 
gjennomført 1. året av brukerundersø-
kelse for tilsyn og feiing.       
 
4.2  Molde kommune skal være en orga-
nisasjon som er pådriver i samfunnsutvik-
lingen.

Det har vært stor aktivitet både adminis-
trativt og politisk i arbeidet med Molde 
nye sykehus. Det er nå stor uklarhet om 
Molde får sitt sykehus eller om det vil 
bli bygd et nytt sykehus for Nordmøre 
og Romsdal. Tidspunkt og sted for byg-
ging er ikke avgjort. 

4.3 Molde kommune skal være en attraktiv 
arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne 
ansatte, og samtidig sikre god rekruttering 
i fremtiden.
Medarbeiderundersøkelsen 2010 ble 
besvart av 70 pst. (ca. 1.500) av kom-
munens ansatte. Resultatet viser et 
snitt på 4,4, som for øvrig er det samme 
som ved siste undersøkelse i 2008 og 
identisk med landssnittet. Medarbeider-
dagene ble gjennomført i september 
over 2 dager med til sammen ca. 1.400 
ansatte tilstede. Temaet for samlingene 
var “Det gode arbeidsmiljøet i Molde 
kommune”. Arbeidsnærværet var i 
2010 på 89,9 pst. noe som er en svak 
forbedring fra 2009 (89,5 pst.). Det er 
nå aktive arbeidsmiljøutvalg (AMU) i 
alle enheter og det har vært arrangert 
helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring for 
både enhetsledere og medlemmer av 
alle AMU. Ny avtale om bedriftshelsetje-
neste ble inngått 1. mars. Medarbeider-
samtaler er prioritert og gjennomføres i 
alle enheter. Lederutvikling er ført videre 
med 2 samlinger i 2010 og omfatter 

nå også alle mellomledere. Elektronisk 
lederhåndbok er utarbeidet og ligger 
tilgjengelig for alle på intranettet. Det ar-
beides aktivt med å rekruttere, beholde 
og videreutvikle dyktige medarbeidere. 
I 2010 har 14 lærlinger bestått fagprø-
ven mens det i året er inntatt 11 nye 
lærlinger. Det er gjennomført introduk-
sjonsprogram for lærlinger og veiledere. 
Alle ansatte innen renhold har startet på 
fagbrevutdanning. 

4.4 Molde kommune skal drive aktiv 
informasjon.
Molde kommune tilbyr en døgnåpen 
kommune ved at kommunens innbyg-
gere kan selvbetjenes via våre elek-
troniske løsninger som hjemmeside, 
elektroniske søknadsskjemaer, kartdata 
med mer. Kommunens hjemmeside har 
fått ny profil i 2010 med større fokus på 
innhold og aktuelt stoff. Kommunen bru-
ker aktivt lokale medier til synliggjøring 
av aktualiteter, informasjon og nyheter. 
Spesielt skolene har egne hjemmesider 
som synliggjør deres tilbud og kvaliteter. 
I forbindelse med utarbeidelse av areal-
plan for Bolsøya, har det vært gjennom-
ført 2 folkemøter. 

3. ALLE BLIR MED
3.1 Molde kommune skal ha et oppvekst-
miljø som gir trygge, glade, selvstendige 
og skapende barn og unge.
Ved ungdomsutveksling i Borås 1. - 8. 
august deltok 16 ungdommer, 2 reise-
ledere og 1 volontør fra ungdomsrådet. 
Det ble også gjennomført ungdoms-
utveksling i Belgia i november. Det er 
stor aktivitet i alle nærmiljøtiltakene i 
kommunen i regi av et stort antall foren-
inger og lag. Mangfoldet er stort, men 
hallkapasiteten begrenser mulighetene 
for å tilrettelegge for nye aktiviteter. 
Både barnehage og skole gir barna gode 
utviklings- og aktivitetsmuligheter med 
fokus på barns medvirkning. Barns rett 
til barnehageplass er ivaretatt. Brukerun-
dersøkelse er gjennomført og resultatet 
viser økt fornøydhet med barnehage-
tilbudet i forhold til 2008. Rapport om 

”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde 
med fokus på pedagogisk ledelse” er 
ferdigstilt. Det har også vært arbeidet 
med likestilling i barnehagene hvor fo-
kus blant annet har vært på likeverdige 
muligheter for jenter og gutter. Rapport 
er ferdigstilt og den har vært fulgt opp 
med fagdag for ansatte. I folkehelsear-
beidet er frisksprellkurs med spesielt 
fokus på førskolebarn iverksatt. Det 
har vært utarbeidet og iverksatt nytt 
plan- og vurderingssystem for skolene 
i Molde. Mobbing i skolen har vært 
et fokusområde og det er utarbeidet/
ajourført handlingsplaner i skolene. 
Av kommunens lekeområder har 7 
hatt tilsyn og er godkjent av Veritas og 
lekeplasskontrollen. Brann- og rednings-
tjenesten er en aktiv tilbyder til barn og 
unge med hensyn til brannforebygging 
og trafikksikkerhetsarbeid. Åpen brann-

stasjon, barnehagedager, aksjon russebil 
og trafikksikkerhetskampanjer er noen 
av tilbudene.

3.2  Molde kommune skal stimulere frivil-
lighet, spesielt overfor eldre, både hjem-
meværende og i institusjon.
Det samarbeides med frivillige lag og 
foreninger innen en rekke områder i 
kommunen.  Prosjekt HELT for livss-
tilsendring er gjennomført i samarbeid 
mellom helsetjenesten og Landsfore-
ningen for Hjerte og Lungesyke (LHL). 
Pleie- og omsorgstjenesten har deltatt 
og bidratt inn imot demensforeningen, 
hørselsforeningen, pensjonistforbundet 
og helselaget gjennom arbeid med 
”Demenskampanjen 2010”, ”Temadag 
Nær-kommunikasjon” med hørselshem-
mede og med deltagelse på eldredagen.

sport’n! Jeg hørte ham tusene, tusene gange, altid andægtig, aldrig med løjhed. I 
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Oppfølging av innbygger-
undersøkelsen i 2009
Denne undersøkelsen ble presentert 
i årsrapporten for 2009. Undersøkel-
sen gav en viss kunnskap om hvordan 
innbyggerne opplever Molde kommune 
som en kommune å bo og leve i, og 
hvilket inntrykk innbyggerne har av kom-
munen på ulike områder. En del av det 
som kom frem har bidratt til å priori-
tere aktuelle samfunnsoppgaver som 
befolkningen er opptatt av. Resultatet er 
brukt i ulik grad i kommunens plan- og 
tiltaksarbeid sammen med resultater fra 
bruker- og medarbeiderundersøkelser.  
I dette ligger også et kontinuerlig arbeid 
med å forbedre kvaliteten og brukers 
oppfatning av de kommunale tjenes-
tene. 

Molde hadde et bedre omdømme totalt 
sett enn det som var snittet i Norge. 
Tilfredsheten økte med alder og med 
botid i Molde kommune. 

Helhetsvurdering av kommunens  
omdømme

Gjennomsnitt i Norge

Molde

67

63

Det gode resultatet på omdømme viser 
at det allerede er gjort mye bra og riktig 
i omdømmearbeidet, og at kommunen 
bør fortsette med dette arbeidet i nært 
samarbeid med næringslivet og nabo-
kommunene. 

Eldreomsorgen oppnådde lavest skår av 
de kommunale tjenestene hvor Molde 
skåret 39 poeng mens landsgjennom-
snittet var 51. Bakgrunnsspørsmål viste 
at de som selv arbeider i eldreomsorgen 
skåret lavest med kun 35 poeng i snitt. 
Selv om alle omsorgssentrene nå er 
renovert, er det ikke grunn til å tro at 
befolkningen generelt er mer fornøyd 
med tjenesten. Det er et stadig større 
gap mellom de ressursene kommunen 
har til sykehjemsdrift, og befolkningens 
oppfattelse av behov. Dette får mediefo-
kus, og omdømmet til eldreomsorgen 
er muligens enda mer svekket etter at 
9 sykehjemsplasser ble nedlagt fra års-
skiftet 2010/2011.
 

I 2010 ble det lagt ned mye arbeid i å 
få realisert planene for å bygge nytt 
sykehus på Eikrem. Dessverre har det 
ikke utviklet seg i den retning som 
Molde og Romsdal har ønsket. Nå er 
det uklart om det blir bygd nytt sykehus 
på Eikrem. Det er i tillegg usikkert om 
det vil være sykehus i Molde i fremtiden 
i det hele tatt. Her har kommunen en 
sak med store utfordringer å ta med seg 
inn i 2011. 

Hvor trygg er du på at det lokale sykehus-
tilbudet i Nordmøre og Romsdal gir deg 
forsvarlig behandling om du skulle bli syk?

Gjennomsnitt i Norge

Molde

50

63

Om det har med selve bygningsmassen 
å gjøre er ikke godt å si, men undersø-
kelsen fra 2009 viste en relativt lav tro 
på at det lokale sykehustilbudet ville gi 
forsvarlig behandling dersom man ble 
syk.

Når det gjelder de neste punktene 
på ønskelisten, er mye av det omtalt 
under kapittelet mål og måloppnåelse. 
Der beskrives også hva som er gjort så 
langt innen fortettingsproblematikken. 
I henhold til undersøkelsen ønsker et 
flertall av innbyggerne at fortetting ikke 
skal vektlegges.

Nye Molde sykehus

Offentlige rom

Sykkel

Tilrettelegging for natur og 
friluftsliv

Sentrumsutvikling

Bygge Moldes omdømme

Tilflytting/befolkningsutvikl.

Møreaksen (fergefritt i vest)

Samarbeid i Romsdal og ROR

Langfjordtunellen

Bygdeutvikling

Bil

Villabebyggelse

Fortetting

82

78

75

75

72

72

71

69

67

64

62

59

57

41

Innbyggerne ønsket i undersøkelsen vektlegging av dette fremover: 

mine sange faller et skær af hans hvide højhed. Jeg står og ser - og blir aldrig fær-
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UTDRAG FRA DIKTET ”ROMSDALEN” SOM BJØRNSTJERNE BJØRNSON 
SKREV ETTER EN REISE I DISTRIKTET I 1877 .

Jeg glæmmer jo ganske 
at se mod land.
- - - Det første syn,
efter tyve års savn,  
ved hjæmmets port -
slår som et lyn.
I minnet stod det:  
men ikke så stort.



24 Kommunens styringsredskap
En kommune er en meget kompleks 
organisasjon. De fleste har et bilde av 
kommunen som produsent av tje-
nester til befolkningen. Kommunen 
er imidlertid mye mer enn det. Som 
samfunnsutvikler er det ingen organisa-
sjon som overgår kommunen når det 
gjelder innsikt og innflytelse. Kom-
munen er også et myndighetsorgan på 
en rekke forvaltningsområder. Den gir 

både tillatelse, avslag og fører kontroll. 
Kommunen styres av politikere som er 
aktører i et komplekst samspill mellom 
ulike interesser i lokalsamfunnet.

Styringssystemer sikrer at alle kommu-
nens instanser arbeider mot de samme 
mål; at alle drar lasset i samme retning, 
og at retningen er riktig. Styringssyste-
mer sikrer at kommunen kan etterprøve 

det som er utført, og bidrar til å synlig-
gjøre behov for endringer.

Molde kommune har i dag moderne 
og velutviklede styringssystemer som 
forbedres og videreutvikles i tråd med 
behov og tilgjengelige ressurser. Gode 
og funksjonelle styringssystemer har 
vært prioritert fra både politisk og admi-
nistrativ ledelse i flere år. 

Årshjul i Molde kommune 2010
Administrative oppgaver: Inne i sirkel. Politiske oppgaver: Utenfor sirkel.
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Årshjulet angir tidspunkt for utførelse 
av politiske og administrative oppgaver 
og er i hovedsak etterlevd i 2010. Den 
vesentligste endringen var at behandling 
av Strategier for planperioden 2011 - 
2014 og rammer og føringer for budsjett 
2011 ble flyttet fra juni til september. 

I 2010 har man gått over til større grad 
av elektronisk utsending av sakspapi-
rer. Kommuneplanen og årshjulet blir 
dermed ikke synliggjort på samme måte 
som før, da de ble trykket på henholds-
vis andre og siste side i alle saksdoku-
menter som ble sendt ut.

dig. De største tanker fra liv og sagn strømmer mod synet, prøver ihærdig intrykkets 
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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. Systemet 
består av 4 moduler; balansert målsty-
ring (BMS), kvalitetsdokumentasjon, 
avvikshåndtering og forbedringstiltak 
og risikostyring. Rettesnora er et internt 
system som er lett tilgjengelig for alle 
kommunens ansatte.

Balansert målstyring
Balansert målstyring tilsier at målin-
ger innenfor ulike fokusområder skal 
sees i en sammenheng. Dette gjelder 
økonomi, sykefravær og bruker- og med-
arbeiderundersøkelser. 

Kommunens verktøy til dette har siste 
årene vært preget av leverandør- og 
supportutfordringer. Heller ikke 2010 
har gitt noen god løsning på dette slik 
at enhetene kan se samlet hvordan de 
ligger an på de ulike fokusområdene. 
Økonomi- og sykefraværsrapportering 
er imidlertid gjennomført, og det er 
etablert en rutine på at disse rappor-
tene blir behandlet i samme politiske 
møter. Kommunen har gode verktøy for 
gjennomføring av undersøkelser, og det 
foreligger resultat fra undersøkelser i 
2010. Årsrapporten viser dette og det 
vises til målekort for hver enhet som 
sammenstiller resultatene i et bilde.

Kvalitetsdokumentasjon 
Denne modulen er bygd opp i samsvar 
med de 5 fokusområdene organisasjon, 
samfunn og livskvalitet, brukere, med-
arbeidere og økonomi som kommunen 
har i sitt målekort. Her dokumente-
res hvordan kommunen planlegger, 
dokumenterer, organiserer, utøver og 
vedlikeholder sine tjenester i henhold 
til gitte myndighetskrav og interne 
standarder. 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 oss om uønskede hen-
delser som avviker fra myndighetskrav 
eller våre egne standarder. Rapportering 
av avvik, merknader og personskader 
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 av-
viksrapportering som grunnlag for konti-
nuerlig forbedringsarbeid i sine enheter. 
Avvikene meldes elektronisk og behand-
les i linjen av de enkelte enheter. I 2010 
ble det rapportert om 2.897 uønskede 
hendelser. Disse ble hovedsakelig meldt 
fra pleie- og omsorgstjenestene samt 
fra enheten tiltak funksjonshemmede.

Risikostyring  
Molde kommune har enda ikke tatt i 
bruk denne modulen av kvalitetssty-
ringssystemet. Bakgrunnen for dette er 
nødvendige økonomiske innsparingstil-
tak som ble gjennomført i løpet av året.
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storhed at favne, måle. De vider sig, hæver sig, dampe, skråle; - som myre-små-flid 
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Målinger og resultat skal gjenspeile 
hva som er oppnådd i forhold til visjon, 
mål og strategier. Derfor er visjon og 
overordnede mål definert inn i kom-
munens gjennomgående målekort som 
fokusområder: brukere, organisasjon, 

medarbeidere, økonomi, og samfunn og 
livskvalitet. Målekortet er bygd opp elek-
tronisk i et eget verktøy for balansert 
målstyring. Balansert målstyring er 1 av 
4 moduler i det helhetlige kvalitetssty-
ringssystemet Rettesnora.

Målekort for Molde kommune 2010

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  2007 2008 2009 2010 resultat resultat resultat

Resultatgrense for målekortet

BRUKERE 
Gode tjenestetilbud ...............................................................         
- Brukertilfredshet i forhold til tjenestetilbudet ........................  4,7 4,7 4,3 4,4 4,6 6,0 - 4,7 4,6 - 4,0 3,9 - 1,0
Brukermedvirkning ................................................................         
- Brukertilfredshet i forhold til medvirkning ..............................  4,0 4,1 3,8 3,1   3,8  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 3,2 3,6 3,6 3,6 6,0 - 4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 1,0
Funksjonelle stabs- og støttefunksjoner
- Intern brukertilfredshet med stab- og støttefunksjoner ..........  5,0 3,9 3,9 3,9 3,9 6,0 - 5,0 4,9 - 4,0 3,9 - 1,0

MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær ...............................................................................  6,0 % 9,8 % 9,9 % 10,5 % 10,1 % 0,0 % - 6,0 % 6,1 % - 9,0 % > 9,0 %
- Medarbeidertilfredshet ...........................................................  4,6 4,3 4,4 - 4,4 6,0 - 4,6 4,5 - 4,2 4,1 - 1,0
Deltagende 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 4,3 4,4 4,4 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 % 0,3 % -2,6 % -1,2 % -1,7 % ≥ 0,0 % -1,0 % < -1,0 %

SAMFUNN OG LIVSKVALITET
Aktivt regionalt samarbeid ...................................................         
- Molde som pådriver i regionalt samarbeid .............................  4,0  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 - - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
- Kulturtilbudet ...........................................................................  4,5  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 - - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0
Helhetlig sentrumsutvikling
- Helhetlig sentrumsutvikling .....................................................  4,5  4,2 - - 6,0 - 4,5 4,4 - 3,0 2,9 - 1,0

Resultat

og kolibri-snak de triller tilbage; - jeg ber dem stanse! Det er som vilde i handsker 
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Forklaring av målekort

Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Målemetode

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 faktorene 
valgt:

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

og frak en herre by’ bærgene op at danse. Nej, frist dem ikke; men giv dig hen! Da 
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Miljørapport
I kommuneplanens overordnede mål, 
punkt 2 - vekst i kvalitet, settes miljøet 
i fokus. De ulike enhetene har mål og 
tiltak og kommunen utfører oppgaver 
som skal ivareta det ytre miljø, blant 
annet ved rensing av avløp og støvfjer-
ning på offentlig veg. Renovasjonsar-
beidet er overlatt til et interkommunalt 
selskap, RIR. Innkjøpene gjennomføres 
i samsvar med ”Forskrift for offent-
lige anskaffelser” med vurdering av 
livssykluskostnader og miljømessige 
konsekvenser. 

Fjernvarmeprosjektet på Årø, som er 
basert på bioenergi, er satt i drift. Istad 
AS utreder muligheten for å legge 
fjernvarmenett fra Årø til sentrum. Det 
vil bli tatt en avgjørelse på dette i første 
halvdel av 2011.

Eksempler på miljøtiltak i noen av  
kommunens enheter
Trykkeri
Våren 2010 ble saksdokumenter sendt 
ut elektronisk til administrasjonen og 
eksterne mottakere. Kun politikerne får 
dette fremdeles i papirformat. Dette 
tiltaket førte til mindre papirforbruk. Selv 
om noen printer ut saksdokument, blir 
det ikke snakk om samme papirmengde 
som tidligere. Noen trær er spart! Når 
en fullgod elektronisk løsning er på 
plass, vil heller ikke politikerne få papir-
utgaver 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.  
I 2010 anslås det at energikostnadene 
utgjorde omtrent halvparten av de sam-
lede kostnadene knyttet til maskinvare. 
Det har i året vært arbeidet med IKT-
strategi, og ferdig plan blir behandlet på 
nyåret 2011. Her legges det blant annet 
opp til at kommunen vil satse på å redu-
sere antall PC-er og servere, redusere 
papirbruken og ta i bruk strømbesparen-
de systemer, samt at maskinvaren bør 
innholde et minimum av miljøgifter.

Kvam og St. Sunniva barnehager
Når barnehagene ferdes i skog og 

mark, er det fokus på å ivareta naturen 
og å verne om livet i naturen på alle 
plan. Det skal være minimalt med spor 
etter barna, og søppel tas med hjem. 
Inne i barnehagene er søppelsortering 
ofte tema i det daglige, og det skapes 
forståelse for hva som hører til i de ulike 
kategoriene av søppel. Dette er med i 
årsplaner og tiltaksplaner.  
En avdeling på St. Sunniva deltok i Kli-
makampen med innsamling av utgåtte 
blinkesko, som er en miljøskader.  Det 
ble ikke veldig vellykket da det var 
vanskelig å få foreldrene til å følge opp. 
Kun to par ble samlet inn! Men dette 
var tema med de eldste barna, som et 
underemne til årets gjennomgangstema 
under benevnelsen ”SKO”.  

Kviltorp skole 
Skolen har fokus på å bevisstgjøre elev-
ene i forhold til temaet miljø i undervis-
ningen. Elevene har hatt kontakt med 
RIR og har blant annet gjennomført 
batteriinnsamling. Elevene har ansvars-
oppgaver i forhold til kildesortering, og 
ryddeoppgaver på skoleområdet og ute 
i skolens nærmiljø (hele Kviltorpområdet 
før 17. mai).

Helsetjenesten
Helsetjenesten prøver å tenke miljø 
ved forflyttning. Det er kjøpt inn et par 
sykler som brukes til kortere avstander. 
De ansatte benytter Timeekspressen på 
møter/kurs i fylket. Elbil til nærtransport 
er kjøpt inn, samt to hybridbiler til kjø-
ring utenfor bykjernen. Enheten skulle 
gjerne benyttet enda flere elkjøretøy, 
men anskaffelsesprisen er foreløpig 
høyere enn tilsvarende kjøretøy som  
går på fossilt brennstoff.

Helsetjenesten gjennomfører serti-
fisering av Miljøfyrtårn i kommunen. 
Programmet er utarbeidet som et verk-
tøy for å heve miljøstandarden i private 
bedrifter og offentlige virksomheter. 
Bedrifter og virksomheter som går gjen-
nom en miljøanalyse og deretter oppfyl-
ler de aktuelle bransjekravene, kan bli 
sertifisert som Miljøfyrtårn. Gevinsten 
vil blant annet være sparte penger på 
drift, forbedret arbeidsmiljø og en tyde-
lig miljøprofil. Miljøfyrtårn-sertifikatet er 
et norsk, offentlig sertifikat.  
Per 14. oktober 2010 fantes det 2.520 
sertifiseringer i Norge. NTNU-rapport 
fra 2005 viser at de sertifiserte virksom-
hetene hadde redusert energiforbruket 
med mer enn 5 pst., og at de kildesorte-
rer over 60 pst. av avfallet. Det ble også 
påvist en tendens til lavere sykefravær 
enn landsgjennomsnittet. I 2010 er det 
sertifisert 7 nye virksomheter i Molde, 

og ved utgangen av 2010 var 18 virk-
somheter sertifisert. Flere er underveis. 
Det er foreløpig ingen virksomheter i 
organisasjonen Molde kommune som  
er sertifisert.

Molde bydrift 
Enheten har fokus på miljø og miljøpro-
dukter i alle sine virksomheter. Noe av 
det som ble gjort for å bedre miljøet i 
2010, var oppgradering av olje- og smø-
rehallen på verkstedet, bruk av Dustex 
fremfor Klorokalsium på støvbinding 
av grusveger, kontinuerlig fokus på 
strømforbruk, testing av LED-lys som 
alternativ lyskilde til gatelys og høy 
prioritet av renovasjon langs vegnett, i 
friluftsområder og på badeplasser. Ved 
bruk av plantevernmidler (sprøytestoff) 
brukes klasse C, og renholdsmetodene 
er endret med fokus på svanemerkede 
produkter.

Molde Utleieboliger KF 
Foretaket har utarbeidet en veileder 
for miljøfokus med det formål at 
ansatte har fokus på miljø knyttet både 
til anskaffelse, renovering og drift av 
utleieboligene. Det skal legges vekt på 
at også beboerne kan utvikle bevisst-
het for miljøhensyn og oppnå gode 
vaner og valg for miljøet. Veilederen 
omhandler tema som etterisolering, 
bruk av miljømerkede produkter, valg 
av kvalitet og varige løsninger, resirkule-
ring, avfallshåndtering, passe størrelse 
på bolig, sentral beliggenhet (da unngås 
transportbehov/gir trim) m.m.

Molde Eiendom KF
Foretaket er ansvarlig for fjerning av 
PCB-armatur på alle bygg, og all PCB-
armatur i kommunen er nå fjernet. 
Dette er rapportert til Fylkesmannen.
Ved all rehabilitering av bygninger 
kreves avfallplaner fremlagt i forbindelse 
med godkjenning av byggesaken.
Reglene i offentlige anskaffelser,  
§ 3-1. (8) følges, for blant annet å ivareta 
kravene til nødvendige miljøhensyn ved 
alle anskaffelser.

Energiøkonomisering vektlegges ved 
alle nybygg og rehabiliteringer både 
med isolering av vegger inklusiv glass, 
gulv og himlinger, samt med innmon-
tering av driftstekniske installasjoner 
for å styre og redusere energibruken. 
En skole er oppvarmet med fjernvarme 
fra flisfyringsanlegg. Det legges opp til 
vannbåren varme ved alle nybygg og 
renoveringer/rehabiliteringer hvor det 
er mulig. Dette muliggjør en fremtidig 
kobling til for eksempel fjernvarmean-
legg. Ved alle nybygg og rehabiliteringer 

Samfunn og livskvalitet
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skal du spore, at man blir større iblandt de store. Er du kun ydmyg, de siger det 
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legges det renholdssoner med spesielt 
anbefalte matter ved alle innganger 
og garderober for å redusere støv og 
skitt inn i bygget. Dette gjør renholdet 
enklere, og gir et bedre inneklima i våre 
bygninger. Dermed legges det også til 
rette for bruk av innesko ved skoler og 
barnehager.

Molde Vann og Avløp KF
Virksomheten har en todelt rolle i for-
hold til ivaretakelse av ytre miljø.
Foretaket er direktedelegert fra kommu-
nestyret ansvaret for å sikre en  
”God og miljømessig riktig avløpshånd-
tering”. Forurensningsforskriften setter 

klare rensekrav til utslippene både fra 
kommunens og private renseanlegg. 
Per dags dato etterleves disse kravene. 
Nye strengere krav krever imidlertid at 
kommunen oppgraderer hovedavløps-
renseanleggene i sentrum og at kom-
munen etablerer et system som sikrer 
at renseeffekten på private avløpsrense-
anlegg dokumenteres. Miljøet er i fokus 
også når gamle avløpsrør skiftes ut. 
Miljøgevinsten er færre lekkasjer og en 
minimering av overløp av avløpsvann. 
Foretaket har videre hatt et særlig fokus 
på at virksomheter med oljeholdig eller 
fettholdig avløpsvann har utskillere for 
dette og at disse fungerer tilfredsstil-
lende. 

Den andre rollen som foretaket har for 
ivaretakelse av ytre miljø, er knyttet til 
miljørelaterte oppgaver som utføres for 
kommunen. Dette gjelder generelt å 
ivareta kommunens forpliktelser som 
forurensningsmyndighet. Eksempler her 
er å passe på at forurenset grunn blir 
fjernet før oppsetting av bygg, påse at 
nedgravde oljetanker blir kontrollert eller 
skiftet ut om det er fare for forurens-
ning og så videre. Foretaket håndte-
rer også forsøplingssaker og andre 
forurensningssaker. Miljøtilstanden i 
vannforekomster som sjø og vassdrag, 
blir overvåket for å fange opp eventuell 
endring i miljøkvalitet.  

Nøkkeltall miljø

Avfall og renovasjon         
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering i pst. - 5 5 2 2 2 4 4 4
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Andel husholdn.avfall sendt til materialgjenvin. og energiutnyttelse i pst. 83 86   -  71 75 80 70 73 78
Samferdsel         
Personbiler. Antall per. 10.000 innbyggere 4 605 4 685 4 761 4 751 4 794 4 870 4 695 4 744 4 788

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Livskvalitet
Aktiv på dagtid 
Dette er et tilbud til kommunens 
innbyggere i yrkesaktiv alder som er i 
en trygdesituasjon og ønsker å komme 
i gang med trening. Medlemstallet har 
ligget på rundt 100 de tre siste år, hvor 
123 medlemmer var registrert i 2010. 
Økningen skyldes trolig et bedre tilbud, 
ikke minst bassengtilbud. For kr. 400,- 
per år, pluss en liten egenandel for de 
som benytter tilbudet i Moldebadet, 
kan medlemmene delta på ulike tilbud 
5 dager i uken. Dette er trening med 
apparater, styrke og kondisjonstrening 
i sal, vanngymnastikk og svømming i 
Moldebadet, tur i terrenget i turseson-
gen og tilbud om golf for den som øn-
sker det. Helsetjenesten drifter tilbudet.
Sitat fra medlemmer av ”Aktiv på 
dagtid”:
 ”Aktiv på dagtid har stor betydning for 
meg, både sosialt og helsemessig.”
 ”En god grunn for å komme meg ut.” 
” Treffer hyggelige mennesker.”
 ”Treningen, svømmingen og ikke minst 
turene er lystbetonte, trivelige, gjør godt 
for kroppen, men også for hele men-
nesket.”
  
Stikk ut!
Dette er en populær turaktivitet som i 
2010 ble gjennomført for sjette gang 
med 12 poster i kommunen. Nytt i 
2010 var at tre av turmålene kunne nås 
på hjul, det vil si rullestol, barnevogn 
og sykkel. Til posten på Hjertøytangen 
kunne kajakk brukes.

Sesongen for ”Stikk ut” varte fra 10. 
mai til 25. oktober og på hvert turmål 
var der en kasse med bok til å skrive 
navnet sitt i. Turmålbesøkene måtte 
registreres elektronisk via tjenesten 
StepLog (SMS eller internett), eller det 
kunne sendes en oversikt til informa-
sjons- og servicetjenesten i Molde kom-
mune. Nabokommunene hadde også 
turkassetrim. Til sammen var 90 turer 
tilgjengelige i 8 kommuner i regionen. 
Ved å delta på minst 7 turer (6 turer 
for barn under 10 år) oppnådde man 
kravet for å kjøpe årets STIKK UT-krus 
til kr. 100,- (gratis for barn under 18 år). 
Tiltaket ble organisert av helsetjenesten 
sammen med en stor gruppe frivillige.

Vannfontene
Tilbudet består av behandling og aktivi-
tet i basseng. Målgruppen er førskole- 
og skolebarn under 12 år med spesielle 
behov, og er organisert som gruppeak-
tivitet. Det er drevet av helsetjenesten. 
”Vannfontene” startet som et prosjekt 
i 2003 og har vært drevet i kommunal 
regi siden 2005. Med et opphold første 
halvdel av 2010, da Lubbenes svømme-
hall var stengt, fortsatte tilbudet høsten 
2010 i Moldebadet. Høsten 2010 deltok 
ukentlig 7 barn.

Målsetting for tilbudet er vanntilvenning, 
trivsel og økt selvfølelse, bevegelse og 
bevegelsesglede og å kunne benytte et 
vanlig svømme-/badetilbud senere

Sitater fra deltagere og pårørende:
”Det er moro å være på svømming”.  
”Jeg gleder meg til neste gang”.
”Hun mestrer og får positive tilbakemel-
dinger, og selvfølelsen har økt”. 
”Det er en stor opplevelse for ham å 
bevege seg rundt alene, også dit han 
ønsker selv!” (Multihandikappet barn).

HELT - et livsstilsendringsprogram 
Navnet HELT står for Hverdagsaktivitet, 
Endring, Livsstil og Trivsel. Målgruppen 
er personer over 16 år som ønsker å 
endre livsstil, og har problemer med 
overvekt. Det forutsettes samarbeid 
med fastlege. Kurset er gratis, men 
utgifter til valgte aktiviteter må dekkes 
av den enkelte. 

Kurset inneholder gruppesamlinger 
annenhver uke med aktuelle tema, med 
både teoretisk og praktisk innhold, tilret-
telagte treninger 1 - 2 ganger i uken der 
man finner ut hva som er rette aktivitet 
for den enkelte og individuell veiledning 
gjennom prosessen.

Kurset er i regi av helsetjenesten og 
gjennomføres i nært samarbeid med 
fastleger, ernæringsterapeut og ulike 
instruktører og Helse Midt-Norge. Etter 
behov innledes samarbeid med NAV, 
annet helsepersonell og den enkeltes 
arbeidsplass.

 2010
Turmål (4 turer er tilgjengelig for rullestol)  12 
Registrerte besøk i turbøker   16 912 
Antall personer kvalifisert til krus  884 
Antall som registrerte seg elektronisk   2 165 

selv, at noget er større æn deres største. Se på den lille borende elv oppe i skaret; og 



30 Utviklingen innen organisert idrett  
Utviklingen har vært svært positiv, hvor 
medlemstallet i de 57 idrettslagene ved 
siste registrering var 11.951 med en øk-
ning på hele 13,5 pst. de siste 4 årene. 
Det gir en oppslutning på 47,6 pst. i for-
hold til folketallet i kommunen og dette 
er langt over landsgjennomsnittet. I våre 
nabobyer er oppslutningen 32,8 pst.  
i Ålesund og 27,1 pst. i Kristiansund. 

Hele 37 forskjellige idretter av totalt  
54 på landsbasis, er representert i Mol-
de kommune. Siste registrering av akti-
vitetstall viser 9.490 eller en økning på 
13,3 pst. i perioden. En kjent utfordring 
i norsk idrett er at ungdom i aldersgrup-
pen 13 - 19 år slutter med idrett. Det er 
derfor gledelig å kunne vise til en positiv 
aktivitetsøkning fra 1.835 til 1.997 for 
denne gruppen, noe som utgjør 8,8 pst. 
i økt oppslutning.

I tillegg til at Molde bydrift v/park og 
idrett forvalter utleie av alle kommunens 
idrettshaller, baner og friluftsanlegg, bi-
dras det også til bygging av nye anlegg 
for kommunens innbyggere i samarbeid 
med de frivillige organisasjonene.

Ny kommunedelplan for anlegg og om-
råder for idrett og friluftsliv for perioden 
2010 - 2014 ble vedtatt i kommunesty-
ret den 22. april 2010. Planen beskriver 
status innen det frivillige idretts- og 
friluftslivet i Molde, og gir et godt bilde 
av hvilke utfordringer kommunen står 
overfor de kommende år. Planen gir en 
oversikt over anleggs- og aktivitetssta-
tus og føringer for ny anleggsutbygging 
de kommende år. 

Det frivillige organisasjonslivet i Molde 
er en svært viktig bidragsyter til at kom-
munens innbyggere, spesielt barn og 

unge men også voksne og eldre, har 
gode fasiliteter å boltre seg i.

Av store utbyggingsprosjekter som ble 
ferdigstilt i 2010, må Moldebadet og 
Rivals nye flotte kunstgressbane i Årølia 
nevnes. Neste store nødvendige utbyg-
gingsprosjekt som har stått på planen 
en stund, er en nødvendig renovering 
av Idrettens Hus. Bygget hadde 40 års 
jubileum i 2010, og tall viser at anleg-
get i de 40 årene har hatt ca. 6 millioner 
besøkende.
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Beredskap
Molde kommune kan både i krig og i 
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 kvalitetssty-
ringssystem ”Rettesnora”. Planene har i 
løpet av 2010 blitt oppdatert og ajourført. 

Den som har ansvar for kommunens av-
delinger og enheter i fredstid, har også 
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 tjenelige 
beredskapsplaner. Dette skal skje dels 
gjennom forebygging og øvelser og 
dels ved innsats etter at en krise eller 
katastrofe har oppstått.

I forbindelse med sentrale myndighe-
ters presentasjon av ny mal for krise-
planlegging i kommunene, har Molde 
kommune avgitt høringsuttalelse. Malen 
blir knyttet til det nye regelverket om 
kommunal beredskapsplikt som trådte 
i kraft 1. januar 2011. Dette fører til at 
kommunens beredskapsplaner nå må 
omarbeides og oppdateres i vesentlig 
grad i året som kommer.

I løpet av året 2010 har det i bered-
skapsmessig sammenheng fortsatt vært 

fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser 
(ROS-analyser) og koordinering av eksis-
terende planer i barnehager og skoler.

Kommunens kriseteam for omsorgs-
beredskap er svært godt fungerende, 
og har også i år hatt sine regelmessige 
interne samlinger. Flere av teamets 
medlemmer deltok på fylkesmannens 
beredskapskurs for kriseteam i slutten 
av november. Teamet hadde i 2010 flere 
utrykninger ved ulykker/hendelser. Noen 
av disse utrykningene krevde betydelig 
innsats fra teamets medlemmer.

Fylkesmannen arrangerte i september 
2010 samling for kommunenes bered-
skapsmedarbeidere. Det var i samlingen 
innlagt en krisehåndteringsøvelse. 
Molde kommunes beredskapsmedarbei-
der deltok i samlingen og øvelsen.

Etikk
Molde kommune har fokus på etikk. 
ROSE-filosofien er sentral både for det 
interne arbeidet i kommunen og for 
kontakten ut mot brukerne av kommu-
nens tjenester. Kommunen er avhengig 
av å ha tillit hos befolkningen, og det å 
ha klare etiske kjøreregler er et viktig 
verktøy for å skape og opprettholde tillit. 

I 2010 startet arbeidet med revisjon av 
de etiske retningslinjene som gjelder for 
ansatte og folkevalgte i Molde kom-
mune. Arbeidsgrupper fra de ulike om-
rådene i kommunen, fikk som oppgave 
å gjennomgå de eksisterende etiske 
retningslinjene og komme med forslag 
til endringer. Endringsforslagene ble så 
sammenfattet og utkastet ble sendt 

videre ut på høring. Revisjon av etiske 
retningslinjer skal til politisk behandling 
våren 2011. Arbeidet med revisjon av 
de etiske retningslinjene har forsterket 
bevisstheten rundt etiske spørsmål i 
organisasjonen. Dermed er grunnlaget 
lagt for en fortsatt god etisk praksis i 
Molde kommune.

 2009 2010 Økning
Antall idrettslag 55 57 2
Antall medlemmer 11 802 11 951 149

tænk på den første, som stilt på isen og stenen gnog: - , Kæmperne skavedes fra 
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Kommunikasjon
Informasjons- og  
kommunikasjonsteknologi
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 internasjonalt 
perspektiv, går svært raskt. 

IKT-strategisk plan
Arbeidet med IKT-strategisk plan for 
Molde kommune ble påbegynt i 2010 
og forventes avsluttet vinteren 2011. 
Planen skal bidra til at kommunen arbei-
der målrettet for å utnytte IKT-tjenester 
på en effektiv måte. Målet er å yte enda 
bedre service til innbyggerne og effek-
tivisere og forenkle interne arbeidspro-
sesser. Sentrale stikkord er økt produkti-
vitet, høyere kvalitet, økt tilgjengelighet 
og reduserte kostnader for å produsere 
og levere framtidens tjenester. 

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 satt i gang et forprosjekt 
med tanke på etablering av en felles IKT-
organisasjon. Forprosjektet skal være 
ferdigstilt innen utgangen av 2011.
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 vedlikeholdskost-
nader, et større og mer profesjonelt 
IT-miljø, bedre driftskvalitet, samt bedre 
og flere digitale tjenester til innbyggere 
og næringsliv. 

Molde kommunes nettside
Kommunens offisielle nettside har de 
siste årene utviklet seg fra en tradisjo-
nell 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-
fektivisering. 

Besøkstallene har de siste fire årene 
vært forholdsvis stabile. I 2010 hadde 
nettsiden 226.875 unike besøkende og 
i snitt var 621 besøkende daglig innom 
www.molde.kommune.no. Omtrent 10 
pst. av besøkene er fra ansatte i Molde 
kommune. 

Nedgangen i besøkstallet på ca. 5 pst. 
sammenlignet med 2009, skyldes at 
kommunen i slutten av september 
lanserte nye intranettsider. En betydelig 
andel av de ansatte gikk da over fra å 
bruke kommunens nettside til å bruke 
intranettet som startside.

De 10 mest sette sidene står for 33 pst. 
av trafikken. Etter inngangsiden er det 
”Ledige stillinger i Molde kommune” 
som genererer mest trafikk med 21.600 
visninger i 2010. 

Molde kommune vant sølv i Farmandpri-
sen for beste nettsted 2010 i kategorien 
offentlige virksomheter. Nettstedet har, 
etter juryens vurdering, en brukervenn-
lighet og nytteverdi som gjør at en bety-
delig andel av kommunens nettbrukere, 
besøkende og andre interesserte kan 

ha glede av det. Nettstedet ble vurdert 
som ”solid og omfattende” med jevnt 
over meget velskrevne tekster. Føl-
gende siteres fra juryens evaluering:

”Vær offensiv og våg å stikke dere enda 
mer ut. Flere moldensere har vist at det 
kan gi suksess! 
Fortsett å tenke brukervennlighet, en-
kelhet og visuell kommunikasjon, så har 
dere mulighet for å kjempe i teten også 
i fremtidige Farmandkonkurranser!

Selv om Molde kommune er kommet 
godt i gang med å tilby ulike elektro-
niske tjenester og selvbetjeningsløs-
ninger, oppfylles ikke alle kriteriene 
som forventes av et offentlig nettsted. 
Molde kommune har i årene 2007 – 
2010 oppnådd fire av seks stjerner på 
kvalitetsvurderinger til norge.no. 
Nettsiden mangler videooverføring av 
politiske møter, og det er ikke lagt til 
rette for elektroniske høringer. Kom-
munen skårer lavt på dialog (blogg, so-
siale medier med mer) og den tekniske 
plattformen er utdatert. Etablering av 
ny portalløsning skal legge til rette for 
at kommunen til enhver tid oppfyller de 
kravene som stilles fra sentralt hold. 

Intranett
Molde kommune lanserte høsten 2010 
et helt nytt intranett. Det er basert på 
SharePoint som er et verktøy for effek-
tiv samhandling og deling av informa-
sjon. Første fase har hatt fokus på blant 
annet nyhetspublisering, kunnskapsde-
ling blant ansatte og ledere og integra-
sjon mot kommunens saksbehandlings-
system. Videre utvikling av intranettet 
vil bidra til effektivisering av tidsforbruk, 
økt kvalitet og økt kompetanse i organi-
sasjonen.

Mest besøkte sider på www.molde.kommune.no Visninger
Molde kommune - inngangssiden 181 915
Ledige stillinger i Molde kommune    21 657
Skole, barnehage og opplæring    13 610
Bolig, eiendom og byutvikling    12 220
 Kontakt oss    11 963
Kultur, fritid og idrett      8 373
Helse, sosial og omsorg      7 379
Skole       6 790
Tjenester til deg      7 160
Tomter, Årølia boligfelt      5 186

Gjennomsnittlig besøk per dag

2007 2008 2009 2010

578 598 621653

hværandre! Et var de før, men måtte forandre åsyn og væsen i vår-flom-tiden; - mil-
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Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: N
asjonalbiblioteket, bldsa_BB1292
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UTDRAG FRA DIKTET ”ROMSDALEN” SOM BJØRNSTJERNE 
BJØRNSON SKREV ETTER EN REISE I DISTRIKTET I 1877 .

Dette er Romsdalens 
stride land!
Nu er jeg hjæmme;
ti alt, som jeg ser, 
har øje og stemme!
Og folket? 
- Jeg kænner hvær 
eneste mand,
om aldrig jeg så ham. 
Her er han tolket:
kænner du fjorden, 
kænner du folket.
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Forklaring til tabellen
Ansatte per 31. oktober 2010 som har 
et fast tilsettingsforhold til Molde kom-
mune. Det vil si at også ansatte som er 
vikarer, har permisjon og midlertidig an-
satte på aktuelle tidspunkt er med i tel-
lingen. En ansatt vil kun bli telt en gang 
som ansatt, og da hvor vedkommende 
har sin hovedstilling. Antall årsverk vil 
fordeles etter hvor vedkommende fak-
tisk arbeidet på aktuelle tidspunkt.
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 Ansatte Årsverk
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Antall ansatte og antall årsverk

Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 29 32 29 26 27,69 30,54 27,49 25,19
Plan- og utviklingsavdelingen 34 36 34 38 32,30 34,30 31,05 34,75
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 42 40 36 18,36 27,24 27,68 25,52
Økonomiavdelingen 24 25 25 27 23,90 25,00 24,30 26,22
Informasjons- og serviceavdelingen 20 21 11 11 17,00 17,50 9,80 9,60
Kvam skole 34 33 34 33 28,79 27,37 27,75 27,71
Sellanrå skole 48 49 50 51 42,11 43,13 43,37 47,43
Langmyra skole 59 63 59 59 52,92 55,85 54,49 54,95
Nordbyen skole 48 42 43 47 40,12 35,99 36,46 41,23
Kviltorp skole 50 53 55 57 42,51 45,88 47,79 49,59
Kleive skole 15 15 15 14 13,24 12,43 12,61 12,26
Bolsøya skole 14 13 11 11 10,88 9,32 8,85 8,72
Vågsetra barne- og ungdomsskole 40 39 41 39 33,76 34,34 35,21 34,56
Sekken oppvekstsenter 12 13 12 10 8,56 10,18 9,24 7,68
Bekkevoll ungdomsskole 50 56 55 49 46,81 52,72 49,99 47,17
Bergmo ungdomsskole 38 40 40 42 34,48 36,15 36,09 37,76
Skjevik barne- og ungdomsskole 33 36 37 38 30,74 32,97 35,44 34,26
Molde voksenopplæringssenter 23 24 32 36 20,62 21,61 26,68 31,22
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 36 38 35 36 29,29 32,35 28,83 31,18
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 31 34 35 31 28,34 29,91 29,96 27,53
Kvam og St. Sunniva barnehager 30 27 29 33 27,60 26,31 26,75 29,75
Hjelset, Skogstua og Kleive barnehager 25 32 34 39 20,75 25,23 27,53 32,75
Kviltorp og Langmyra barnehager 5 14 17 17 5,00 13,80 14,36 13,88
Lillekollen barnehage - 29 27 35 - 25,60 23,28 31,30
Helsetjenesten 66 64 70 65 39,22 38,76 40,93 39,04
Barne- og familietjenesten 55 62 60 60 48,65 55,91 55,59 56,10
Sosialtjenesten NAV Molde 31 37 32 37 29,40 35,10 27,25 32,45
Ressurstjenesten - - 24 25 - - 22,35 24,35
Molde asylmottak - - 8 9 - - 7,80 8,10
Glomstua omsorgssenter (Råkhaugen) 148 140 140 126 99,37 98,98 104,26 93,09
Kirkebakken omsorgssenter 123 127 130 135 95,14 99,24 100,76 102,60
Bergmo omsorgssenter 100 114 112 104 74,24 87,17 88,40 82,35
Røbekk omsorgssenter 40 38 55 47 30,17 29,02 33,95 31,19
Kleive omsorgssenter 73 70 77 77 48,18 46,67 51,00 49,31
Skåla omsorgssenter 44 47 43 46 29,91 31,95 29,29 31,32
Tiltak funksjonshemmede 173 182 187 201 119,85 131,14 138,16 141,56
Brann- og redningstjenesten 53 52 53 63 35,01 35,57 34,87 37,68
Byggesak og geodata 17 17 17 18 15,45 15,45 15,45 16,65
Molde bydrift 21 46 48 44 20,75 45,10 47,10 41,89
Kulturtjenesten 40 18 18 17 36,96 14,98 14,82 14,43
Kulturskolen 33 30 33 36 26,87 26,38 26,87 30,06
Totalt i Molde kommune 1 742 1 859 1 904 1 938 1 390,71 1 503,87 1 534,00 1 565,03

Antall årsverkAntall ansatte

2007 2008 2009 2010

1 742 1 390 1 859 1 503 1 904 1 534 1 938 1 565

lioner af år er det siden, millioner det også tog. Nu stamper fjorden in mellem laget, 
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Kompetanseutvikling
Lederutvikling 
I forlengelsen av ”Veksthus for ledere” 
som ble avsluttet i 2009, satte Molde 
kommune i gang en serie på i alt fire 
utvidede ledersamlinger. I tillegg til å 
videreutvikle tankegangen fra Veksthus, 
var det også sentralt å knytte mellom-
lederne til lederutviklingsprosessene. 
Prosessen ble forankret i rådmannens 
rådsmøte og ledermøter samt hos 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
Ledernettverkene hadde egne samlin-
ger og leverte innspill til innhold i leder-
utviklingen. Tema på de to samlingene 
i 2010 var ”Hva menes med ledelse i 
Molde kommune?” og ”Konflikthånd-
tering og konfliktforståelse”. Den andre 
samlingen var en direkte videreføring 
av tema i forelesningen på medarbei-
derdagene 2010. Rundt 200 ledere 
og mellomledere var samlet til felles 
kunnskapstilførsel og refleksjon på disse 
to samlingene i 2010. 

HMS-opplæring
I henhold til arbeidsmiljøloven §§ 3-5 
og 6-5 skal ledere og medlemmer av 
arbeidsmiljøutvalg ha HMS-opplæring. 
Hovedarbeidsmiljøutvalget i Molde 
kommune vedtok i 2010 et todagers 
kursopplegg med hjemmeoppgave for 
våre ledere og AMU-medlemmer. Av 
deltakerne fullføte 166 opplæringen i 
2010. 

Lærlinger
Det å ha lærlinger og utdanne fagarbei-
dere blir sett på som svært verdifullt i 
Molde kommune. Høsten 2010 inngikk 
kommunen 11 nye kontrakter i fire 
ulike fag. Totalt har kommunen hatt 39 
lærlinger i 2010, hvorav 14 har gått opp 
til fagprøve og bestått, en har sagt opp 
kontrakten og tre lærlinger har gått ut 
i foreldrepermisjon. Per 31. desember 
2010 har kommunen totalt 21 lærlinger 
med løpende kontrakt.

Opplæringskontoret for lærlinger i 
Molde kommune har i 2010 hatt fokus 
på kompetanseheving gjennom et obli-
gatorisk todagers introduksjonsprogram 
for lærlinger og veiledere. I tillegg er 
det innført månedlig studiedag for alle 
lærlinger slik at de skal kunne utveksle 
erfaringer, diskutere utfordringer i arbei-
det og arbeide med den skriftlige delen 
av opplæringen. 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 
for egne ansatte. Molde voksenopplæ-
ringssenter i samarbeid med fagseksjon 
skole har i 2010 vært ansvarlig for gjen-
nomføring av 2 kurs for ansatte innenfor 
skole og barnehage der målgruppen er 
assistenter og vikarer. Hvert kurs går 
over 60 undervisningstimer med 12 del-
takere på hvert kurs. Innholdet har vært 
norsk muntlig og skriftlig fagspråk, job-
brelatert bruk av data, bildebehandling 
og etikk. Målet med kurset er å gi økt 
trygghet og mestringsfølelse i jobbsitua-
sjonen samt kunne kvalifisere vikarer for 
fast ansettelse. 

Kompetanseutvikling/fagutvikling  
ellers i organisasjonen
Alle enheter har ansvar for å arbeide 
med kompetanseutvikling/fagutvikling 
innen egen enhet. Personalavdelingen 
har ansvar for kompetanseutvikling på 
overordnet nivå. Det arbeides godt i 
organisasjonen innen dette feltet. Re-
krutteringsplanen (rekruttere, beholde 
og videreutvikle kommunens medarbei-
dere) har også viktige elementer som 
følges opp i planer og tiltak i organisa-
sjonen på alle nivå.

Strategisk blikk fremover
Lederutviklingsprogrammet vil fortsette 
inn i 2011 med de to siste samlingene. 
Tema skal være ”Leder som person 
versus profesjon” og ”Endringsledelse, 
innovasjonsledelse, trygghet i utrygg-
het”. Det er viktig for Molde kommune 
å ha kompetente ledere som føler seg 
trygge i rollen.

Når det gjelder HMS-opplæring, vil 
denne følges opp gjennom halvårlige 
AMU-samlinger (se mer under helse, 
miljø og sikkerhet).
 
Det gjennomføres stadig kompetanse-
hevende tiltak i Molde kommune. Det er 
blant annet satt i gang et eksamensfor-
beredende kurs for renholdere i samar-
beid med Romsdal videregående skole 
som skal lede fram mot fagprøve. Det 
ventes at ca. 15 - 18 av kommunens 
renholdere tar fagbrev våren 2011. Det 
er et stort løft for denne yrkesgruppen.

Kompetanseutviklingsplanen for Molde 
kommune skal revideres i løpet av 2011 
sammen med lønnsstrategisk plan. 
Dette fordi disse dokumentene er svært 
viktige og delvis har felles innhold. 
Dette arbeidet skal forankres og arbei-
des med i alle deler av organisasjonen 
og på overordnet strategisk nivå.

Dyktige ledere og medarbeidere er 
selvsagt satsingsområder for Molde 
kommune. De ansatte trenger kompe-
tansepåfyll, da omgivelsene og krav til 
kommunen som tjenesteleverandør for-
andrer seg og utvikler seg. Ansatte skal 
bli hørt når de har forslag til forbedringer 
om mer effektiv bruk av kommunens 
ressurser. Med knappe ressurser, blir 
kompetanseutviklingstiltak nå drevet 
kreativt og kostnadseffektivt. Kom-
munen skal være en fremtidsrettet orga-
nisasjon med rett kompetanse til riktige 
tjenester.

løfter syd-vesten og hilser på dem; den, som stundom i skådde så dem, ved, at han 
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Medarbeiderundersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført for 
tredje gang blant alle ansatte høsten 
2010. Organisasjonen var mer forberedt 
denne gangen og det var ikke behov for 
et så grundig forarbeid som første gang. 
Flere enheter gikk gjennom undersøkel-
sen på forhånd og ryddet bort uklarheter 
og misforståelser. Svarprosenten har 
økt fra 52 pst. i 2006, til 69 pst. i 2008 
og til 70 pst. i 2010. Mange enheter 
oppnådde 100 pst. deltakelse og mel-
lom 90 – 100 pst. svar. Mange ansatte 
opplever nok at de tidligere undersøkel-
sene har vært brukt aktivt i forbindelse 
med forbedring av arbeidsmiljøet og 
svarer fordi resultatet blir brukt som et 
nyttig verktøy i enheten.

Resultatet skiller seg ikke mye fra 2008, 
men det er likevel individuelle forskjeller 
i enhetene. Skaleringen var som før  
1 - 6, der 1 var svakest og 6 beste re-
sultat. Totalresultatet for kommunen ble 
4,4 og samsvarer med landssnittet (108 
kommuner deltok). I 2008 var snittet 
også 4,4 både for Molde og landet.

Spørsmålene om mobbing var nye i 2008 
og skapte noe usikkerhet. Dette ble i 
2010 tatt tak i under forberedelsene, 
men noen få har nok fortsatt snudd ska-
leringen i sitt svar. Det er likevel alvorlig 
når svarfordelingen viser at noen svarer 
i selve skalaen (mellom 2 og 5) noe som 
betyr at mobbing oppleves til en viss 
grad. 

Molde kommune følger stort sett sam-
me snitt som alle andre. Men fortsatt 
er det et stykke igjen til å oppnå et snitt 
på 4,6 som er definert i kommunens 
målekort. Utfordringene handler om 
•   organisering av arbeidet
•   fysiske arbeidsforhold
•   medarbeidersamtaler
•   overordnet ledelse
•   systemer for lønns- og arbeidstids-

ordninger

Ved å studere detaljer nærmere ligger 
de større forskjellene mellom 2006, 
2008 og 2010 på enhetsnivå, og det må 
settes inn riktige tiltak der det trengs 
mest. 

Molde kommune har mange flotte 
resultat i medarbeiderundersøkelsen. 
Store deler av organisasjonen har høy 
grad av trivsel, trygghet og godt arbeids-
miljø. Dette er det viktig å gi honnør for 
og feire. Tiltak for å vedlikeholde gode 
resultat må til og det skal ikke tas for 
gitt at et godt arbeidsmiljø vedvarer av 
seg selv.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) med repre-
sentanter fra både ledelse og ansatte er 
i 2010 opprettet og i drift i alle enheter. 
De har et særskilt ansvar for å følge 
opp medarbeiderundersøkelsen. Alle 
enheter har pålegg om å ha med fire 
tiltak i tiltaksplanen for 2011. Disse er to 
tiltak som man gjennomføres i dag, som 
fungerer bra og som bidrar til et godt ar-
beidsmiljø og et godt resultat i undersø-
kelsen og to nye tiltak for å forbedre det 
som ikke var så bra i undersøkelsen. 

I Molde kommune har det i lengre tid 
vært satset på lederutvikling, noe som 
vil bidra til en god håndtering av medar-
beiderundersøkelsen. Det blir gitt hjelp 
og støtte i forbedringsarbeidet til de 
som har behov for det. 

Organisering av arbeidet

Innhold i jobben

Fysiske arbeidsforhold

Samarbeid med kollegene 

Mobbing, diskriminering  
og varsling

Nærmeste leder 

Medarbeidersamtale

Overordnet ledelse 

Faglig og personlig utvikling

Systemer for lønns-  
og arbeidstidsordninger

Stolthet over egen  
arbeidsplass 

Helhetsvurdering 

Gjennomsnitt

4,3
4,3
4,3

4,5
4,8
4,8

3,9
4,1
4,2

4,8
5,0
4,9

4,6
4,7

4,5
4,4
4,5

4,7
4,5
4,5

3,4
3,9
3,9

4,0
4,1
4,2

3,7
3,7
3,8

4,7
4,7
4,7

4,7
4,5
4,5

4,3
4,4
4,4

Medarbeiderundersøkelsene Molde 2008Molde 2006 Molde 2010

når dem lige til næsen; fjorden har intet opdraget væsen. Mod ham iler med bulder 
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Medarbeiderdager for alle ansatte i kom-
munen ble avholdt 20. – 21. september 
2010 og ble gjennomført for tredje gang 
siden 2006. Arrangement ble tradisjonen 
tro avholdt i Bjørnsonsalen med fire 
samlinger over de to dagene og totalt 
antall deltakere på ca. 1.400. 

Programmet ble innledet av rådman-
nen med etterfølgende foredrag og 
dialogkafe. Ordføreren og personal- og 
organisasjonssjefen avsluttet. Kommu-
nalsjef drift og forvaltning bandt det hele 
sammen. 

Foredragsholder var professor i ar-
beids- og organisasjonspsykologi Ståle 
Einarsen. Tema for foredraget var: ”Hva 
kjennetegner den gode medarbeider”. 

Einarsen ledet også dialogkafeen med 
spørsmål knyttet til innholdet i fordraget 
og da særlig relatert til problemstillinger 
omkring saksbehandling ved varsling 
og klage. Hovedarbeidsmiljøutvalget og 
enhetenes arbeidsmiljøutvalg vil være 
sentral i oppfølging av resultatene fra 
dialogkafeene.

Lokale krefter representert ved ”Gitar-
kvammeratene” stod for underholdnin-
gen. Ellers ble det utformet ny ROSE-
plakat i forbindelse med dagene.

I evalueringen av arrangementet krys-
set den enkelte deltaker av på utlevert 
skjema etter en skala fra 1 til 7 (7 er 
best). Resultatene fra evalueringene 
fremgår følgende diagram. 

M
edarbeidere

Informasjon 
på forhånd 

og invitasjon

Foredraget 
til Ståle 
Einarsen

Dialog-
kafeen

Total-
inntrykket 
av dagen

Medarbeiderdagene - evaluering

4,69 6,03 5,40 5,50

og kast hele hans våde, uvorne familje. Prøver så bærget at sætte ham fast, - med 
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Andel barn 1-5 år i barnehage 2009

Kvinneandel kommunestyrerepresentanter 2007

Utdanningsnivå blant kvinner og menn 2009

Deltakelse i arbeidsstyrken,  
kvinner og menn 20-66 år 2009

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner og menn 2009

Andel sysselsatte i deltid,  
kvinner og menn, 20-66 år 2009

Andel fedre 2006 og 2007 med fedrekvote eller mer

Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur 2009

Grad av kjønnsbalanse i offentlig forvaltning 2009

Grad av kjønnsbalanse i privat sektor 2009

Andel kvinnelige ledere 2009

Grad av kjønnsbalansert utdanningsprogram 2009

Indeks 2010

0,957

0,839

0,689

0,664

0,606

0,894

0,928

0,397

0,616

0,693

0,617

0,681

0,730

Indeks for kjønnslikestilling

Likestilling 
Grunnlag
Kommunen har som arbeidsgiver en 
redegjøringsplikt over den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestillingen  
i virksomheten. I henhold til likestillings-
loven § 1 a 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 kjønn, religion, legning eller etnisk 
tilhørighet.

Indeks for kjønnslikestilling 
Siden 1999 har Statistisk Sentralbyrå 
(SSB) publisert en indeks som måler 
likestilling mellom kvinner og menn i 
norske kommuner. Indeksen gir hver 
kommune i Norge et mål på likestilling, 
målt langs tolv ulike indikatorer. Indek-
sen gir kommunene en skår mellom 
0 og 1, hvor 1 indikerer full likestilling. 
Kommunene grupperes i fire like store 

grupper etter grad av likestilling. For 
årets indeks fordeles gruppene langs 
disse skårintervallene:
•   Lav grad av likestilling: 0,534 - 0,646
•   Middels lav grad av likestilling:  

0,647 - 0,675 
•   Middels høy grad av likestilling:  

0,676 - 0,699 
•   Høy grad av likestilling: 0,700 - 0,793

Tidligere ble likestilling hovedsakelig 
definert som likestilling mellom kvinner 
og menn. I dag snakker vi også om like-
stilling mellom ulike etniske grupper, 

grupper med ulik funksjonsevne og 
grupper med ulik seksuell orientering. 
Likestilling mellom kvinner og menn 
kaller vi for kjønnslikestilling, og det er 
dette indeksen sier noe om. Man tenker 
gjerne på kvinners likestilling i denne 
sammenhengen, som for eksempel 
kvinners deltakelse i arbeidslivet. I dag 
snakker vi også om likestilling for menn, 
og likestilling i hjemmet kan være vel så 
sentralt som i arbeidslivet. Indeksen for 
kjønnslikestilling i kommunene tar ikke 
stilling til hva som er viktigst, men be-
skriver i hvilken grad det foreligger for-
skjeller mellom kvinner og menn innad 
i en kommune langs flere dimensjoner, 
og hvordan disse forskjellene varierer 
mellom regionene. 

Med resultatet 0,730 er det gledelig å 
slå fast at Molde kommune kommer 
i gruppen ”Høy grad av likestilling”. 
Molde kommune har også høyest skår 
på indeksen blant kommunene i Møre 
og Romsdal. 

Molde kommune skårer spesielt høyt 
på disse indikatorene: Andel barn 1 - 5 
år i barnehage (0,957), kvinneandel blant 
kommunestyrerepresentanter (0,894) 
og deltakelse i arbeidsstyrken (0,928). 
Det er også flott å se at andel fedre med 
fedrekvote eller mer har økt en god del 
fra 0,620 til 0,664.

Den største utviklingen som kommer 
fram av indeksen har vært på indika-
toren andel kvinnelige ledere. I 2009 
skåret Molde kommune 0,553, mens i 
2010 er det kommet opp på 0,617. Når 
det gjelder gjennomsnittlig bruttoinntekt 
for kvinner og menn, har skåren økt fra 
0,680 til 0,689 i 2010. 

Molde kommune som arbeidsgiver
I 2009 hadde kvinner en gjennomsnittlig 
årslønn på kr. 349.000,- mens de i 2010 
hadde kr. 364.500,-. Dette gir en økning 
på 4,4 pst. Menn hadde til sammenlig-
ning en økning fra 2009 til 2010 på  
2,6 pst. Selv om kvinner nå har hatt 
større økning i årslønn enn menn både  
i 2009 og 2010, har fortsatt menn 
høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. 
Gjennomsnittlig forskjell mellom kjøn-
nene for 2010 er kr. 25.500,- eller  
7,0 pst. Dette er en nedgang fra 2009 
da forskjellen var 8,9 pst.

Molde kommune har totalt 42 ledere i 
sin organisasjon. Dette fordeler seg på 
en rådmann, fem avdelingssjefer hvorav 
2 er kommunalsjefer og 36 resultaten-
hetsledere. Av disse er 26 kvinner og 
16 menn, noe som tilsvarer en kvin-
neandel på 62 pst. Tabellen under viser 
gjennomsnittlig årslønn for kjønnene 
samt totalt for alle lederne i kommunen. 
Gjennomsnittlig årslønn for alle ledere 
er kr. 598.000,-. At forskjellen mellom 
den gjennomsnittlige årslønnen til de 
mannlige og kvinnelige lederne i kom-
munen er slik den er, kan forklares med 
at rådmannsteamet består av tre menn. 
Disse stillingene er kommunens høyest 
avlønnede og påvirker derfor statistik-
ken en del. Lønnsforskjellen mellom 
kvinnelige og mannlige ledere i 2010  
er stabilt like stor som i 2009 med ca. 
10,2 pst.

våde fingre, som var det en konkylje, tar han det hele nærgående pass, sætter for 
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Stabsavdelingene         
Andel i pst. 68,3 % 66,7 % 66,4 % 31,7 % 33,3 % 33,6 %   
Gjennomsnitt årslønn 375 000 394 000 417 000 477 000 472 000 504 000 11,2 % 5,7 % 5,5 %
Skole         
Andel i pst. 78,8 % 79,5 % 80,4 % 21,2 % 20,5 % 19,6 %   
Gjennomsnitt årslønn 349 000 366 000 382 000 389 000 385 000 409 000 9,5 % 5,1 % 4,4 %
Barnehager         
Andel i pst. 97,9 % 97,0 % 95,9 % 2,1 % 3,0 % 4,1 %   
Gjennomsnitt årslønn 312 000 324 000 345 000 258 000 258 000 288 000 10,6 % 11,6 % -1,0 %
Helse og sosial         
Andel i pst. 78,3 % 76,1 % 76,8 % 21,7 % 23,9 % 23,2 %   
Gjennomsnitt årslønn 373 000 382 000 401 000 428 000 439 000 467 000 7,5 % 9,1 % -1,6 %
Pleie og omsorg         
Andel i pst. 90,3 % 89,7 % 88,5 % 9,7 % 10,3 % 11,5 %   
Gjennomsnitt årslønn 322 000 333 000 352 000 308 000 321 000 335 000 9,3 % 8,8 % 0,5 %
Teknisk         
Andel i pst. 20,8 % 25,8 % 24,3 % 79,2 % 74,2 % 75,7 %   
Gjennomsnitt årslønn 338 000 357 000 378 000 336 000 351 000 368 000 11,8 % 9,5 % 2,3 %
Kultur         
Andel i pst. 62,2 % 63,4 % 57,6 % 37,8 % 36,6 % 42,4 %   
Gjennomsnitt årslønn 363 000 377 000 399 000 388 000 404 000 430 000 9,9 % 10,8 % -0,9 %

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Kvinner  Menn Differanse
 Kvinner Menn Utvikling 2008-2010 

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

M
edarbeidere

 2008 2009 2010

Kvinner 335 000 349 000 364 500
Menn 371 500 380 000 390 000
Gjennomsnitt årslønn kvinner og menn  342 000 355 000 370 000

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

 Menn Kvinner Alle

Antall 16 26 42
Gjennomsnitt årslønn 634 000 575 000 598 000

Ledere i Molde kommune - antall og gjennomsnitt årslønn 2010

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 de har. Innen kulturom-
rådet ser vi den jevneste fordelingen i 
organisasjonen både i forhold til kjønn 
(57,6 pst. kvinner og 42,4 pst. menn) 
og lønnsutvikling (0,91 pst. høyere for 
menn). 

Når vi ser til de tradisjonelt sett typiske 
kvinnearbeidsplassene, ser vi en positiv 
trend. Andelen menn har økt både innen 
barnehage og pleie og omsorg hvert år 
de siste tre årene. 

Statistikken fra 2009 viste at gapet 
mellom kvinner og menn i forhold til 
lønnsutvikling var redusert. I 2010 er 
gapet ytterligere redusert, og da særlig 
innen stabsavdelingene og skolene.

Ufrivillig deltid
Alle pleie- og omsorgsenhetene samt 
tiltak funksjonshemmede har mange 
deltidsstillinger, og mange av disse er 
under 25 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 bru-
kes til bemanning av vaktene. På søn- 
og helligdager arbeides det i forhold til 
årsturnus. I 2010 ble det underskrevet 
avtale om samme standard for turnus-
oppsett for pleie- og omsorgstjenestene 
og tiltak funksjonshemmede. 
Arbeidet med å redusere uønsket deltid 
har hatt fokus også i 2010. Krav om 
større fast stillingsgrad på grunn av 
”4-årsregelen”, blir hele tiden vurdert 
i forhold til ledige stillinger og mulige 
turnusjusteringer. Det er også satt 
i gang en ytterligere kartlegging av 
uønsket deltid i enheter som har mange 
små deltidsstillinger. Arbeidstakerne 
har også en aktivitetsplikt i forhold til 
ledige stillinger som i stor grad blir lyst 
ledig internt. Dette for å gi arbeidstakere 
med samme rettighet mulighet til å få 
større stillingsgrad og slik sett redusere 
uønsket deltid.  

Tabellen viser at det er kvinnene som 
dominerer bildet i forhold til redusert ar-
beidstid. Av alle kvinnene som arbeider 

i kommunen, arbeider 50,4 pst. deltid. 
Dette er en nedgang fra 2009 da 52,5 
pst. av kvinnene arbeidet deltid. 

Lønnsoppgjøret
Hovedtariffoppgjøret i 2010 bestod 
av både en sentral og en lokal del. 
Det sentrale lønnsoppgjøret gav en 
total lønnsramme for oppgjøret med 
en årslønnsvekst på 3,45 pst. Denne 
årslønnsveksten var fordelt på sentralt 
fremforhandlede tillegg og avsetning 
av en egen pott til lokale forhandlinger. 
Det totale oppgjøret, som inkluderer de 
som får hele sin lønn fastsatt gjennom 
lokal lønnsdannelse, ble dekt innenfor 
kommunens budsjetterte avsetning. 
Rett lønn er viktig og det ble nedlagt et 
godt arbeid i organisasjonen for å gjøre 
de nødvendige lønnsjusteringene lokalt 
etter den sentrale reguleringen. Med 
sterke føringer fra de sentrale parter på 
den lokale potten, ble det vanskelig å få 
til en god lokal lønnsfordeling. Dette er 
oppsummert fra både arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden. Lønnsoppgjøret er 
evaluert og tiltak er planlagt for å få til 
en enda bedre lønnspolitikk i Molde 
kommune. 

munnen og tuder i det med vesten-vejrs lunger, - så kan du vide, larmen blir vældig 
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Likestilling i et samfunnsperspektiv
Molde kommune jobber målrettet for 
at kvinner og menn skal behandles 
med likeverd. Dette handler om å ha et 
helhetlig perspektiv der menn og kvin-
ner skal kunne utføre sitt daglige virke 
i kommunen på like premisser og med 
like forutsetninger. Likestilling er både 
en menneskerettighet, en demokratiut-
fordring og et ressursspørsmål. Begge 
kjønn vinner i det lange løp på god like-
stilling også i en større sammenheng. 
Samfunnet er avhengig av å ta i bruk 
evner og interesser hos begge kjønn 
på alle områder. Et likestillingsfokus vil 
være med på å styrke kommunens kon-
kurranseevne både på kort og lang sikt.

Likestilling sett i forhold til tilrette- 
legging for ansatte med spesielle  
behov og ansatte uten norsk bakgrunn
Molde kommune har fokus på at med-
arbeidere med særskilte behov og de 
som har en annen etnisk bakgrunn enn 
norsk, skal ivaretas på samme måte og 
gis samme muligheter som alle andre 
medarbeidere. Molde kommune jobber 
derfor kontinuerlig for at alle personer 
som er eller blir ansatt skal ha like 
arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles 
på grunnlag av kjønn, religion, legning 
eller etnisk tilhørighet. 

I samarbeid med Fræna videregående 
skole ble det tatt inn sju minoritetsele-
ver på praksisplass i helsearbeiderfa-
get i 2010. I tillegg til praksiselevene 
har kommunen også lærlinger med 
minoritetsbakgrunn på ordinær lære-
kontrakt. Målet er å bidra til opplæring 
og utvikling, samt å rekruttere inn gode 
medarbeidere etter endt utdanning.

Molde kommune er opptatt av å ta vare 
på og følge opp ansatte med særskilte 

behov. Det legges også til rette for at 
nye ansatte skal komme til arbeidsplas-
ser i kommune organisasjonen der de 
ikke møter hindringer som begrenser 
mulighetene for å utføre en god jobb.

Likestillingsgruppe i barnehagene
Handlingsplan for likestilling i barnehage 
og grunnopplæring 2008 - 2010 gir 
sentrale føringer for likestillingsarbeid 
i barnehagen. Det overordnede målet 
i handlingsplanen er at barnehage og 
grunnopplæring skal bidra til ”et likestilt 
samfunn der alle får utnyttet sine evner 
og interesser uavhengig av kjønn, og at 
likeverd og likestilling mellom kjønn skal 
ligge til grunn for all læring og pedago-
gisk virksomhet i barnehage og grunn-
opplæring”. For at små barn skal få 
allsidige erfaringer og utvikle mangfoldig 
kompetanse er det viktig å bryte med 
de synlige og usynlige barrierene som 
hindrer gutter og jenter i å ta utradisjo-
nelle valg. 

Fagseksjon barnehage iverksatte et like-
stillingsprosjekt i 2010 i samarbeid med 
Anestua, Kvam, St. Sunniva, Kviltorp og 
Langmyra barnehager. Fylkesmannen 
har bidratt med prosjektmidler. Fokus 
for prosjektet er likeverd og medvirkning 
mellom gutter og jenter. Barnehagene 
har hatt faglig samarbeid med Dronning 
Mauds Minne, høgskolen for førsko-
lelærerutdanning i Trondheim. I tillegg 
til nettverksarbeid mellom barneha-
gene, arbeid i den enkelte barnehage, 
deltakelse på likestillingskonferanse og 
erfaringsutveksling med Trondheim, 
arrangerte prosjektgruppen fagdagen 
”Likeverdige muligheter for gutter og 
jenter” høsten 2010. Totalt 90 ansatte 
fra barnehagene i Molde kommune 
deltok.

Universell utforming i Molde kommune
Universell utforming er tilgjengelighet 
for alle. Molde kommune har på fritt 
grunnlag tatt opp arbeidet med univer-
sell utforming og har utviklet formal-
kompetanse og realkompetanse hos 
medarbeiderne.  På plan- og utviklings-
avdelingen er det nå to prosjekter under 
utvikling der det blir lagt vekt på univer-
sell utforming. Det ene prosjektet er i 
forhold til gangveg til Skjevik barne- og 
ungdomsskole og det andre har mål om 
å utforme en samlet plan for bussholde-
plasser i kommunen. Hovedoppgaven er 
likevel først og fremst hvordan arbeidet 
med universell utforming skal organise-
res i kommunen.

Møre og Romsdal fylke er blitt pilotfylke 
for universell utforming, og opptrådte til 
å begynne med på egen hånd med pro-
sjekter i Molde kommune. Etter hvert er 
kommunene blitt trukket inn i arbeidet, 
og Molde kommune er, sammen med 
Ålesund og Kristiansund kommuner, blitt 
invitert til å være pilotkommuner under 
samme organisering. Det arbeides nå 
med hvilken form dette arbeidet skal ha.

Miljøverndepartementet ved Statens 
kartverk, har foretatt elektronisk kartleg-
ging med hensyn til universell utforming 
av bygninger, veger og parkeringsplas-
ser i utvalgte kommuner, deriblant 
Molde.  Dette kan bare bli fragmenta-
risk, men kommunen oppfatter verk-
tøyet som interessant for eget bruk. Det 
er altså nå i 2010/2011 grunnlaget vil bli 
lagt for hvordan kommunen kommer til 
å arbeide den nærmeste tiden fremover.

Strategisk blikk fremover
Likestillingsarbeidet er i fokus i Molde 
kommune, og det har mange perspek-
tiver. Igjen blir god ledelse og god 
personalhåndtering viktig. For å kunne 
gjøre dette må den enkelte ha kompe-
tanse og kunnskap om og rutiner for 
dette temaet. På systemnivå må det 
legges godt tilrette for klar og tilgjenge-
lig informasjon med klare oppgave- og 
ansvarsbeskrivelser. På enhetsnivå må 
det tilpasses de tjenestene som skal 
produseres, og nødvendige grep må 
gjøres for at vi sammen skal få til god 
og riktig likestilling i alle perspektiv.

Fordeling menn og kvinner etter gitt stillingsbrøk

Stillingsbrøk Menn Kvinner Andel av ansatte

 2009 2010 2009 2010 2009 2010
1,0 - 29,9 % 3,9 % 3,8 % 10,1 % 8,9 % 14,0 % 12,7 %
30,0 - 59,9 % 2,9 % 6,0 % 19,1 % 21,6 % 22,0 % 27,6 %
60,0 - 99,9 % 2,3 % 2,3 % 22,0 % 19,9 % 24,3 % 22,2 %
100 % 11,2 % 10,1 % 28,5 % 27,4 % 39,7 % 37,5 %
Fordeling menn og kvinner totalt 20,3 % 22,20 % 79,7 % 77,8 % 100,0 % 100,0 %

og strømmen kvass. Der åbner sig kysten! - Vi følger en fjord, grå-sort og stor; fosser 
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Helse, miljø og sikkerhet
Molde kommune har jobbet aktivt med 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 2010. 
I 2009 vedtok hovedarbeidsmiljøutval-
get (HAMU) at alle enheter skulle ha 
egne lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU). 
Enhetene har jobbet godt med å få i 
gang AMU-arbeidet, og engasjemen-
tet er jevnt over svært høyt. AMU 
består av like mange representanter 
fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. 
Arbeidstakerrepresentantene i utvalget 
er verneombud og tillitsvalgt. Utval-
get tar opp spørsmål på eget initiativ 
etter anmodning fra verneombud eller 
HAMU. Enhver annen arbeidstaker kan 
også henvende seg til utvalget med 
arbeidsmiljøproblem.

Alle enhetsledere og øvrige AMU-med-
lemmer har i 2010 hatt tilbud om HMS-
opplæring. Oppslutningen var svært god. 
Nær 200 AMU-medlemmer deltok på 
hele eller deler av opplæringen, hvorav 
166 fullførte og fikk godkjent kurs.

Molde kommunes HMS-prosedyrer 
på overordnet nivå har blitt revidert 
og komplettert i 2010. Systemet er 
nå implementert og tilgjengelig for 
alle ansatte i kommunens kvalitets-
styringssystem ”Rettesnora” samt via 
lederhåndboka på intranettet. Det nye 
intranettet ble lansert i 2010 og har vært 
et viktig ledd i HMS-arbeidet for å knytte 
ulike deler av kommuneorganisasjonen 
tettere sammen.

Medarbeidere 
Medarbeiderne er kommunens viktigste 
ressurs. Høsten 2010 var det medarbei-
derdager i Molde kommune. Alle faste 
og midlertidig ansatte fikk anledning 
til å delta på arrangementet som var 

fylt med humor, gruppearbeid, felles-
skapstenkning og foredrag om det gode 
arbeidsmiljø. Tema fra disse dagene er 
fulgt opp i lederutviklingen.

Det har også vært medarbeiderundersø-
kelse dette året (se eget kapittel). Opp-
følging av tiltak etter undersøkelsen blir 
ivaretatt av den enkelte enhets AMU, 
og flettes inn i enhetens tiltaksplan.

Inkluderende arbeidsliv (IA) har høyt  
fokus. Molde kommune inngikk en 
fornyet IA-avtale i 2010. De sentrale 
målene for perioden er å forebygge  
sykefravær, øke fokuset på jobbnær-
været, hindre utstøting fra arbeidslivet 
samt å øke rekruttering til arbeidslivet 
av personer som ikke har et arbeidsfor-
hold. Planer og retningslinjer for det sys-
temiske IA-arbeidet i Molde kommune 
diskuteres og evalueres med kontakt-
personene i NAV og NAV Arbeidslivs-
senter i IA-forum. I 2010 ble det holdt 
tre møter. Fra Molde kommune møter 
personal- og organisasjonssjefen, 
personalkonsulenter, en hovedtillitsvalgt 
samt hovedverneombud. Bedriftshelse-
tjenesten kalles også inn til møtene. Det 
ble også arrangert IA-kafèer i 2010, hvor 
enhetene var invitert til å delta for å lære 
mer om tema innen IA.

Bedriftshelsetjenesten
En ny ordning for bedriftshelsetjeneste  
(BHT)trådte i kraft 1. januar 2010. 
Endringene består av to hovedpunk-
ter. Det første er kraftig utvidelse av 
bransjeforskriftens bestemmelser om 
hvilke bransjer/arbeidsområder som 
skal ha bedriftshelsetjeneste. Siden de 
fleste av kommunens ansatte da ble 
omfattet, avgjorde Molde kommune 
at alle arbeidstakere skulle inkluderes. 

Det andre er innføring av en godkjen-
nelsesordning, der tilbydere av BHT til 
pliktvirksomhetene skal søke Arbeids-
tilsynet om godkjenning. Etter anbuds-
konkurranse med forhandlinger, inngikk 
Molde kommune 1. mars 2010 avtale 
med ny godkjent leverandør som ble 
Bedriftshelsesenteret ved Legekontoret 
Molde Brygge. 

Det har vært stor aktivitet siden opp-
starten av samarbeidet. Kommunens 
nye leverandør har deltatt aktivt i flere 
sammenhenger. Nærværsprosjekt for 
barnehagene, deltakelse i HAMU og lo-
kale AMU, ledermøter, bistand i forhold 
til risikokartlegging samt målrettede 
helseundersøkelser kan trekkes frem. 
Helt sentralt har det også vært å ha BHT 
med på laget i kommunens satsing på 
HMS-opplæring.

BHT blir en viktig ressurs framover i 
nærværsarbeidet og nye prosjekt står 
for tur i skolene og innen pleie og 
omsorg. Bedriftslegen deltar i løpet av 
en toårsperiode i alle lokale AMU og 
har samtale med enhetsleder. Ellers 
er bedriftslegen fast innkalt til HAMU 
og rådmannens ledermøte og han er 
medlem i AKAN-utvalget.

Strategisk blikk fremover
HMS-arbeidet i Molde kommune skal 
fortsatt ha høy prioritet. I 2011 skal det 
fortsatt jobbes godt mot BHT, blant 
annet gjennom nye nærværsprosjekt. 
Lokale AMU skal følges opp gjennom 
halvårsvise samlinger. Oppfølging av 
systemiske tiltak innen HMS-området 
er lagt til personal- og organisasjonsav-
delingen.

og bækker fra bægge sider turer imod ham: tung som en svamp sky-dotten langs efter 
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 Menn Kvinner Totalt

Antall ansatte som gikk av med pensjon i 2010

Pensjon ved 67 år ( lærere)  2  2
Pensjon mellom 65 og 67 år (herav 0 lærere)  8 8
Pensjon melom 63 og 65 år (herav 0 lærere) 1 4 5
AFP ved 62 år (herav 3 lærere)  2 8 10
Pensjon etter 85 års regel (tjenestetid + alder), 62 år  1 1

 2007 2008 2009 2010
Antall som har gått av med AFP 12 19 6 18

Seniorpolitikk 
Molde kommune har i 2010 videreført 
sin seniorpolitikk med tiltak knyttet til 
valgmuligheter med tillegg i lønn, fri 
med lønn eller andre tilretteleggingsmu-
ligheter til en årlig verdi på kr. 12.000,-.

I 2010 var det 49 ansatte som fylte  
62 år og 19 var ikke med i ordningen 
med seniortiltak. Det ble gitt tilbud til  
20 arbeidstakere med mulighet til å 
inngå senioravtale fra fylte 62 år. Det ble 
inngått 15 nye senioravtaler samtidig 
som ansatte har forlenget allerede 
inngått avtaler. 

I 2010 har antallet ansatte som har søkt 
AFP økt fra 2009 og er tilbake til 2008 
nivå.  

Molde kommune vurderer at det er 
viktig å beholde erfaring, kompetanse 
og nødvendig arbeidskraft. Samtidig har 
kommunen også kunnskap om store 
pensjonskostnader knyttet til valg av 
AFP og ønsker slik sett at arbeidstakere 
utsetter avgang til pensjon 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 63 år. 
Men de som har vært i ordningen har 
gitt positive tilbakemeldinger om tiltak 
og mulighet for kombinasjon av tiltak 
etter fylte 63 år. 

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 en ser at stadig 
flere ser nytten av et nært og godt sam-
arbeid. Flere hovedtillitsvalgte har god 
beskrivelse av aktiviteter og utfordringer 
i egne årsmeldinger. I de aller fleste 
sammenhenger oppleves Molde kom-
mune 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 være med på å 
prege og videreutvikle arbeidsmiljøet og 
arbeidsgiverpolitikken i kommunen, og 
skal være førende i måten ledelse utø-
ves på. ROSE-filosofien må ha fokus og 
få næring og påfyll for å være en naturlig 
del av arbeidsmiljøet. Til det kreves det 
innsats fra alle parter.

Molde kommune har opprettet AMU på 
alle arbeidsplasser i kommunen, uav-
hengig av størrelse. De tillitsvalgte har 
her en naturlig plass og hovedtillitsvalg-
te har plass i hovedarbeidsmiljøutvalget. 
Arbeidsmiljøutvalgene er en viktig arena 
for godt arbeid og samarbeid i forhold til 
arbeidsmiljøet og nærværsarbeidet. 

Høsten 2010 gjennomførte kommunen 
medarbeiderdager. Hovedtillitsvalgte var 
med i forberedelser og gjennomføring. 
Temaet var ”Sammen om det gode 
arbeidsmiljøet”. Oppfølging av temaet 
blir sentralt i enhetene og AMU skal 
ha en sentral rolle. Hovedtillitsvalgte vil 
bidra i arbeidet med å implementere 
gode modeller for konflikthåndtering i 
arbeidslivet.

Lokale forhandlinger har vært gjennom-
ført i kommunen høsten 2010. Partene 
sentralt hadde lagt sterke føringer på 
årets lokale oppgjør. Hovedtillitsvalgte 
har lagt ned et betydelig og tidkrevende 
arbeid i forhold til dette.

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 kvali-

tet med de økonomiske og mennes-
kelige ressurser som er tilgjengelig

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

Hovedvernombud 
Hovedverneombudets viktigste oppgave 
er å være talerør for arbeidstakerne i 
verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2010 
har hovedverneombudet gjennomført 
flere verneområdebesøk. Verneom-
budene og lederne er flinke til å ta 
kontakt med hovedverneombudet. Nå 

når alle verneombudene har tilgang til 
e-post, besvares mange spørsmål kjapt. 
Hovedverneombudet har hatt regelmes-
sige møter med personalavdelingen i 
forbindelse med revidering av Molde 
kommunes helse-, miljø- og sikkerhets-
system (HMS-system). Samarbeidet 
med de hovedtillitsvalgte er godt. 
I 2010 ble det holdt to verneombuds-

samlinger. Tema var verneombudets 
rolle og oppgave og HMS-prosedyrer. 
Erfaringsutvekslingen var god.

Nettverket for hovedverneombudene i 
Møre og Romsdal fungerte også i 2010 
og hovedverneombudet i Molde fun-
gerte som koordinator for Romsdal.  

fjældet glider; - i sol-vejr og damp ser jeg igæn den evige kamp. Dette er Romsda-
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Sykefraværet i Molde kommune var 
i 2010 på 10,1 pst. som er en svak 
nedgang fra fjorårets 10,5 pst. Det var 
fraværet i de første 6 måneder som var 
årsaken til at kommunen ikke greide å 
nå et gjennomsnittlig fravær under 10,0 
pst. På lik linje med langtidsfraværet, så 
hadde korttidsfraværet en gledelig ned-
gang i siste halvår og var i siste kvartal 
på 2,1 pst. 

Lederne rapporterer kvartalsvis gjen-
nom BMS om arbeidet de gjør med 
å følge opp de sykemeldte spesielt 
og generelle tiltak som settes i verk 
på enhetene for om mulig å redusere 
fraværet. Tilbakemeldingen fra lederne 
videreformidles gjennom møtet i HAMU 
og videre til drifts- og forvaltningsstyret 
som dybdebehandler sykefraværet. Den 

politiske behandlingen av saken går 
videre gjennom formannskap til kom-
munestyret.  

Personal- og organisasjonssjefen har 
månedlige møter med hovedverneom-
budet og frikjøpte hovedtillitsvalgte også 
om tema sykefravær. 

I 2010 har alle lokale arbeidsmiljøutvalg 
vært gjennom opplæring som også 
hadde tema knyttet til oppfølging av sy-
kemeldte arbeidstakere og virkemidler 
for om mulig å arbeide enda bedre med 
arbeidsmiljø, tilrettelegging og forebyg-
ging av kort- og langtidsfravær. 

Personal- og organisasjonsavdelingen 
har også i år videreført det gode samar-
beidet med NAV Molde om oppfølging 
av sykemeldte og har faste møteda-
ger der også lege blir kalt inn.  Det er 
signert ny IA-samarbeidsavtale for perio-
den desember 2010 til og med 2013.  

Strategisk blikk framover
Gjennom det kontinuerlige arbeidet 
med å øke nærværet, forebygge fravær 
og ha fokus på samarbeid og utvikling i 
tjenesten, så forventes det at kvaliteten 
på tjenestene til brukerne vil bli bedre. 
Det vil også ha en positiv innvirkning på 
ressursutnyttelsen i og jobbtilfredsheten 
i Molde kommune fremover.

 2007 2008 2009 2010

Sykefravær

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

M
edarbeidere

lens stride land! Nu er jeg hjæmme; ti alt, som jeg ser, har øje og stemme! Og 
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BJØRNSON VED AVDUKING AV KIELLANDS BYSTE  
I REKNESPARKEN I MOLDE I 1906.

“En del venner av Alexander 
Kielland har reist ham dette 
minnesmerke i Molde Park. 
Ingen norsk stormanns minde 
er viet til et skjønnere sted.”



46

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 et-
ter gjeldende regnskapsregler. Årsaken 
til at avskrivningene blir vist i regnska-
pet, er blant annet at beslutningstakere 
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 2010 
viser et udisponert regnskapsmessig 
mindreforbruk på 12,1 mill. kroner. 
Dette resultatet fremkommer etter at 
det er avsatt netto 11,6 mill. kroner 
til kommunens disposisjonsfond for 
senere bruk. Avsetningen er i samsvar 
med kommunestyrets budsjettendrings-
vedtak gjennom året. Kommunens 
restunderskudd fra 2008 finner, som 
budsjettert, sin inndekning i regnskapet 
med 9,7 mill. kroner. Netto driftsresultat 
viser et positivt resultat på 38,9 mill. 
kroner mot budsjettert 21,2 mill. kroner. 

Det regnskapsmessige mindreforbruket 
på 12,1 mill. kroner i forhold til budsjett, 
skyldes i hovedsak en betydelig reduk-
sjon i kommunens pensjonskostnader 
for dette året på hele 17,2 mill. kroner. 
Samtidig har netto finansutgifter blitt 
redusert med 6,5 mill. kroner hoved-
sakelig på grunn av meravkastning fra 
den eksterne forvaltningen. Kompensert 
investeringsmoms gav en merinntekt i 
driftsregnskapet på til sammen 4,2 mill. 
kroner. Rammeoverføringene økte iso-
lert sett med 5,6 mill. kroner hovedsake-
lig på grunn av kommunens andel av 
”eldremilliarden”. På den negative siden 
utgjør samlet merforbruk fra avdelin-
ger og resultatenheter i året 14,8 mill. 
kroner. Skatteinntektene gav en netto 
mindreinntekt på 8,7 mill. kroner. Videre 
er det fra kommuneregnskapet overført 
1,5 mill. kroner til Molde Utleieboliger 
KF som bidrag til å dekke deler av fore-
takets restunderskudd fra 2008. 

Det er anbefalt at netto driftsresultat  
bør utgjøre 3,0 pst. av driftsinntektene. 
For Molde kommune utgjør netto drifts-
resultats andel av driftsinntektene  
2,7 pst. i 2010 (0,2 pst. i 2009 og 
 -4,4 pst. i 2008). Netto driftsresultat har 
derfor hatt en meget positiv utvikling 
siden 2008. Netto driftsresultat korrigert 
for bruk/avsetning bundne fond viser 
slik utvikling.

Konklusjonen på årets regnskap må 
bli at det er svært gledelig at kommu-
neregnskapet kommer ut med posi-
tivt fortegn for 2010. Det har vært et 
kritisk år for kommunen med krav om 
inndekning av restunderskudd fra 2008 
kombinert med et betydelig merforbruk 
i kommunens tjenesteproduksjon. Man-
glende balanse i den løpende driften er 
det som bekymrer og som slår fast at 
kommunens økonomiske utfordringer 
ikke er løst. Styringsmessig har det vært 
en utfordring at de største positive av-
vikene på finanssiden ikke var kjent før 
regnskapet ble avsluttet i februar 2011. 
Kommuneøkonomien i Molde er med 
andre ord ikke friskmeldt, men med 
bakgrunn i de siste års resultatutvikling, 
er pasienten på bedringens vei.

Økonomi

Kurt Magne Thrana
økonomisjef
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Momskompensasjon
Trekk i  

rammen
Regnskap  

2010
Regnskap  

2009
Regnskap 

2008

Momskompensasjon drift 30 125 16 418 25 180 22 283
Momskompensasjon investering 45 301 14 511 50 326 28 223
Totalt 75 426 30 929 75 506 50 506

Korrigert netto driftsresultat

4 636

-50 468

35 441

  2008 2009 2010 Budsjett 
    2011

213

folket? - Jeg kænner hvær eneste mand, om aldrig jeg så ham. Her er han tolket: 
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Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2011
DRIFTSINNTEKTER     
Brukerbetalinger  65 717 65 772 63 027 58 403 67 630
Andre salgs- og leieinntekter  66 937 63 002 62 720 57 085 66 489
Overføringer med krav til motytelse  277 328 235 024 248 833 220 314 181 687
Rammetilskudd  254 664 241 400 252 006 196 745 453 057
Andre statlige overføringer  114 452 105 586 103 683 107 728 37 606
Andre overføringer  34 419 24 693 43 205 10 343 11 034
Skatt på inntekt og formue  581 823 598 148 555 953 525 054 561 998
Eiendomsskatt  52 050 51 984 27 843 26 956 52 682
Andre direkte og indirekte skatter  27 20 26 24 20
Sum driftsinntekter  1 447 417 1 385 629 1 357 296 1 202 653 1 432 203
DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter  776 216 753 275 733 312 672 238 782 167
Sosiale utgifter 4 181 898 203 879 180 715 169 797 221 440
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjonen  167 067 137 931 157 914 185 886 138 868
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon  63 620 54 437 55 068 44 374 114 133
Overføringer  177 257 163 052 192 107 118 318 117 421
Avskrivninger  22 340 22 349 27 766 40 671 -
Fordelte utgifter  -17 993 -14 665 -15 979 -25 027 -18 419
Sum driftsutgifter  1 370 405 1 320 258 1 330 903 1 206 257 1 355 610
Brutto driftsresultat  77 012 65 371 26 393 -3 604 76 593
FINANSINNTEKTER      
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  16 175 17 371 43 631 42 344 23 710
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)  9 826 4 560  -   -  2 580
Mottatte avdrag på utlån  172 350 176 198 450
Sum eksterne finansinntekter  26 173 22 281 43 807 42 542 26 740
FINANSUTGIFTER      
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  38 559 38 977 44 502 94 718 45 064
Avdragsutgifter  47 427 49 388 50 136 37 229 59 951
Utlån  600 450 589 673 400
Sum eksterne finansutgifter  86 586 88 815 95 227 132 620 105 415
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -60 413 -66 534 -51 420 -90 078 78 675
Motpost avskrivninger  22 340 22 349 27 766 40 671  - 
Netto driftsresultat  38 939 21 186 2 739 -53 011 -2 082
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER      
Bruk av disposisjonsfond 2, 9 650 650 25 682 19 522 10 406
Bruk av bundne fond 10 7 237 2 432 6 012 9 489 2 315
Bruk av likviditetsreserve   -   -  2 661  -   - 
Sum bruk av avsetninger  7 887 3 082 34 355 29 011 12 721
Overført til investeringsregnskapet  2 005 2 144 8 908 210 2 596
Dekning av tidligere års regnsk. m. merforbruk  9 747 9 747 21 410  -   - 
Avsetninger til disposisjonsfond 9 12 267 12 267 2 661  -  8 023
Avsetninger til bundne fond 10, 12 10 735 110 4 115 6 946 20
Sum avsetninger  34 754 24 268 37 094 7 157 10 639
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  12 072  -   -  -31 157  - 

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

 Regn. 2010 Rev. budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regn. 2009 Regn. 2008 Budsjett 2011
Skatt på inntekt og formue 581 823 598 148 598 148 555 953 525 054 561 998
Ordinært rammetilskudd 254 665 241 400 241 107 252 006 196 745 453 057
Skatt på eiendom 52 050 51 984 51 984 27 842 26 956 52 682
Andre direkte eller indirekte skatter 26 20 20 26 24 20
Andre generelle statstilskudd 114 452 105 586 101 209 103 683 107 728 37 606
Sum frie disponible inntekter 1 003 016 997 138 992 468 939 510 856 507 1 105 363
Renteinntekter og utbytte 16 175 17 371 27 691 43 631 42 344 23 710
Gevinst fiansielle instrumenter 9 826 4 560  -   -   -  2 580
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg. 38 559 38 977 40 965 44 502 94 718 45 065
Avdrag på lån 47 427 49 388 47 956 50 136 37 229 59 951
Netto finansinnt./utg. -59 985 -66 434 -61 230 -51 007 -89 603 -78 726
Til dekning av tidligere regnsk. m. merforbruk 9 747 9 747  2 320  -21 409  -   - 
Til ubundne avsetninger 12 267 12 267 24 723 -2 661  -  8 023
Til bundne avsetninger 10 735 110 110 -4 116 6 946 20
Bruk av ubundne avsetninger 650 650 10 813 28 342 19 522 10 406
Bruk av bundne avsetninger 7 237 2 432 1 532 6 012 9 489 2 315
Netto avsetninger -24 862 -19 042 -14 808 6 168 35 957 4 678
Overført til investeringsregnskapet 2 005 2 992  9 592  -8 907 210 2 596
Til fordeling drift 916 165 908 671 906 838 885 764 788 759 1 028 719
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -904 093 -908 671 -906 838 -885 764 -819 915 -1 028 719
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  12 072   -   -   -  -31 157  - 

kænner du fjorden, kænner du folket. En er fjorden midt i et slag, en annen er han 
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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 forslag om trekk i rammen 
eller avsetning til fond blir forelagt kom-
munestyret. Merforbruk og mindrefor-
bruk på den enkelte enhet vil bli vurdert 
i egen sak til kommunestyret. Samlet 

har enhetene i Molde kommune i 2010 
et merforbruk på 14,8 mill. kroner. Sam-
tidig har det gjentatte ganger gått ut 
oppfordringer fra rådmannen om å bidra 
med innsparinger i driften for å dekke 
restunderskuddet fra 2008. 
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Regnskapsskjema 1B - drift (Beløp i 1.000 kr.)

* Avstemming skyldes inntekter/utgifter ført på fellesinntekter/fellesutgifter så som toppfinansiering ressurskrevende brukere, pensjoner, andre generelle statstil-
skudd, moms på investeringer samt avsetning/bruk av fond som er ført på resultatområdene.

 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2011
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 28 290 28 593 31 093 30 033 29 750 
Plan- og utviklingsavdelingen 34 733 34 115 8 483 8 653 10 032 
     herav fagseksjon skole 21 667 21 620 15 578 14 900 20 235 
     herav fagseksjon barnehage -6 308 -5 851 -5 997 -1 378 72 193 
     herav fagseksjon pleie og omsorg 9 711 9 351 10 284 7 895 -21 610 
Personal- og organisasjonsavdelingen 17 515 19 001 18 508 21 457 19 321 
Økonomiavdelingen 11 774 12 352 10 992 10 167 11 933 
Kirkelig fellesråd 8 759 8 759 9 572 8 167 8 735 
Molde asylmottak 244  -  792 1 028 -100 
Informasjons- og serviceavdelingen 5 423 5 795 8 699 14 312 5 433 
Kvam skole 13 513 13 636 13 538 12 946 13 376 
Sellanrå skole 21 178 20 930 19 546 18 105 21 601 
Langmyra skole 25 193 25 053 25 176 22 910 25 709 
Nordbyen skole 18 290 18 405 16 392 16 101 19 148 
Kviltorp skole 21 552 22 087 20 277 18 193 23 354 
Kleive skole 5 817 6 051 5 846 5 531 5 737 
Bolsøya skole 4 720 4 852 4 760 4 276 4 878 
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 776 17 758 17 535 16 429 17 942 
Sekken oppvekstsenter 3 629 3 841 4 109 3 647 4 523 
Bekkevoll ungdomsskole  26 022 25 981 29 483 27 894 27 046 
Bergmo ungdomsskole 21 332 21 734 20 625 19 592 22 031 
Skjevik barne- og ungdomsskole 16 485 16 241 16 154 14 369 15 933 
Molde voksenopplæringssenter 9 693 9 499 6 816 6 394 8 545 
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 3 190 3 110 2 914 2 436 12 486 
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 3 415 3 365 3 107 2 484 11 324 
Kvam og St. Sunniva barnehager 3 320 3 221 2 567 1 921 10 745 
Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager 2 554 2 469 2 644 1 582 10 098 
Kviltorp og Langmyra barnehager 1 237 1 550 1 441 922 5 368 
Lillekollen barnehage 2 511 2 511 2 395 419 13 020 
Helsetjenesten 35 404 36 198 33 772 26 836 36 670 
Barne- og familietjenesten 38 853 40 023 37 403 31 931 40 744 
Sosialtjenesten NAV Molde 49 528 47 465 40 514  -  49 898 
Ressurstjenesten 8 394 8 400 3 346 27 761 8 920 
Glomstua omsorgssenter 66 285 63 022 60 936 59 903 73 657 
Kirkebakken omsorgssenter 66 040 62 855 60 613 54 361 73 645 
Råkhaugen omsorgssenter 7 040 6 561 7 116 5 991 6 451 
Bergmo omsorgssenter 55 474 53 992 55 374 47 756 58 992 
Røbekk omsorgssenter 20 278 19 046 19 024 17 764 23 027 
Kleive omsorgssenter 31 803 30 843 30 760 27 407 33 327 
Skåla omsorgssenter 18 127 17 859 20 275 17 970 19 814 
Tiltak funksjonshemmede 100 307 96 152 94 348 82 635 107 199 
Brann- og redningstjenesten 17 214 17 266 17 117 15 185 17 338 
Eiendom (Molde Eiendom KF)  -   -  40 39 455  -  
Byggesak og geodata 2 240 1 805 1 508 2 040 648 
Molde bydrift 22 598 20 619 27 198 27 980 20 770 
Kulturtjenesten 20 374 20 260 20 007 18 576 20 424 
Kulturskolen 9 687 9 740 9 345 9 125 9 309 
Netto utgift avdelinger/enheter  897 811 883 015 862 025 824 058 1 029 619
Avstemming mot skjema 1A - drift* 6 282 23 823  23 739 -4 143  -900 
Sum fordelt til drift 904 093 906 838 885 764 819 915 1 028 719

en solskins-dag i højeste sommer, når stille i strålende fryd han kommer, og alt, som 
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Regnskapsskjema 2A - investering (Beløp i 1.000 kr.)

 Regnskap 2010 Rev. budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009  Regnskap 2008 Budsjett 2011
Investeringer i anleggsmidler 78 279 80 310 78 940 74 391 217 568 43 450
Utlån og forskutteringer 9 911 10 000 10 000 10 283 113 137 25 000
Avdrag på lån 8 806  -   -  6 057 2 957  - 
Avsetninger 31 675  48   -  40 892 71 430  - 
Årets finansieringsbehov 128 670 90 358 88 940 131 623 405 092 68 450
FINANSIERT SLIK:      
Bruk av lånemidler 69 925 82 218 74 248 46 094 188 438 55 754
Inntekter fra salg av anleggsmidler 33 387 5 948 5 100 41 546 127 458 10 100
Tilskudd til investeringer  -   -   -   -  7  - 
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 16 242  -   -  13 855 3 204  - 
Andre inntekter 675  -   5 327  -   - 
Sum ekstern finansiering 120 230 88 166 79 348 106 822 319 106 65 854
Overført fra driftsregnskapet 2 005 2 144  9 592  8 908 210 2 596
Bruk av avsetninger 3 661 48  -  7 947 23 523  - 
Sum finansiering 125 896 90 358 88 940 123 677 342 840 68 450
Udekket/udisponert -2 775  -   -  -7 946 -62 252  - 

Ø
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i

Investeringsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2011
INNTEKTER      
Salg av driftsmidler og fast eiendom  33 388 5 948 41 546 112 468 10 100
Andre salgsinntekter  675  -  5 327  -   - 
Overføringer med krav til motytelse  7 435  -  7 798 247  - 
Andre overføringer   -   -   -  7  - 
Sum inntekter  41 498 5 948 54 671 112 722 10 100
UTGIFTER      
Kjøp av varer og tj. som inngår i tjenesteproduksjon  66 379 78 690 62 989 176 112 42 250
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon   -   -  855 3 900  - 
Overføringer  11 579 1 620 10 522 33 923 1 200
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  321  -  25 3 634  - 
Sum utgifter  78 279 80 310 74 391 217 568 43 450
FINANSTRANSAKSJONER      
Avdragsutgifter  8 806  -  6 057 2 957  - 
Utlån  9 276 10 000 9 285 7 852 25 000
Kjøp av aksjer og andeler 15 635  -  999 105 285  - 
Dekning av tidligere års udekket  31 626  -  29 988 33 640  - 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 11  -   -  7 128 37 790  - 
Avsetninger til bundne fond  48  48  3 776  -   - 
Sum finansieringstransaksjoner  50 391 10 048 57 233 187 524 25 000
Finansieringsbehov  87 172 84 410 76 953 292 370 58 350
DEKKET SLIK:      
Bruk av lån  69 925 82 218 46 094 188 438 55 754
Mottatte avdrag på utlån  8 806  -  6 057 2 957  - 
Salg av aksjer og andeler   -   -   -  14 990  - 
Bruk av tidligere års udisponert  2 409  -   -  250  - 
Overføringer fra driftsregnskapet  2 005 2 144 8 908 210 2 596
Bruk av disposisjonsfond 9 48  48  322 801  - 
Bruk av ubundne investeringsfond 11 635  -  497 21 046  - 
Bruk av bundne fond 10, 12 569  -   -  1 426  - 
Bruk av likviditetsreserve   -   -  7 128  -   - 
Sum finansiering  84 397 84 410 69 006 230 118 58 350
Udekket/udisponert  -2 775  -  -7 947 -62 252  - 

har navn, bare han ser det, han tar det i favn, spejler det, vugger det, - var det så 
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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 2010 og 31. desember 2010.   
2) Bruk av fonds, driftsmidler, statstilskudd og øvrig finansiering og korreksjoner.

 Prosjekt nr. Inngående  Regnskap  Revidert  Annen Utgående  
  balanse 1) 2010 budsjett 2010 finansiering 2) balanse 1)  
Intranett/internett/IKT-utvikling 1013  -758   209   300   758   91 
IKT - utvikling 1023  689   264   1 000   -   1 425 
IP - telefoni 1024  355   87   100   -   368 
Fornying kontorstøttesystem 1028  -825   2 593   2 600   -960   -1 778 
Molde Kulturbygg AS - grunnerverv, klargj. av grunn 1118  -638   30 186   41 500   -6 640   4 036 
IT til undervisning 2002  390   406   500   -   484 
IKT - lærere 2011  599   296   500   -   803 
Voksenopplæringen - inventar og utstyr i nye lokaler 2091  445   1 463   1 000   -   -18 
Barn og familie - nytt fagsystem  3301  -   150   360   -   210 
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001  -55 067   -   5 000   18 865   -31 202 
Diverse tiltak boligfelt 4002  -   74   100   -26   - 
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003  -   -   2 000   -1 920   80 
Diverse erverv og tiltak 4004  705   450   600   -195   660 
Sentrumstiltak 4005  3 734   632   2 000   -   5 102 
Kommunale veger 4011  3 948   -   4 000   -7 258   690 
Trafikksikring 4012  -   -   550   -528   22 
Veg- og gatelys 4013  72   -   600   -648   24 
Opparbeidelse utfyllingsområder 4014  -192   502   500   194   - 
Kartverk og grunnlagsmålinger 4015  114   -   350    464 
Biler og maskiner - veg 4016  2 878   3 631   700   525   472 
Innløsing leaset bil feiervesenet 4121  -   283   250   -217   -250 
P-huset - asfaltering  4461  -   -   180   -   180 
Molde parkeringshus - tetting av tak 4463  2 000   -   2 000   -   4 000 
Gangveg Hjelset/Kleive 4901  -   379   5 000   -   4 621 
Gangveg Årø/Brunvoll AS  4906  -   3 514   5 000   -   1 486 
Diverse prosjekter Kirkelig fellesråd 5009  -   620   620   -   - 
Kulturskolen - utstyr/instrumenter 5350  -   197   200   -3   - 
Maskinelt utstyr - park og idrett 5522  302   919   400   138   -79 
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528  1 300   650   1 000   -169   1 481 
Molde idrettspark - tidtakerbod (UM 2010) 5544  -   700   700   -   - 
Oppgradering friidrettsstadion (UM 2010) 5545  -   580   500   77   -3 
Renholdsmaskin (UM 2010) 5546  -   200   200   -   - 
Sum   -39 949   48 985   80 310   1 993   -6 631 
Diverse ubrukte lånemidler/prosjekter med      
manglende bevilgning/finansiering   -1 596   29 297   -   38 565   7 672 
Sum   -41 545   78 282   80 310   40 558   1 041 
Avstemming mot balanse   13 642   -   -   -   12 847 
Totalsum   -27 903   78 282   80 310   40 558   13 888 
Ubrukte lånemidler   48 593   -   -   -   63 942 
Andre memoriakonti   -76 496   -   -   -   -50 054 
Netto memoriakonto i balansen   -27 903   -   -   -   13 888 

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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fattigt som grå-stens-mosen, var det så flygtigt som bække-osen. Hvilken en 



51Avstemming 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 2010, 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 2010 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
Opparbeidelse av tomtefelt er det pro-
sjektet som mest av alt påvirker saldoen 
i balansen. Opparbeidelse av tomtefelt 
står med 31,2 mill. kroner i manglende 
bevilgning. Dette skyldes at praksis 
har vært at tomtefelt blir finansiert av 
kommunens likviditet med tilbakefø-
ring ved salg av tomter. Når det gjelder 
investeringsprosjekter med gjenstående 
finansiering, manglende finansiering 
eller overskridelser, så vil disse bli lagt 
fram for politisk behandling i egne saker.

Balansen (Beløp i 1.000 kr.)

 Note Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 
EIENDELER    
Anleggsmidler  2 149 969 2 036 544 2 857 288
Faste eiendommer og anlegg  402 945 412 916 1 284 251
Utstyr, maskiner og transportmidler  47 569 59 947 99 189
Utlån 6 148 781 142 884 156 778
Aksjer og andeler 8 182 299 181 689 180 620
Pensjonsmidler 4 1 368 375 1 239 108 1 136 451
Omløpsmidler  391 521 542 443 441 047
Kortsiktige fordringer 2, 6 216 698 111 998 164 617
Premieavvik 4 99 519 81 095 77 996
Obligasjoner  71 590 61 764 50 047
Kasse, postgiro, bankinnskudd  3 714 287 587 148 386
Sum eiendeler  2 541 490 2 578 987 3 298 335
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital  467 402 519 429 457 409
Disposisjonsfond 9  11 569   -  23 343
Bundne driftsfond 10 18 366 15 143 17 082
Ubundne investeringsfond 11 95 631 96 266 89 635
Bundne investeringsfond 12 4 489 4 735 917
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift  -10 576 -10 576 -10 576
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investeringer   557 557 557
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  12 072 -9 747 -31 157
Udisponert i investeringsregnskap 13 81 2 409 2 409
Udekket i investeringsregnskap 13 -50 135 -78 905 -131 984
Likviditetsreserve   -   -  9 789
Kapitalkonto 15 401 211 447 520 549 414
Langsiktig gjeld  1 812 701 1 637 617 2 539 693
Pensjonsforpliktelser 4 1 454 850 1 341 239 1 242 624
Andre lån 2, 15 357 851 296 378 1 297 069
Kortsiktig gjeld  245 524 473 968 239 213
Annen kortsiktig gjeld 6 233 992 461 344 225 496
Premieavvik 4 11 532 12 624 13 717
Sum egenkapital og gjeld  2 541 490 2 578 987 3 298 335
MEMORIAKONTO    
Memoriakonto  113 996 125 089 361 393
Ubrukte lånemidler  63 943 48 593 231 818
Andre memoriakonti  50 053 76 496 129 575
Motkonto til memoriakontiene  -113 996 -125 089 -361 393
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glans! Der står en fortryllelse over hans åbne bøn om undskyldning for hvad som 



52 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 Havne-
vesen KF, Molde Eiendom KF og Molde 
Folkebad KF som alle presenterer egne 
regnskaper for kommunestyret. I note 
14 til regnskapet for 2010, er hovedtall 
for alle disse virksomhetene presentert 
samlet for ”konsernet”. I denne noten 
er hovedtall for kommunens fire heleide 
aksjeselskap også presentert. Det gjel-
der Molde Kino AS, Gotfred Lies plass 1 
AS, Godtfred Lies plass 1 Omsorgsboli-
ger AS og Romsdal Parkering AS. 
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 for 2010 
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 t.o.m. 2010. Refu-
sjonskravet gjelder to saker. Molde 
kommune har sendt krav på refusjon 
på til sammen 25,4 mill. kroner. Molde 
kommune ble enig med Bufetat om å 
bringe sakene inn for barnevernets tvis-
teløsningsnemnd (BTN) og det forelig-
ger nå avgjørelse i begge sakene. Disse 
viser at kommunen ikke fikk medhold.  
BTNs avgjørelse har kun status som råd-
givende utsagn. Etter en orientering fra 
rådmannen, ga formannskapet i møte 
15. februar 2011 sin støtte til at saken 
bringes inn for rettslig behandling. 
Beløpet på 25,4 mill. kroner er inntekts-
ført i regnskapet for årene 2005 til og 
med 2010. Under kortsiktig gjeld står 
oppført en (mot)post på 11,0 mill. kroner 
som gjelder ikke inntektsført tilskudd 
til og med 2009. Kommunen forventer 
tilskudd på ca. 2,0 mill. kroner for 2010. 
Dette er inntekter til ressurskrevende 

tjenester og gjelder samme sak. Netto 
utestående per 31. desember 2010 blir 
etter dette 12,4 mill. kroner.

I 2010 er det inntektsført redusert 
pensjonskostnad i Molde Kommunale 
Pensjonskasse med 10,3 mill. kroner. 
Dette motsvarer utgiftsført husleie for 
Molde rådhus som er innbetalt pen-
sjonskassen. Beløpet blir ført tilbake 
i 2011 og motsvares av premiefond 
overført fra 2010.

Molde kommune hadde per 1. januar 
2010 plassert 61,8 mill. kroner til forvalt-
ning hos Pareto Forvaltning ASA. Per 
31. desember 2010 fremkommer en 
urealisert gevinst på 9,8 mill. kroner. 
Denne gevinsten er inntektsført i regn-
skapet for 2010.

Molde kommune har tilgode 1,0 mill. 
kroner i Naturgass Møre. Kravet er 
omtvistet.

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

 Regnskap 2010 Rev. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2009  Regnskap 2008 Budsjett 2011
ANSKAFFELSE AV MIDLER      
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 447 418 1 385 630 1 347 591 1 357 297 1 202 653 1 432 203
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 41 498 5 948 5 100 54 671 112 722 10 100
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 104 905 104 499 102 289 95 959 248 927 82 494
Sum anskaffelse av midler 1 593 821 1 496 076 1 454 980 1 507 927 1 564 301 1 524 797
ANVENDELSE AV MIDLER      
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 348 066 1 297 909 1 261 861 1 303 137 1 165 586 1 355 609
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 77 958 80 310 78 940 74 366 213 934 43 450
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 105 625 98 815 99 371 111 594 252 348 130 416
Sum anvendelse av midler 1 531 649 1 477 034 1 440 172 1 489 097 1 631 868 1 529 475
Anskaffelse - anvendelse av midler 62 172 19 042 14 808 18 829 -67 567 -4 678
Endring i ubrukte lånemidler 15 349  -   -  -183 226 40 902  - 
Endring regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen  -   -   -   -  18 397  - 
Endring i arbeidskapital 77 521 19 042 14 808 -164 396 -8 268 -4 678
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER      
Avsetninger 76 576 22 172 27 153 69 078 78 576 8 043
Bruk av avsetninger 11 548 3 130 12 345 42 301 52 534 12 721
Til avsetning senere år 2 856  -   -  7 947 93 609  - 
Netto avsetninger 62 172 19 042 14 808 18 829 -67 567 -4 678
INTERNE OVERFØRINGER OG FORDELINGER      
Interne inntekter med videre 48 777 44 766 30 478 58 840 72 117 26 821
Interne utgifter med videre 48 777 44 766 30 478 58 840 72 117 26 821
Netto interne overføringer  -   -   -   -   -   - 
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var; - uden omhyllelse tilstår han alt; i innerlig hylning spejler og spiller han ømt 



53Note 3B  Oversikt over endring i arbeidskapital i balansen (Beløp i 1.000 kr.)

  Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008
OMLØPSMIDLER    
Endring betalingsmidler  -283 873 139 201 -68 595
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater  9 826 11 716 -11 388
Endring kortsiktige fordringer  104 701 -52 619 23 517
Endring premieavvik  18 424 3 098 37 848
Endring omløpsmidler (A)  -150 922 101 396 -18 618
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B)  228 443 -234 755 10 350
Endring arbeidskapital (A-B)  77 521 -133 359 -8 268
AVSTEMMING ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAP OG BALANSEN:    
Endring arbeidskapital i balansen   -  -133 359 -8 268
Korrigert (differanse)   -  -31 037  - 
Endring arbeidskapital i bevilgningsregnskapet  77 521 -164 396 -8 268

Note 4  Pensjon
Generelt om pensjonsordningene  
i kommunen
Kommunen har i 2010 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 avtale-
festet pensjon (AFP) etter bestemte 
regler. AFP for 62 - 64 år er ikke fullt 

forsikringsmessig dekket, og det er hel-
ler ikke på annen måte samlet opp fond 
til dekning av framtidige 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 eller over de 
neste 15 årene. Molde kommune har 
valgt å tilbakeføre premieavviket over de 
neste 15 år.    
   
Bestemmelsene innebærer også at 
beregnede pensjonsmidler og pensjons-
forpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig 
gjeld.     
  

Forutsetninger MPK og KLP SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 6,00 % 5,35 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 5,00 % 5,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 3,35 % 3,35 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D) 3,35 % 3,35 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,35 % 
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  (Beløp i 1.000 kr.)

Nærmere om regnskapstallene MKP KLP SPK Sum 31.12.10 Sum 31.12.09
PENSJONSKOSTNAD     
Netto pensjonskostnader (jfr. aktuarberegning) 42 377   11 419   17 681   71 477   76 743 
 Årets pensjonspremie (jfr. aktuarberegning)  -60 413   -13 794   -19 316   -93 523   -84 817 
 = Årets premieavvik     -18 036   -2 375   -1 635   -22 046   -8 074 
AKKUMULERT PREMIEAVVIK (eks. arb.g. avg.) 
Akkumulert 01.01. 42 248   17 779   -17   60 010   56 336 
 +/- Premieavvik for året 18 036   2 375   1 635   22 046   8 074 
 +/- Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik -3 316   -1 549   -6   -4 871   -4 400 
= Akkumulert premieavvik 31.12.     56 968   18 605   1 612   77 185   60 010 
PENSJONSMIDLER (eks. arb.g. avg.)    
Regnskap per 31.12. 875 386   211 487   280 242   1 367 115   1 237 779 
PENSJONSFORPLIKTELSER (eks. arb.g. avg.)    
Regnskap per 31.12.  918 063   202 566   322 275   1 442 290   1 327 289 

Differansen på 31.0 mill. kroner i 2009 refererer seg til udekket i investeringsregnskapet som er overført fra Molde kommune til Molde Eiendom KF.  
Beløpet er ikke bokført i bevilgningsregnskapet, men overført direkte fra kommunens balanse til det kommunale foretaket.   

om bærgenes høje billed. - Tænker de gamle: han er ikke ond; vrede og glæde i rigere 
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Note 6   Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak 
 31.12.10 31.12.09 31.12.08
LANGSIKTIG UTLÅN   
Molde Utleieboliger KF 28 703 28 703 46 238
KORTSIKTIG FORDRING   
Mellomregning Tøndergård skole  -   -  613
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF 2 918 1 374  - 
Mellomregning Molde Eiendom KF 791  -   - 
Mellomregning Molde Utleieboliger KF  1 848 1 188 3
Kommunerevisjonsdistrikt 2  -   -  905
Sum kortsiktig fordring 5 557 2 562 1 521
EGENKAPITALINNSKUDD   
Molde Utleieboliger KF 70 398 70 398 70 398
KORTSIKTIG GJELD   
Mellomregning Tøndergård skole -950 -816  - 
Mellomregning Molde Vann og Avløp KF  -   -  7 589
Mellomregning Molde Eiendom KF  -  -107 197  - 
Mellomregning Molde Folkebad KF -1 953 -6 568  - 
Sum kortsiktig gjeld -1 953 -113 765 7 589

Note 7   Overføringer til/fra interkommunale samarbeid
 31.12.10 31.12.09 31.12.08
TØNDERGÅRD SKOLE   
Overført fra samarbeidende kommuner 45 757 40 692 39 201
Egne inntekter 271 347 399
Sum inntekter 46 028 41 039 39 600
Benyttet til dekning av utgifter -43 547 -39 025 -38 559
Netto driftsresultat 2 481 2 014 1 041
Netto avsetning 348 -253 250
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 2 829 1 761 1 291
KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2   
Overført fra samarbeidende kommuner 4 536 4 311 3 728
Egne inntekter 793 682 661
Sum inntekter 5 329 4 993 4 389
Benyttet til dekning av utgifter -4 962 -4 920 -4 735
Netto driftsresultat 367 73 -346
Netto avsetning  -   -  200
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 367 73 -146
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Molde kommune har 20. november 
2008 vedtatt å gi garanti til Sekken Mu-
seumslag på kr. 300.000,-. Garantien blir 
registrert når lånet er tatt opp.

Molde kommune har i 2010 stilt en 
garanti til Molde Kulturbygg AS på 64 
mill. kroner for bygging av nytt bibliotek. 
Per 31. desember 2010 er det brukt 
25,2 mill. kroner av dette lånet. I tillegg 
er det stilt garanti for et lån på 45 mill. 

kroner som AS Regionteatret i Møre og 
Romsdal og Stiftelsen Molde Internatio-
nal Jazz Festival stiller til disposisjon for 
Molde Kulturbygg AS til realisering av 
nybygget på Gørvelplassen. Dette lånet 
er ennå ikke aktivisert.

Note 5  Kommunens garantiansvar 
Firma, organisasjon 31.12.10 Garantiansvar utløper år 
Molde Barnehager A/L 11 912 
Indremisjonens Barnehage 42 2013
Skålahallen BA 1 005 2021
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 2 856 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 891 
Husbanken 16 706
Sportsklubben Rival 2 100 2021
Sportsklubben Træff 2 750 2017
Sparebank 1 SMN 4 850 
Skålahallen BA 780 2023
Sparebanken Møre 780 
Molde Hestesportklubb 895 2028
Handelsbanken 895 
Tøndergård skole 1 415 2026
Molde Kino AS 18 000 2036
Træffhallen AS 35 400 2046
Akerhallen AS 12 000 2046
KLP Kommunekreditt 66 815 
RIR 24 992 2024
Molde Kulturbygg AS 25 200 2050 
Kommunalbanken AS 50 192 
Totalsum  140 238

mon han ejer æn andre; - er ikke falsk; men lige-sæl, lune-full, hæftig, - Roms-
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Note 9   Til hovedoversikt balanseregnskapet - disposisjonsfond
    Beløp
Disposisjonsfond per 01.01.10    -
Bruk i driftsregnskapet      -650
Avsatt fra driftsregnskapet      12 267
Bruk i investeringsregnskapet    -48
Disposisjonsfond per 31.12.10    11 569

Note 10   Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne driftsfond
   Beløp
Bundne driftsfond per 01.01.10    15 143
Avsatt fra driftsregnskapet    10 459
Bruk i driftsregnskapet    -7 237
Bundne driftsfond per 31.12.10    18 365
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Note 8   Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler

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

Aksjer Bokført verdi 31.12.10 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 %
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS 172  100,00 %
Astero AS (Bergmoprodukter 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  
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 (Træffhallen AS) 7 900  100  20,00 %
Akerhallen AS 3 500  39  19,50 %
Kystlab AS 162  16 295  22,09 %
Trafikkterminalen Molde AS 37  75  15,00 %
Hyseskjæret AS 64  4  6,25 %
Molde Kunnskapspark AS  1 800  1 800  18,90 %
Romsdalsmuseet Eiendom AS 2 500  1 250  
Romsdal Parkering AS 250  100,00 %
Halsafjorden Tunnelselskap AS 105  100  
Molde Kulturbygg AS 29  25,00 %
Sum aksjer 76 989  
Andeler Bokført verdi 31.12.10 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  4 930  
Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital 99 000  100,00%
Molde Boligbyggelag A/L 27 274 
Sum andeler 105 310  
Sum aksjer og andeler 182 299  

dalsk. Fjældene ved det! De kænner slægten, ved, hvor det gælder at lægge vægten! 
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Note 12   Til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne investeringsfond
   Beløp
Bundne investeringsfond per 01.01.10    4 735
Avsatt fra investeringsregnskapet    48
Bruk i investeringsregnskapet     -294
Bundne investeringsfond per 31.12.10    4 489

Note 13   Til hovedoversikt balanseregnskapet - udekket/udisponert i investeringsregnskapet
 Debet Kredit
Underskudd per 01.01.10 76 496 
Bruk (39650-39651) 5 265 
Styrking (35650-35651)  31 707
Underskudd per 31.12.10  50 054

Udekket og udisponert i investeringsregnskapet fremkommer i årets balanseoversikt på egne linjer. 

Selskap Årsresultat Egenkapital Gjeld
Molde Kino AS*  -1 476   388   18 000 
Gotfred Lies plass 1 AS**  311   3 434   16 700 
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS**  -26   679   442 
Romsdal Parkering AS*  88   -547   2 600 

Molde kommune er 100 pst. eier i fire aksjeselskap. Hovedtall (hele tusen) for disse gjengis her:  

* Ikke revidert   **Regnskap 2009
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Note 14  Hovedtall konsern

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

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 presenterer vi derfor beløp fra 
driftsregnskapet og balansen samlet for 

de enheter som inngår i rettssubjektet 
Molde kommune.

 Molde  Molde  Molde Molde Molde Molde
Driftsregnskap* kommune Havnevesen KF  Utleieboliger KF Vann og Avløp KF Folkebad KF Eiendom KF Sum
Sum driftsinntekter 1 447 418 3 530 43 151 74 635 20 299  75 466  1 664 499
Sum driftsutgifter -1 370 406 -2 559 -31 237 -62 054 -12 664 -107 468 -1 586 388
Brutto driftsresultat 77 012 971 11 914 12 581 7 635 -32 002 78 111
Finansresultat -60 413 -2 794 -17 319 -15 163 -2 466 -5 -98 160
Motpost avskrivninger 22 340 2 491 8 330 7 808  -  28 820 69 789
Netto driftsresultat 38 939 668 2 925 5 226 5 169 -3 187 49 740
Overført investeringsregnskapet -2 005 -159 -479  -  -6 744 -4 980 -14 367
Avsetninger -32 749 -23 -4 715 -5 772  -  -12 -43 271
Bruk av avsetninger 7 887  -  2 269 546  -  8 246 18 948
Mindreforbruk (merforbruk minus)  12 072  486  -   -  -1 575 67 11 050
 Molde Molde Molde Molde Molde Molde
Balansen* kommune Havnevesen KF  Utleieboliger KF Vann og Avløp KF Folkebad KF Eiendom KF Sum
Anleggsmidler  2 189 361   68 996   407 298   271 605   185 599   1 179 769   4 302 628 
Omløpsmidler  391 521   8 772   -15 508   47 722   -7 844   101 708   526 371 
Sum aktiva  2 580 882   77 768   391 790   319 327   177 755   1 281 477   4 828 999 
Egenkapital  522 657   60 371   80 458   9 576   47 093   39 992   760 147 
Langsiktig gjeld  1 812 701   17 148   305 663   292 943   122 193   1 221 644   3 772 292 
- herav pensjonsforpliktelser  1 454 850   -   3 688   32 933   2 092   15 034   1 508 597 
Kortsiktig gjeld  245 524   249   5 669   16 808   8 469   19 841   296 560 
Sum passiva  2 580 882   77 768   391 790   319 327   177 755   1 281 477   4 828 999 

 (Beløp i 1000 kr)

Note 11   Til hovedoversikt balanseregnskapet - ubundne investeringsfond
   Beløp
Ubundne investeringsfond per 01.01.10    96 266
Bruk i investeringsregnskapet - egenkapitaltilskudd KLP    -635
Ubundne investeringsfond per 31.12.10    95 631

De så den klore opefter rabben med sigd for foret, - så den på sletten ved elve-kanten 
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Kurt Magne Thrana                                                                                                Arne Sverre Dahl
økonomisjef                                                                                                                             rådmann

Molde, 14. mars 2011
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Note 15   Kommunens kapitalkonto
 Debet  Kredit
01.01.10 Balanse (undersk. i kapital) - 01.01.10 Balanse (kapital) 447 520
Salg av fast eiendom og anlegg  28 706  Aktivering av fast eiendom og anlegg  55 652
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  9 962  Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  12 701
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler  265  Kjøp av aksjer og andeler 105
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler  12 378  Utlån  14 877   
Salg av aksjer og andeler  25  Avdrag på eksterne lån  59 947  
Avdrag på utlån  8 979 Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK  15 656 
Eksterne lån - andel avdrag fra foretakene  14 264  Lån overført til Molde Eiendom KF  -  
Bruk av eksterne lån  69 925  Egenkapitaltilskudd KLP  530 
Molde Utleieboliger KF - reduksjon ansvarlig lån  28 832  Ekstraordinære avdrag  6 951  
31.12.10 Balanse (kapital) 440 603 31.12.10 Balanse (underskudd i kapital) -
Sum debet 613 939 Sum kredit 613 939

Note 16   Ytelser til ledende personer og kontrollorganer
 2009 2010
Ordfører 748 995 837 379
Varaordfører 513 906 421 470
Rådmann 808 653 900 272
  
Kontrollorganer:  
Honorar for regnskapsrevisjon 748 000 780 450
Honorar for forvaltningsrevisjon 476 000 496 650
Andre oppgaver revisor 136 000 141 900
Kontrollutvalgssekretær 278 256 246 760

(jenten for glad i den spræke fanten) så den i båden i store lag, mændene drukne, 



58 Finansrapport  
per 31. desember 2010
En stor del av kommunens likviditet er 
plassert i bank og har i 2010 gitt god 
avkastning. Renteinntekter per 31. 
desember utgjør 4,4 mill. kroner. Molde 
kommune har i året oppnådd en rente-
sats noe bedre enn NIBOR i samsvar 
med bankavtalen. Molde kommune 

har plassert en andel av langsiktige 
finansielle aktiva på opprinnelig 87,3 
mill. kroner i ulike finansielle instrumen-
ter. Av dette har 27,3 mill. kroner vært 
plassert på konto i Sparebank 1 SMN og 
Sparebank1 Nordvest (fram til desem-
ber 2010). Beløpene har vært plassert 
på egne konti og inngår i rapportering av 
langsiktige finansielle aktiva nedenfor. 
Videre ble det før årsskiftet 2006/2007 

plassert 60,0 mill. kroner til forvalt-
ning i ulike finansielle aktiva gjennom 
forvaltningsselskapet Pareto Forvaltning 
AS i Oslo. Denne forvaltningen har gitt 
en urealisert gevinst på 9,8 mill. kroner 
i 2010.

Per 31. desember 2010 viser forvaltnin-
gen følgende avkastning:

Annualisert avkastning i ulike andre indekser

 Renter 3 mnd. Renter 3 år Oslo børs OSEBX
Diverse andre indekser 2,26 % 4,45 % 18,34 %

1) Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden.  
2) Renteavkastningen er beregnet ut ifra månedlig kapitalisering.  

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Forvalter Markedsverdi Markedsverdi Andel i % Avkastning 
 01.01.2010 31.12.2010 31.12.2010 (annualisert) Bench mark
Pareto Forvaltning AS 1) 61 763 570 71 589 718 69 % 15,91 % 11,27 %
Pengemarked - egen forvaltning 2) 30 794 750 31 870 730 31 % 3,49 %  
Markedsverdi 31.12.2010 92 558 320 103 460 448 100 % 11,78 % 
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* Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering. 

Bankinnskudd

Bank Snitt innestående i 2010 Renteinntekt Oppnådd rente i % - annualisert* 
Sparebank 1 SMN 166 561 870 4 395 615 2,63 %

 

Tidsvektet avkastning vs. indekser

Som vi ser av tabellen har Pareto For-
valtning AS siden oppstart i 2006 stort 
sett oppnådd en avkastning tilsvarende 
Benchmark. I 2010 var avkastningen 

4,64 pst. bedre enn de indekser forval-
ter måles mot. Benchmark (målestokk) 
er satt sammen i en indeks med 45 pst. 
i aksjer og 55 pst. i obligasjoner. 
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Bench: (45/55)Portef.

kvinnerne rædde, - så den også en alvors-dag; den samme det var, som fjældet klædde. 



59Låneforvaltning
Långiver Lånenr. Rentevilkår Saldo 31.12.2010 Renter per 31.12.2010
Opplysningsvesenets Fond 60007/60008 Flytende rente 1 200 000 2,27 %
Kommunalbanken 60011 Fast rente 78 749 250 5,47 %
Kommunalbanken 60033 Flytende rente 119 208 670 2,60 %
Kommunalbanken 60036 Flytende rente 218 747 980 2,67 %
Husbanken 60037 Fast rente 8 775 508 4,50 %
Husbanken 60039 Flytende rente 5 276 740 2,80 %
Kommunalbanken 60043 Flytende rente 64 448 800 2,67 %
KLP Kommunekreditt 60044 Fast rente 35 070 995 5,12 %
Kommunalbanken 60045 Flytende rente 323 389 440 2,60 %
Kommunalbanken 60046 Flytende rente 203 156 390 2,60 %
KLP Kommunekreditt 60047 Flytende rente 290 815 139 2,81 %
Kommunalbanken 60048 Flytende rente 587 096 060 2,62 %
Kommunalbanken 60051 Flytende rente 187 011 000 2,65 %
Husbanken 60049 Fast rente 9 600 000 4,00 %
Husbanken 60052 Fast rente 10 000 000 3,70 %
Renteswap Sparebanken 1 Midt-Norge   Fast rente 200 000 000 3,48 %
Renteswap Sparebanken 1 Midt-Norge   Nibor -200 000 000 2,69 %
Sum lån 31.12.2010 forvaltet av Molde kommune   2 142 545 972 
Fradrag utlån KF     
Molde Utleieboliger KF   -197 975 352
Molde Vann og Avløp KF   -260 009 886
Molde Folkebad KF   -120 100 000
Molde Eiendom KF   -1 206 609 440
Sum Molde kommune   357 851 293
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Av saldo ved årsskiftet er 342,2 mill. 
kroner fastrentelån. Øvrige lån ligger i 
det flytende rentemarkedet. Renteri-
sikoen for Molde kommune er likevel 
betydelig mindre enn brutto lånegjeld 

som følge av midler innestående i bank 
og lån der kommunen mottar rentekom-
pensasjon fra staten med videre. Gjen-
nomsnittlig rente på lån med flytende 
rente ble i 2010 på 2,49 pst. Dette var 

på høyde med 3 måneder nominell 
NIBOR-rente dette året. Gjennomsnittlig 
rente på alle lån utgjorde 2,69 pst.

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

teinntekter 
•   Rammetilskudd fra staten
•   Øvrige driftsinntekter som inntekts-

føres direkte i avdelinger/enheter. 
Eksempler på dette er refusjoner, 
brukerbetalinger, øremerkede tilskudd 
med videre. 

Samlede driftsinntekter i 2010 var på 
1.447,0 mill. kroner. Dette er en økning 
på 90,1 mill. kroner (6,6 pst.) fra 2009. 
Kommunens skatteinngang var 581,8 

mill. kroner. Dette er en økning på  
25,9 mill. kroner (4,7 pst.) fra 2009. 
Eiendomsskatten har økt med 24,2 
mill. kroner til 50,1 mill. kroner fra 2009 
til 2010. Netto rammetilskudd øker fra 
2009 til 2010 med 2,7 mill. kroner etter 
at inntektsutjevningen har påvirket dette 
tilskuddet negativt med 1,3 mill. kroner 
i 2010. Brukerbetalinger, andre salgs- og 
leieinntekter samt overføringer er økt 
med 35,4 mill. kroner fra 2009 til 2010. 
Dette er en økning på 9,5 pst.

2008 2009 2010 2011

Driftsinntekter

1 202 653 1 357 296 1 447 417 1 432 203

Hovedtallsanalyse 

Bygderne veksle; men tag dem i bolk: livlige sinn, som længsler er lagt i, melodiske 
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2008 2009 2010 2011

Eksterne finanstransaksjoner

90 078 51 420 60 413 78 675

Finanstransaksjoner (eksterne)
Finansinntektene består av rente-
inntekter, utbytte og eieruttak samt 
mottatte avdrag på utlån og utgjør 26,2 
mill. kroner i 2010. Finansinntektene ble 
redusert med 17,6 mill. kroner fra 2009. 
Ellers har Molde kommunes likviditet i 
2010 gjennomsnittlig ligget på et noe 
lavere nivå enn i 2009. Finansutgiftene 
består av renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter samt avdragsutgifter 
på kommunens lånemasse og utgjør 
86,6 mill. kroner i 2010. Finansutgiftene 

er redusert med 8,6 mill. kroner i 2010 
sett i forhold til 2009. Reduksjonen 
skyldes et jevnt lavt rentenivå i 2010. De 
siste årene er det tatt opp store lån og 
disse bidrar nå til høyere avdragsutgif-
ter. Molde kommune har en stor del av 
kommunens lånemasse liggende i det 
flytende rentemarkedet. Kommunen er 
som en følge av dette sårbar ovenfor 
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.

Driftsutgifter
Molde kommunes driftsutgifter  
(ekskl. interne overføringer) består av: 
•   Lønn og sosiale utgifter
•   Kjøp av varer og tjenester som  

inngår i produksjonen
•   Kjøp av varer og tjenester som  

erstatter egenproduksjon
•   Andre utgifter som tilskudd,  

overføringer og avskrivninger 

Driftsutgiftene steg fra 2009 til 2010 
med 39,5 mill. kroner (3,0 pst.). Øknin-
gen i lønn og sosiale utgifter var på  
44,1 mill. kroner (4,8 pst.). Kjøp av varer 
og tjenester som inngår i tjenestepro-
duksjonen økte med 9,2 mill. kroner, 

mens kjøp av varer og tjenester som 
erstatter kommunal tjenesteproduksjon, 
økte med 8,6 mill. kroner i forhold til 
2009. For året 2010 utgjorde lønn og 
sosiale utgifter 69,9 pst. av de totale 
driftsutgiftene, mens andelen i 2009 
utgjorde 68,7 pst.

2008 2009 2010 2011

Driftsutgifter

1 206 257 1 330 903 1 370 405 1 355 610

2008 2009 2010 2011

Investeringer

217 568 74 391 78 279 43 450

Investeringer
Molde kommunes brutto investerings-
utgifter i 2010 er på 78,3 mill. kroner. 
Dette er en økning på 3,9 mill. kroner 
fra 2010. Kommunens investeringsut-
gifter dekkes med 69,9 mill. kroner ved 
bruk av lån, mens resterende dekkes av 
salgsinntekter og overføringsinntekter. 
Av store prosjekter nevnes: 
•   Gørvellplassen (Molde Kulturbygg AS) 

- grunnerverv (30,2 mill. kroner) 
•   Årølia etappe 2 (8,3 mill. kroner) 
•   Asfaltering kommuneveier (2,6 mill. 

kroner)

dyb, men bølgeagtig’; kaste-vinds-fjordene farved sit folk. Vikinge-æt, jeg hilser din 
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Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld har økt med 61,5 mill. 
kroner i 2010 til 357,9 mill. kroner. Kom-
munens pensjonsforpliktelser har i 2010 

økt med 113,6 mill. kroner og utgjør nå 
ved årsskiftet 1.454,8 mill. kroner. Totalt 
utgjorde ubrukte lånemidler 63,9 mill. 
kroner ved utgangen av 2010. Kommu-

nens renteutgifter i 2010 utgjorde 38,6 
mill. kroner. Dette er lavere enn i 2009 da 
renteutgiftene utgjorde 44,5 mill. kroner. 
Kommunes avdragutgifter ble redusert 
med 2,7 mill. kroner i 2010. Molde kom-
mune fører minsteavdrag etter bestem-
melsene i kommuneloven. Det er verdt å 
merke seg at renteutgifter og avdrag på 
gjeld knyttet til bygg som er overtatt av 
Molde Eiendom KF i 2010 er ført i Molde 
kommunes regnskap. Dette skyldes at 
disse utgiftene er budsjettert i ”morsel-
skapet”. 

2008 2009 2010

Langsiktig 
gjeld

Langsiktig 
gjeld

Langsiktig 
gjeld

Herav
pensjons-

forpliktelser

Herav
pensjons-

forpliktelser

Herav
pensjons-

forpliktelser

Gjeld og pensjonsforpliktelser

1 454 8491 812 7011 242 624 1 341 2392 539 693 1 637 616

2008 2009 2010 2011

Endring i arbeidskapital

-8 268 -164 396 77 521 -4 678

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 146,0 mill. kroner. Arbeidska-
pitalen har økt med 77,5 mill. kroner i 
2010. Dette er en følge av et positivt 
regnskapsresultat og netto avsetninger 
til egenkapital. Samtidig har ubrukte 
lånemidler økt med 15,4 mill. kroner i 
perioden. Netto økning i arbeidskapital 

som følge av driften utgjør derfor  
62,1 mill. kroner.

Investeringsregnskapet er avsluttet med 
et udekket beløp (manglende finansier-
ing) på 2,8 mill. kroner i 2010. Investe-
ringene i Årølia utgjør noe av årsaken til 
underskuddet i investeringsregnskapet. 
Hovedkonklusjonen er at likviditeten i 
Molde kommune ved årsskiftet er noe 
bedret i forhold til tidligere år. De mest 
likvide midlene er også det siste året 
redusert som følge av en stadig større 
saldo på premieavvik fra tidligere år 
(periodisering pensjon) og selgerkredit-
ten til Moldekraft AS etter salg av aksjer 
i 2007.

Risikoeksponering
Renterisiko
Molde kommunes lån ligger for en stor 
del i det flytende rentemarkedet. Av 
dette regnes omtrent 35,0 pst. som 
rentesikret gjennom statlige rentekom-
pensasjonsordninger, gjennomsnittlig 
innestående i bank, lån til fast rente 
med videre. Andelen er redusert i for-
hold til i 2009 hovedsakelig som følge 
av opptak av nytt lån til flytende rente. 

Kommunens bufferfond (disposisjons-
fondet) er i året tilført 11,6 mill. kroner. 
Det er nødvendig for kommunen å ha et 
slikt fond for å møte blant annet økning 
i renten. Det vurderes fortløpende om 
rentesikring av lån skal økes. 

Kredittrisiko
Molde kommune er ikke utsatt for  
kredittrisiko i større grad.

Likviditetsrisiko
Underskuddet fra 2008 er nå dekket inn, 
og det er igjen avsatt midler på disposi-
sjonsfondet. Likevel er likviditeten stram 
og blir daglig vurdert. Per i dag er likvidi-
teten tilfredsstillende og det anses ikke 
å være stor risiko i forhold til kommu-
nens inntektskilder. Kommunen har for 
øvrig inngått avtale med kommunens 
hovedbankforbindelse om trekkrettighe-
ter på konsernkonto innenfor en ramme 
på 100,0 mill. kroner.

rede! Højbygd er væggen, hav-gulv her nede, sol-røg i hallen af fosser og skådde, 
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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 ”Gjeld opp og gjeld i 
mente” med fokus på kommunesekto-
rens stadig voksende økonomiske risiko 
knyttet til lånegjeld. 

De senere årene har det vært en meget 
sterk vekst i kommunesektorens låne-
gjeld. Netto lånegjeld ligger nå på drøye 
50 pst. av inntektene. Gjeldsveksten 
viste ingen tegn til å dempes gjennom 
2010. Veksten i bruttogjeld ble snarere 
noe sterkere mot slutten av året.

Den viktigste driveren bak gjeldsvek-
sten, er sterk vekst i realinvesteringene. 
For det første har det vært en rekke 
statlige satsinger de senere årene som 
har forutsatt eller direkte stimulert til 
høye investeringer. I noen av disse sat-
singene dekker staten rentekostnadene 
på investeringsbeløpet. Men nedbeta-
lingen av lånene som er nødvendig for å 
finansiere investeringene må sektoren 
dekke av sine frie midler.

For det andre har sterk befolkningsvekst 
gjennom flere år krevd store investerin-
ger for å dekke økt etterspørsel etter en 
rekke kommunale tjenester. Utviklingen 
er dessuten ujevn, hvor noen kommuner 
opplever sterk vekst for en aldersgruppe 
mens andre kan oppleve nedgang. Det 
innebærer at behovet for nyinvesteringer 
er langt større enn hva som følger av 
befolkningstallene for landet som helhet. 

Og selv når kommunesektoren i makro 
kompenseres for økte demografikostna-
der, fanges investeringskostnadene bare 
opp ved at de bidrar til økte avskrivnin-
ger på lang sikt. Dermed undervurderes 
sektorens samlede utgiftsbehov på kort 
sikt, noe som trekker i retning av økt 
lånefinansiering av investeringene.

I tillegg kommer at mange år med for 
lavt nivå på det løpende vedlikeholdet 
nå kan bidra til behov for høye investe-
ringer og eventuelt økt gjeld. Dessuten 
synes det som avdragstiden på lånene 
er forlenget de senere årene. Det mulig-
gjør et høyere aktivitetsnivå, men gir en 
høyere gjeldsandel på lengre sikt. Sam-
tidig har driftsutgiftene økt for sterkt til 
å opprettholde graden av egenfinansier-
ing av et normalnivå på investeringene. 
Netto driftsresultat har over tid ligget 
under anbefalt langsiktig nivå på 3 pst.

Dersom kommunesektoren ikke gjør til-
pasninger i utgiftene til drift eller inves-

teringer, vil gjelden fortsette å øke. Lave 
renter har gjort gjeld lettere å bære, 
men renteøkning må påregnes i årene 
framover. Om gjeldsgraden skal holdes 
på 2009-nivå, viser egne beregninger et 
innstrammingsbehov på mellom 4 og 
11 mrd. kroner dersom kuttene skal tas 
kun i driften og mellom 5 og 13 mrd. 
kroner dersom kuttene kun skal tas i 
investeringene. 

Slike tiltak kan nå være på vei. Budsjett-
undersøkelsen som publiseres senere 
i dette kapitlet, tyder på at sektoren 
for første gang på seks år vil redusere 
realinvesteringene i 2011. Men med et 
innstrammingsbehov på 11-13 mrd. kro-
ner, vil ytterligere innstramminger være 
nødvendig de nærmeste årene.

Finanskrisen fortsetter – men i ny form
Finanskrisen skyldtes gjeld som ikke ble 
betjent, og tap av tillit innen finansnærin-
gen som følge av det. Bakgrunnen var en 
sterkt lånefinansiert etterspørselsvekst 
i husholdningene i mange land, sær-
lig USA, stimulert av lave renter. Store 
overskudd i utenriksøkonomien i enkelte 
andre land, særlig Kina, Japan, Tyskland 
og flere oljeeksportører, herunder Norge, 
har i mange år blitt investert i de inter-
nasjonale finansmarkedene og presset 
realrentene ned over hele verden. 

Gjennom finanskrisen ble gjeldsøknin-
gen i husholdningene bremset opp, 
mens etterspørselen etter varer og 
tjenester falt. I første omgang ble dette 
møtt med ekspansiv finanspolitikk. Det 
bidro i noen grad til å holde aktiviteten 
oppe, men førte samtidig til at under-
skuddene ble flyttet fra husholdningene 
til offentlig sektor i disse landene, der 
mange allerede i utgangspunktet hadde 
svake offentlige finanser. I tillegg tok 
staten i flere land over gjeldsforpliktel-
ser fra private finansinstitusjoner. 

Og der er vi nå. Ubalansene i internasjo-
nal økonomi er ikke borte. Når noen land 
går med overskudd, må andre land gå 
med tilsvarende underskudd. Grunnla-
get for finanskrisen er ikke endret, men 
manifesterer seg nå som økende offent-
lige gjeldsproblemer i underskuddslan-
dene.

Siden overskuddslandene ikke ser ut til 
å endre sin politikk, ser underskuddslan-
dene seg tvunget til tiltak for å redusere 
den offentlige gjeldsoppbyggingen. 
Finanspolitikken strammes kraftig til. 
OECD anslo i november i fjor at bud-
sjettunderskuddene i USA og Eurolan-
dene, målt som andel av BNP, ville bli 
redusert med om lag 2 pst. i 2011 og 
ytterligere 1-2 pst. i 2012. 

Samtidig venter OECD at den økono-
miske veksten blir noe lavere i 2011 

enn i 2010, for så å ta seg opp mot 
potensiell trendvekst i 2012. Finans-
departementet og Norges Bank legger 
om lag samme forutsetninger til grunn, 
mens Statistisk Sentralbyrå (SSB) først 
venter en tilbakevending til trendvekst i 
2013. Selv en slik langsom oppgang er 
imidlertid usikker. Det er ennå ikke tegn 
til omslag i boligmarkedet i USA, selv 
om det private konsumet kan se ut til å 
vise bedre vekst. Effekten av tidligere 
rentestimulanser er i ferd med å bli ut-
tømt. Dessuten har man ennå ikke sett 
effekten av budsjettinnstrammingene, 
verken i USA eller EU. 

For Norge ventes veksten å ta seg opp 
i år, etter avmatning i fjor på grunn av 
svakere oljeinvesteringer. Arbeidsledig-
heten ventes å holde seg lav, rundt 3,5 
pst., i motsetning til de fleste øvrige 
industriland, der ledigheten nå er oppe 
mot 10 pst.

Sterk kommunevekst også i 2010 
Kommunesektoren har siden 2004 
hatt en nær ubrutt aktivitetsvekst som 
har resultert i stor utbygging av de 
kommunale tjenestene. Perioden kan 
sammenfattes med sterk inntektsvekst 
og en meget sterk demografivekst, 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 standarder og 
dekningsgrader på tjenestene som følge 
av demografiveksten.

Veksten i det kommunale konsumet 
var høy også de to første kvartalene i 
2010, men veksten i 3. kvartal flatet ut 
og var kun på 0,1 pst. 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 3,9 pst. regnet fra foregående 
firekvartalsperiode. Dette er om lag den 
samme veksten som regjeringen anslo 
som helårsvekst for 2010 i nasjonal-
budsjettet for 2011. For 2011 forventer 
regjeringen at konsumveksten i kom-
munesektoren dempes til 1,9 pst., som 
er klart lavere enn den sterke veksten 
de siste årene. Prognosene er også klart 
lavere enn prognosene for det private 
konsumet for 2011 på 3,5 pst.  

Det kommunale konsumet hadde en 
klart svakere vekst i 3. kvartal enn det 
private konsumet, som økte med 1,3 
pst. etter nullvekst kvartalet før. Veksten 
i det private konsumet siste fire kvarta-
ler var på 3,6 pst., regnet fra foregående 
firekvartalsperiode. For 2010 ligger det 
dermed an til en årsvekst over progno-

tjældet i grønt, så langt I nådde. Vikinge-æt, jeg hilser dig selv! Det koster in 
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sene til finansdepartementet og Norges 
Bank på 2,8 pst. 

Det er fortsatt en kraftig vekst i 
investeringene i kommunesektoren. 
De siste to kvartalene var veksten på 
11,7 pst. regnet fra samme halvår året 
før. For de siste fire kvartalene, regnet 
fra foregående firekvartalsperiode, var 
veksten 12,8 pst. Til sammenligning var 
investeringsveksten for Fastlands-Norge 
negativ i den samme perioden, med 
-6,4 pst. En del av investeringsveksten 
i kommunesektoren har sammenheng 
med at fylkeskommunene overtok 
ansvaret for store deler av riksveinettet 
med virkning fra 1. januar 2010. I for-
bindelse med denne overføringen fikk 
fylkeskommunene 1 mrd. kroner ekstra 
i frie inntekter til å oppgradere standar-
den på de nye fylkesveiene. Innsamlede 
tall fra fylkeskommunene viser at det 
har vært en sterk investeringsvekst 
innenfor samferdsel i 2010, i tillegg til 

at utgiftsøkningen på driftskontrakter på 
veier har vært betydelig.

Finansdepartementet forventer null-
vekst i de kommunale og fylkeskom-
munale investeringene i 2011. Også tall 
ifra budsjettundersøkelsen for 2011 kan 
indikere svakere vekst i 2011. Undersø-
kelsen viser at 53 pst. av kommunene, 
vektet med folketall, vil redusere inves-
teringene i 2011.

Budsjettundersøkelse 2011
KS har gjennomført en undersøkelse av 
kommunenes og fylkeskommunenes 
budsjettvedtak for 2011. Alle tallene 
som presenteres nedenfor er veid i 
forhold til innbyggertall. I alt 283 kom-
muner har svart på undersøkelsen for 
2011. I disse kommunene bor 75 pst. av 
landets befolkning. Fjorårets undersø-
kelse dekket 76 pst. av befolkningen, 
fordelt på 269 kommuner. 

Fire av fem kommuner budsjetterer 
med positivt netto driftsresultat i 2011, 
men bare drøyt en av ti over anbefalt 
nivå på 3 pst. Dette er samme fordeling 
som i fjor. Samtidig svarer nær halvpar-
ten av kommunene at de budsjetterer 
med et lavere resultat i 2011 i forhold til 
forventet resultat for 2010. 

Tjenestetilbudet bygges fortsatt ut. Mer 
enn halvparten av kommunene vil øke 
midler til barnehager og over 40 pst. 
øker midler til grunnskolen, pleie- og 
omsorgstjenester og barnevern. 

For skolesektoren er det klar økning i 
bruk av midler, særlig i større kommu-
ner. Det kan ha sammenheng med økt 
barnetall i disse kommunene. Et klart 
flertall av kommunene planlegger et 
uendret antall elever per undervisnings-
årsverk. 

Vedlikeholdsinnsatsen planlegges noe 
redusert i 2011 i forhold til 2010 da 32 
pst. vil redusere midler til vedlikehold 
på bygg og 24 pst. planlegger redusert 
veivedlikehold.

Investeringsaktiviteten ser ut til å bli 
klart redusert i forhold til 2010. Over 
halvparten av kommunene sier de vil 
redusere investeringene. Av investe-
ringene lånefinansieres 60 pst. (lands-
snitt). Nesten alle kommuner oppfyller 
minimumskravet for tilbakeføring av 
momskompensasjonen på investeringer 
til investeringsregnskapet i 2011. Hele 
40 pst. av kommunene tilbakefører 
mellom 80 og 100 pst. av momskom-
pensasjonen.

BNP
BNP Fastlands-Norge
Bto. produkt i kommunal forvaltning

Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB
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Sysselsettingsveksten i kommunesek-
toren har fortsatt. I 2. og 3. kvartal 2010 
hadde kommunesektoren en vekst i 
antall sysselsatte på 2,0 pst. regnet som 
årlig rate fra foregående to kvartaler. An-
tall sysselsatte for Norge økte i samme 
periode med 0,2 pst. regnet som årlig 
rate. Timeverksveksten for kommune-
sektoren var på 2,2 pst. som er noe 
høyere enn veksten i antall sysselsatte, 
mens den for landet økte med 0,3 pst. 

Totalt har sysselsettingen i kommunal 
sektor økt med 8.000 fra 3. kvartal 2009 
til 3. kvartal i 2010, mens statlig sektor 
har økt med 2.500 jobber. Samtidig 
reduserte privat sektor tallet på sys-
selsatte med 9.000. Det sterke fallet i 
privat sysselsetting det siste året må 
først og fremst sees på bakgrunn av at 
finanskrisen rammet aktiviteten i privat 
sektor.

Lavere sykefravær, mest for menn
Foreløpige tall fra KS’ personaladmi-
nistrative register (PAI) viser at syke-
fraværet i kommuner og fylkeskom-
muner i perioden 4. kvartal 2009 til 3. 
kvartal 2010 var på 8,9 pst. Dette er en 
nedgang på 6,8 pst. i forhold til forrige 
tilsvarende periode. Sykefraværet falt 
for både kvinner og menn, blant annet 
som følge av at det legemeldte fraværet 
ble redusert med 7,8 pst. Størst var 
nedgangen i sykefraværet blant menn, 
som særlig hadde en stor nedgang i 
legemeldt sykefravær på 8,2 pst. Menn 
hadde også en reduksjon i det egen-
meldte fraværet på 1,1 pst. Kvinnene 
hadde en nedgang i det legemeldte 
sykefraværet på 7,9 pst., men en økning 
i det egenmeldte fraværet på 2,5 pst.

Sykefravær i arbeidsgiverperioden var i 
perioden på 3,5 pst. Dette er reduksjon 
på 5,1 pst. i forhold til forrige periode. 
Sykefraværet utenfor arbeidsgiverperio-
den var på 5,4 pst. Dette er en nedgang 
på 7,9 pst. Totalt sykefravær i under-
visningssektoren var på 7,9 pst., mens 
ansatte i barnehagesektoren og helse 
og sosial var på henholdsvis 11,7 og 
10,9 pst. Det er helsesektoren som har 
hatt den største nedgangen i sykefravær 
i forhold til perioden 4. kvartal 2009 – 3. 
kvartal 2010 .

Kostnadene ved sykefravær for kom-
munene og fylkeskommunene er på om 
lag 14 mrd. kroner per år. Hvis det antas 
at medarbeidere som er fraværende på 
grunn av sykdom blir erstattet av vikarer 
og at sykefraværet faller relativt like 
mye innenfor og utenfor arbeidsgiverpe-
rioden, vil en reduksjon på 1 prosentpo-
eng i sykefraværet tilsvare en innsparing 
på 1,4 mrd. kroner per år i sykefraværs-
kostnader knyttet til kommunalforvalt-
ningen. Dette tilsvarer lønnskostnader 
for 2.700 årsverk.

Sterk gjeldsvekst
Det har de siste årene vært registrert en 
sterk lånevekst for kommunalforvaltnin-
gen. Gjeldsveksten fortsatte i 2010. Den 
såkalte K2-indikatoren (innenlandsk kre-
ditt) fra SSB viser at brutto lånegjeld per 
november økte med hele 15 pst. siste 
12 måneder, jfr. tabell. Nivået ved ut-
gangen av november var på 289,7 mrd. 
kroner. I 2009 ble det i desember lånt 
opp nær 6 mrd. kroner. Skjer dette også 
i 2010, vil nivået ved årsskiftet komme 
opp i vel 295 mrd. kroner. Fordelingen 
av gjelden etter kredittkilder viser at 
kredittforetak står for den klart høyeste 

andelen med 60,5 pst. fulgt av obliga-
sjonsgjeld på 14,2 pst. Forretnings- og 
sparebanker står for kun 1,1 pst. 

I tillegg til den lånegjelden som tas 
opp av kommuner og fylkeskommuner 
direkte, står kommunal forretningsdrift 
og selvstendige kommunalforetak også 
for betydelige lån. Ved utgangen av 3. 
kvartal 2010 er disse lånene kommet 
opp i nær 91,5 mrd. kroner.

Den kraftige gjeldsveksten som skjer i 
kommunesektoren, kan hemme finansi-
eringen av nye driftsoppgaver i kom-
mende år. Det må legges til rette for en 
større egenfinansiering av investeringer 
og ikke så høy lånefinansiering som i 
dag.

Gjeldsøkningen bidrar til at kommuner 
og fylkeskommuner er sårbare for nega-
tive utslag i sin økonomi når rentenivået 
igjen vil stige. KS har tidligere beregnet 
at ut fra data per utgangen av 2009, 
utgjorde netto rentebærende gjeld om 
lag 116 mrd. kroner. Anslaget er ikke re-
beregnet nå, men må antas å ha steget 
videre. Det må understrekes at et slikt 
anslag er beheftet med usikkerhet. 

Stort innstrammingsbehov
Investeringene i kommunene har de 
senere årene økt sterkt, og har sammen 
med økende lånefinansieringsgrad ført 
til en kraftig økning i kommunegjeld. 
Dersom ikke veksten i utgiftene redu-
seres i forhold til inntektsveksten, vil 
gjeldsøkningen kunne fortsette i årene 
fremover. 

Dersom innstrammingen skal tas gjen-
nom redusert nivå på driftsutgiftene, 
mens alle øvrige variable skal holdes 
uendret, må driftsutgiftene kuttes 
tilsvarende 1,0 pst av driftsinntektene, 
tilsvarende 3,5 mrd. kroner i 2011. Der-
som innstrammingen skal tas gjennom 
redusert nivå på investeringene, må 
investeringene kuttes tilsvarende 1,3 
pst. av driftsinntektene, om lag 4,5 mrd. 
kroner. Grunnen til at investeringene må 
kuttes noe mer enn driftsutgiftene er at 
også investeringsinntektene i så fall blir 
lavere.

Selv om budsjettundersøkelsen antyder 
at investeringsnivået vil kunne bli re-
dusert i 2011, ligger veksten i låneopp-
taket fortsatt an til å bli sterk. Kom-
munene i undersøkelsen har i snitt en 
låneandel av investeringene på 60 pst. 

Uventet høy befolkningsvekst
I desember 2010 beregnet SSB befolk-
ningsveksten fra 1. januar 2010 til  
1. januar 2011 til nær 65.000 personer 
på bakgrunn av faktisk befolkningsutvik-
ling i årets første 11 måneder. Veksten 
var i så fall den høyeste noensinne med 
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Sykefravær I alt Kommuner Fylkeskommuner
Totalt 8,9 (-6,8) 9,2 (-6,3) 6,6 (-12,0)
Egenmeldt 1,2 (0,9) 1,2 (1,7) 0,8 (-3,6)
Legemeldt 7,8 (-7,8) 8,0 (-7,4) 5,8 (-13,1)
I arbeidsgiverperioden 3,5 (-5,1) 3,7 (-4,9) 2,5 (-8,9)
Utenfor arbeidsgiverperioden 5,4 (-7,9) 5,6 (-7,2) 4,1 (-13,8)
Kvinner 10,0 (-6,7) 
Menn 5,6 (-7,1)

Sykefravær i pst. i kommunesektoren, 4. kvartal 2009 - 3. kvartal 2010

Tallene i parentes viser veksten fra perioden 4.kv.08-3.kv.09. Kilde: KS (PAI).

Kommuner/fylker 2005 2007 2009 2010
I alt 174 107 205 069 257 851 289 674
Forretnings- og sparebanker 2 562 3 820 2 474 3 168
Statlige låneinstitutt 19 548 22 487 25 757 31 174
Kredittforetak 113 757 144 212 160 257 175 205
Finansieringsselskap 2 144 2 518 2 455 1 901
Livsforsikringsselskap 6 420 6 347 17 186 19 752
Utlån fra pensjonskasser og -fond 59 49 7 7
Obligasjonsgjeld 25 634 22 033 36 546 41 026
Sertifikatgjeld 3 983 3 603 13 170 17 441
Vekst samlet siste 12 måneder 6,4% 9,4% 12,7% 15,1%

Brutto innenlands rentebærende lånegjeld for kommuner og fylkeskommuner

des værre. Det koster at løfte fjordenes arv fra vellystig favn til kraft i sit tarv. Det 



655.800 personer høyere enn i 2009 og 
2.700 personer høyere enn i forrige 
toppår som var 2008. Fødselsoverskud-
det utgjorde 32 pst. og nettoinnvand-
ringen 68 pst. av befolkningsveksten. 
Nettoinnvandringen på 44.500 personer 
er den høyeste som noensinne er 
registrert. 

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) 
beregner kommunesektorens mer-/min-
drekostnader knyttet til demografi (gitt 
uendrede enhetskostnader og deknings-
grader) for kommende år på bakgrunn 
av anslått befolkningsvekst for året før. 
Beregningene bygger på hvordan kom-
munenes utgifter fordeler seg på ulike 
aldersgrupper. Fordelingen er basert 
på kostnadsnøklene i inntektssyste-
met som gjaldt til og med 2010. For 
barnehage har TBU foretatt særskilte 
beregninger. TBU har for 2011 foretatt 
beregninger til konsultasjonsmøtet i 
mars 2010 og i sin rapport fra november 
2010. 

I mars 2010 ble de kommunale mer-
kostnader i 2011 beregnet til 2,4 mrd. 
kroner på bakgrunn av SSBs befolk-
ningsframskrivning fra juni 2009, som 
anslo befolkningsveksten til 54.900 
personer i 2010. Beregningene i 
november 2010 anslår de kommunale 
merkostnader i 2011 til 2,6 mrd. kroner 
på bakgrunn av SSBs befolkningsfrem-
skriving i juni 2010. Det er mellomalter-
nativet for befolkningsveksten i 2010 på 
55.750 personer som legges til grunn 
for beregningen. TBU understreket 
usikkerheten i anslagene, særlig når det 
gjelder nettoinnvandring. Utvalget viste 
blant annet til at SSBs alternativ med 
høy innvandring ville gi merkostnader 
på 2,8 mrd. kroner. Befolkningsveksten 
i dette alternativet er 60.250 personer. 
Selv høyalternativet ligger dermed 
vesentlig lavere enn SSBs prognose fra 
desember 2010. Isolert sett vil høyere 
befolkningsvekst i 2010 gi større mer-
kostnader for kommunesektoren i 2011 
enn det TBU har lagt til grunn. 

SSBs befolkningsberegning fra desem-
ber 2010 gir ikke anslag på befolkningen 
per 1. januar 2011 fordelt på alder. 
TBU vil legge fram nye beregninger 
av merutgifter i 2011 knyttet til den 

demografiske utviklingen i mars, når de 
endelig og aldersfordelte befolkningstal-
lene foreligger. Da vil de også vurdere 
i hvilket omfang andre inntekter enn 
de frie inntektene bidrar til å finansiere 
disse merkostnadene.  

Skatteinngang som prognosert
Skattene til kommuner og fylkeskom-
muner kom opp i 138.222 mill. kroner  
i 2010, eller 6,7 pst. over inngangen for 
2009. Dette er bare 22 mill. kroner mer 
enn den siste prognosen fra Finansde-
partementet. Kommunene fikk en vekst 
på 6,7 pst. som er noe svakere (355 
mill. kroner) enn budsjettert anslag på 
7,0 pst. Fylkeskommunene fikk en skat-
tevekst på 6,8 pst., som var godt over 
(377 mill. kroner) prognosen på 5,0 pst.

Det så lenge ut til at skattene kunne 
svikte med et større beløp for kommu-
nene. Fra april til oktober lå veksten til 
dels betydelig under prognosen innlagt 
i Nasjonalbudsjettet for 2010. Først 
da de endelige korreksjoner knyttet til 
likning/avregning for 2009 kom på plass 
mot slutten av året (oktober/november) 
steg skatteveksten opp mot nasjonale 
prognoser.

Tallene for årene 2009 og 2010 viser 
klart at skatteutviklingen gjennom året 
varierer betydelig måned for måned, 
men også fra kommune til kommune. 
Dessverre viser det seg at man først 
svært sent på året får på plass alle ele-
mentene fra likningen året før, som ofte 
vil være med på å prege årets vekst.  
I 2009 trakk dette skatteveksten ned, i 
2010 ble den trukket opp. Sånn sett må 
man i mange kommuner leve med usik-
kerhet helt inntil slutten av budsjettåret. 
Dette vil forplante seg til alle kommu-
ner, siden også kommuner som skal få 
penger fra inntektsutjevningen ikke kan 
anslå denne før nasjonal skattevekst 
begynner å bli sikker. 

Sterk inntektsvekst, lite handlingsrom
De siste årene har det vært en sterk 
inntektsvekst for kommunesektoren. 
Regnet fra 2005 til 2011 er det lagt opp 
til en økning i inntektene med 46 mrd. 
kroner korrigert for pris- og lønnsvekst 
og oppgaveendringer. Litt over halvpar-
ten av inntektsøkningen vil imidlertid ha 

kommet som bundne inntekter, enten 
i form av øremerking eller som geby-
rinntekter, jfr. figur. Litt under halvpar-
ten som frie midler. Foruten at de frie 
inntektene har måttet dekke manglende 
prisregulering av øremerkede midler og 
kostnader til pensjon som ikke fanges 
opp av Finansdepartementets deflator, 
og økte rentekostnader på en stadig sti-
gende gjeld, har sterk befolkningsvekst 
gitt behov for økte tjenester. 

Bunnlinjen i figuren viser handlings-
rommet lokalpolitikerne har hatt til å 
finansiere økt standard og dekningsgrad 
for de tjenester som må finansieres 
gjennom de frie midlene. Selv om dette 
handlingsrommet kan utvides gjennom 
effektivisering av tjenesteproduksjonen, 
belyser figuren hvorfor oppfatningen 
av inntektsutviklingen for sektoren kan 
avhenge av ståsted.

Økning i inntekter vs utgifter som begren-
ser handlingsrommet, regnet fra 2005 

Bundne inntekter
Pris
Pensjon
Rente
Demografi
I alt
Frie inntekter
Handlingsrom

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Inntekter gjelder anslag på regnskap. 
Kilde: Nasjonalbudsjettet, KS

Ø
konom

i

Mrd. 2010 kr.

koster; - men den, som kan det, blir mand. Jeg ved, det går an. Romsdalen. Jeg 
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BJØRNSON OM MOLDE I BREV  
TIL HANS THIIS MØLLER I 1877.

Det er den eneste fredlige plet for 

min tanke i hele Norge. Molde, 

Molde, Molde! Det er poesi for 

mig, den skjønneste jeg eier....”
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Alle kommuner er pålagt å føre regnska-
pet etter KOSTRA-standard. KOSTRA 
(KOmmune-STat-RApportering) er et 
nasjonalt informasjonssystem som 
gir styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet. Informasjon om kommu-
nale tjenester og bruk av ressurser på 
ulike tjenesteområder registreres og 
sammenstilles for å gi relevant informa-
sjon til beslutningstakere og andre, både 
nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal 
tjene som grunnlag for analyse, planleg-
ging og styring og herunder gi grunnlag 
for å vurdere om nasjonale mål oppnås. 
KOSTRA vil også gi kommunen mulig-
het til å sammenligne seg med andre 
kommuner, samt sammenligning med 
seg selv over år. 

KOSTRA-tallene blir nå mer og mer 
brukt direkte av regjeringen for å gi 
tilskudd til kommunene, og barneha-
gesektoren er et eksempel på dette. 
De aller fleste kommuner fører i dag 
kostnadene på riktige funksjoner i KOS-
TRA. Dette gir gode forutsetninger for 
å foreta sammenligninger mellom kom-
munene. Regnskaps- og tjenestedata 
settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall 
som blant annet viser: 
•   Prioriteringer som viser hvordan kom-

munens frie inntekter er fordelt  
til ulike formål 

•   Dekningsgrader som viser tjenestetil-
budet i forhold til ulike målgrupper 

•   Produktivitet/enhetskostnader som 
viser kostnader/bruk av ressurser i 
forhold til tjenesteproduksjonen 

•   Utdypende tjenesteindikatorer som 
viser nøkkeltall som supplerer de 
ovennevnte indikatorene 

•   Kvalitetsindikatorer som viser kvalitet 
basert på utvalgte nøkkeltall på en-
kelte tjenesteområder 

KOSTRA-tallene som her blir presentert 
er foreløpige tall som er innrapportert. 
Endelige og eventuelt rettede tall blir 
først lagt fram i juni av Statistisk Sentral-
byrå (SSB). Kommunen er allerede kjent 
med at enkelte av kommunens egne tall 
vil bli korrigert i de endelige tallene. 

Det er skilt mellom produktivitet og 
kvalitet innenfor de enkelte tjenester. 
Siden det ikke foreligger brukerun-
dersøkelser på alle tjenesteområder 
som kan bygge opp under kvalitative 
parametere, er kvalitetsindikatorene i 
KOSTRA brukt. Disse er konsentrert om 
objektive målbare indikatorer som blant 
annet antall ansatte, dekningsgrader og 
tilgjengelighet.

I de påfølgende tabellene og i alle KOS-
TRA-sammenstillinger under de enkelte 

enheter, sammenlignes Molde kommu-
ne med seg selv over 3 - 4 år. Samtidig 
vises utviklingen i kommunegruppe 13 
samt gjennomsnitt av alle kommuner 
i Norge utenom Oslo de samme 3 - 4 
årene. Dette gir oss et bilde av hvordan 
utviklingen har vært i egen kommune 
sammenstilt med utviklingen i kom-
muner den sammenlignes seg med. 
Kommunegruppe 13 består av 45 store 
kommuner utenom de 4 største byene 
i landet. Store kommuner har 20.000 
eller flere innbyggere i henhold til SSBs 
definisjon. Tabellen på neste side viser 
hvilke kommuner som regnes i kommu-
negruppe 13. 

Tallmaterialet er i all hovedsak presen-
tert på konsernnivå, men i enkelte sam-
menstillinger presenteres tallmaterialet 
på kommunenivå der det ikke finnes 
sammenstillinger for konsernet. Det er 
viktig å merke seg at med konserntall 
menes tall hentet fra regnskapene til 
kommunen, kommunale foretak (KF) og 
interkommunale samarbeid og inter-
kommunale selskap (IKS). Utskilling av 
kommunens virksomhet i kommunale 
foretak og A/S kan føre til ulikheter i 
datagrunnlaget. Disse ulikhetene er 
forsøkt eliminert. 

Generelle nøkkeltall (KOSTRA)
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Kommunegruppe 13 består av 45 kommuner 

Arendal
Asker
Askøy
Bodø
Bærum
Drammen
Fjell
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Hamar
Harstad
Haugesund
Horten
Karmøy
Kongsberg
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Lier
Lillehammer
Lørenskog
Molde

Moss
Nedre Eiker
Nittedal
Nøtterøy
Oppegård
Porsgrunn
Rana
Ringerike
Ringsaker
Sandefjord
Sandnes
Sarpsborg
Skedsmo
Ski
Skien
Sola
Steinkjer
Stjørdal
Tromsø
Tønsberg
Ullensaker
Ålesund

Behovsprofilen - nivå 2

G
enerelle nøkkeltall

Befolkningsdata per 31. desember         
Folkemengde i alt 24 554 24 795 25 089  -   -  -  -   -   - 
Andel kvinner 50,2 50,3 50,0 50,4 50,4 50,3 50,0 50,0 49,9
Andel menn 49,8 49,7 50,0 49,6 49,6 49,7 5,0 50,0 50,1
Andel 0 åringer 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Andel 1 - 5 år 5,7 5,6 5,6 6,2 6,2 6,3 6,1 6,1 6,2
Andel 6 - 15 år 13,1 12,9 12,6 13,2 13,0 13,0 13,3 13,1 12,9
Andel 16 - 18 år 4,0 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1
Andel 19 - 24 år 7,9 8,1 8,0 7,3 7,5 7,7 7,4 7,6 7,8
Andel 25 - 66 år 54,6 54,6 54,8 55,1 55,1 54,9 54,6 54,6 54,5
Andel 67 - 79 år 8,5 8,7 8,8 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,8
Andel 80 år og over 5,0 4,9 5,0 4,4 4,4 4,3 4,6 4,6 4,6
Levekårsdata         
Andel skilte og separerte 16 - 66 år 11,3 11,2 11,3 12,4 12,2 12,2 11,3 11,2 11,3
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,6  -   -  2,1  -   -  1,9  -   - 
Andel uførepensjonister 16 - 66 år 7,9  -   -  9,0  -   -  9,3  -   - 
Andel enslige innbyggere 80 år og over 64,2 64,0 63,5 65,9 65,4 64,8 67,0 66,5 66,0
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,1 83,1  -  81,9 81,9  -  82,0 82,0  - 
Forventet levealder ved fødsel, menn 78,1 78,1  -  77,0 77,0  -  77,0 77,0  - 
Levendefødte per 1.000 innbyggere 11,4 11,7 10,7 12,1 12,3 11,9 12,0 12,1 11,8
Døde per 1.000 innbyggere 9,2 8,1 8,3 8,5 8,3 8,1 8,8 8,7 8,6
Innflytting per 1.000 innbyggere 48,2 48,8 55,2 55,8 54,9 59,2 53,3 53,1 56,8
Utflytting per 1.000 innbyggere 40,3 42,5 46,0 46,0 46,4 49,5 45,3 45,4 48,5
Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8  -  1,8 1,9  -  1,9 1,9  - 
Andel innvandrerbefolkning 5,6 6,4  -  10,5 11,3  -  8,4 9,2  - 
Andel innvandrerbefolkning 0 - 5 år 5,6 6,3  -  11,4 12,4  -  8,9 9,8  - 
Andel innvandrerbefolkning 1 - 5 år - 6,4  -  - 12,2  -   9,6  - 
Andel innvandrerbefolkning 0 - 16 år 4,5 5,1  -  10,4 11,3  -  7,9 8,8  - 
Bosettingsstruktur         
Andel av befolkningen som bor i tettsteder 88,0 87,9  -  88,2 88,3  -  74,9 75,1 
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 7,9 7,9 6,8 6,5 6,5 6,4 7,6 7,5 7,4
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 16 - 24 år 1,1 1,7 1,4 1,9 2,4 2,3 1,7 2,2 2,1
Andel arbeidsledige 25 - 66 år 0,8 1,6 1,7 1,5 2,2 2,2 1,5 2,0 2,0
Pendlere ut av bostedskommunen         
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen 13,0 12,1  -  29,3 28,5  -  28,9 28,2  - 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Utdrag fra behovsprofilen
I tabellen over presenteres kommu-
nens behovsprofil. Tabellen er viktig 
når man studerer anvendelsen av 
midler til de forskjellige tjenestene 
for å kunne si om forklaringen på 
forskjeller ligger i demografien. 

her, grønne, kvikke, og slejpede skær, som hav-salt slikke, snart disse, snart hine. 



70 KOSTRA - analyse av hoved-
tallene på konsernnivå
Data er hentet fra kommuneregnskapet 
og regnskapene til kommunale foretak 
(KF), interkommunale samarbeider og 
interkommunale selskaper (IKS). 
  
I påfølgende diagrammer vil Molde kom-
mune som et konsern bli sammenlignet 
med seg selv over fire år. Dette for å 
kunne si noe om utviklingen i kommu-
nens finansielle nøkkeltall. I de samme 
diagrammene er kommunegruppe 13 og 
landet for øvrig utenom Oslo fremstilt i 
samme fireårsperiode.

Inntektssystemet er et system for 
fordeling av den økonomiske rammen 
for de frie inntektene til kommuner slik 
at kommunene blir satt i økonomisk 
stand til å gi innbyggerne et likeverdig 
tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet 
man er bosatt. Virkemidlet for å oppnå 
et likeverdig tjenestetilbud skal oppnås 
gjennom inntekts- og utgiftsutjevningen. 
De frie inntektene består av ramme-
tilskudd og skatteinntekter. Rammetil-
skuddet skal delfinansiere utgiftssiden  
i kommunene og fordelingen er bestemt 
ut i fra behovskriteriene som delvis er 
vist innledningsvis. Omfordelingen av 
rammetilskuddet mellom kommunene 
kaller vi utgiftsutjevningen og denne 
skal sikre at alle kommuner har en lik 
egenfinansiering av tjenesteproduksjo-
nen. Skatteinntektene blir også utjevnet 
mellom kommunene (etter en bestemt 
pst. andel) og denne inntektsutjevnin-
gen skal sikre kommunene tilstrekkelig 
med midler for å ivareta egenfinansier-
ingskravet. 

Diagrammet viser at Molde kommune 
i de senere år, utenom 2007, har hatt 
høyere frie inntekter enn de kommunen 
sammenligner seg med. Noe av dette 
kan forklares med at utgiftsutjevningen 
medfører at kommunen er noe ”lettere” 
å drifte drifte basert på behovskrite-
riene. Det kan også forklares med at 
kommunen har høyere skatteinntekter 
enn de kommunen sammenligner seg 
med. Molde kommune har kr. 215,- mer 
i frie inntekter per innbygger enn kom-
munegruppe 13 i 2010. Dette utgjør 
omlag 5,4 mill. kroner.

Indikatoren viser netto driftsresultat i 
pst. av driftsinntektene. Netto driftsre-
sultat beregnes ut fra brutto driftsresul-
tat, men tar i tillegg hensyn til resultat 
av eksterne finansieringstransaksjoner, 
som netto renter, netto avdrag, kom-
munale utlån, utbytter og eieruttak og 
er i tillegg korrigert for avskrivninger slik 
at disse ikke gis resultateffekt. Netto 
driftsresultat kan enten brukes til finan-
siering av investeringer eller avsettes til 
senere bruk. Et av de viktigste resultat-
begrep i kommuneøkonomien er netto 
driftsresultat. Netto driftsresultat fortel-
ler hva en kommune har igjen av sine 
løpende driftsinntekter når de løpende 
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. 
Et negativt netto driftsresultat betyr at 
kommunen tærer på kapital for å dekke 
driftsutgiftene.  
I en slik situasjon vil kommunen mangle 
økonomisk handlefrihet. Det tekniske 
beregningsutvalget for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi har sagt at en 
sunn og bærekraftig kommuneøkonomi 
forutsetter et positivt netto driftsresul-
tat i størrelsesorden 3,0 pst. av totale 
driftsinntekter dersom kommunens 

formue skal bevares. Molde kommune 
hadde et svært dårlig netto driftsresultat 
i 2008 i likhet med mange av landets 
kommuner. I likhet med landets øvrige 
kommuner har også Molde kommune 
greid å snu det negative resultat fra 
2008 til et positivt resultat i 2009. Videre 
har Molde kommune greid ytterligere å 
bedre resultatet i 2010. Grafen viser at 
Molde kommune som konsern har et 
bedre resultat enn de kommunen sam-
menligner seg med i 2010. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at dette er 
konserntall.

Indikatoren viser korrigerte brutto drifts-
utgifter i kroner per innbygger. Korriger-
te brutto driftsutgifter er driftsutgiftene 
ved kommunens egen tjenesteproduk-
sjon inkludert avskrivninger korrigert 
for dobbeltføringer som skyldes 
viderefordeling av utgifter, internkjøp 
med videre. Korrigerte brutto driftsut-
gifter per innbygger i kommunen, viser 
enhetskostnaden ved kommunens egen 
tjenesteproduksjon og kan også være 
en produktivitetsindikator. 

Diagrammet viser at Molde kommune, 
i likhet med de kommunene Molde 
sammenligner seg med, har hatt en 
jevn økning i utgiftsnivået. For 2010 ser 
Molde kommune ut til å øke mer enn de 
kommunen sammenligner seg med.  
Årsaken til dette er sammensatt og 
en del av forklaringen vil finnes i de 
kapitlene som omhandler de enkelte tje-
nesteområdene. Rådmannen vil i tillegg 
foreta en grundigere analyse av enkelte 
tjenesteområder i løpet av 2011.
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29 532 30 965 33 708 35 017
27 764 29 273 31 643 33 126
27 665 29 396 32 586 33 341

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

 2007 2008 2009 2010

Frie inntekter i kr. per innbygger

2,2 -0,4 3 2,3
2,1 -0,6 2,7 2,1
-0,1 -4,3 2,8 3,4

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsresultat i pst. av brutto 
driftsinntekter, konsern

41 825 45 417 48 683 49 679
38 812 42 261 45 376 45 908
42 143 47 046 51 404 53 401

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

 2007 2008 2009 2010

Korrigert brutto driftsutgifter i kr. per 
innbygger, konsern

De plasker herude fortroligt, vildt, - og opskræmt tude hav-fugl omkring os, dale, 
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Andre nøkkeltall KOSTRA

Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt)  38,1 35,3 34,6 40,7 39,3 41,2 36,7 35,5 37,0
Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter 14,3 16,0 15,2 15,6 16,9 16,6 19,4 20,7 20,1
Andre statlige tilskudd til driftsformål 7,8 6,6 6,8 8,8 8,8 9,0 7,8 7,9 8,1
Eiendomsskatt 2,0 1,8 3,1 1,9 1,8 1,8 2,6 2,5 2,6
- herav eiendomsskatt på annen eiendom 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 1,6 1,5 1,7
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 1,9 1,7 3,0 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9
Salgs- og leieinntekter 16,4 16,0 16,4 16,4 16,1 15,2 15,4 15,0 14,7
Andre driftsinntekter 23,4 26,1 26,9 17,8 18,4 17,4 18,8 19,0 18,2
Langsiktig gjeld 227,7 225,3 226,7 182,3 184,1 192,3 179,8 180,5 191,3
- herav pensjonsforpliktelse 92,7 88,5 89,8 91,8 91,4 95,5 95,3 94,6 97,0
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet 3,6 3,9 2,6 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Diverse nøkkeltall i pst. av brutto driftsinntekter Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

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

Indikatoren viser netto finansutgifter i 
pst. av brutto driftsinntekter, konsern. 
Resultatbegrepet viser hvor stor andel 
av driftsinntektene som er bundet opp 
til tilbakebetaling av lån. 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 
fordi dette føres i investeringsregnska-
pet, og her tas bare hensyn til transak-
sjoner i driftsregnskapet. Netto finans-
utgifter omfatter renteutgifter/-inntekter, 
avdrag og tap/gevinst på finansielle 
plasseringer (aksjer og lignede som er 
definert som omløpsmidler i balansen – 
både realisert og urealisert tap/gevinst). 
Utbytte og eieruttak omfattes også av 
definisjonen.

Indikatoren viser at Molde kommune har 
en relativt stor andel av driftsinntektene 
bundet opp mot tilbakebetaling av lån 
sammenlignet med andre kommuner.

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

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til 
politisk styring per innbygger. Som det 
framkommer av diagrammet anvender 
Molde kommune mer til politisk styring 
enn kommunegruppe 13. Om Molde 
kommune hadde brukt det samme som 
kommunegruppe 13, vil dette omregnet 
utgjøre 1,3 mill. kroner for Molde kom-
mune i sparte utgifter.

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

Indikatoren viser de utgiftene som er 
direkte relatert til administrasjon, ad-
ministrasjonslokaler og politisk styring/
kontroll. Utgifter knyttet til premieavvik 
og fellesutgifter inngår ikke i denne 
indikatoren.

Å rapportere på funksjonene som 
tilhører denne indikatoren er svært kre-
vende og kommuner tolker føringer noe 
forskjellig. Stabsavdelingene samlet har 
levert et regnskap med et mindrefor-
bruk på 2,1 mill. kroner. Den funksjonen 
som ser ut til å ha størst betydning for 
Molde kommunes høye nivå på denne 
indikatoren er utgifter til  administra-
sjonslokaler.  Molde kommune har kr. 
607,- høyere utgifter per innbyggere til 
lokaler enn gjennomsnittet i kommune-
gruppe 13. Omregnet utgjør dette  
15,2 mill. kroner. 

3,6 5,1 2,7 3,2
3,7 5,6 2,9 3,5
5,2 9,1 5,3 5,9

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

 2007 2008 2009 2010

425 352 372 331
272 220 238 220
394 268 280 273

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

 2007 2008 2009 2010

3 550 3 835 3 994 4 068
2 924 3 207 3 221 3 419
4 035 4 867 5 101 5 102

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

 2007 2008 2009 2010

stige. Vi er i et rige med storm-vejrs-minner og helt for sig. Vi er på fiskerens våg-
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BJØRNSTJERNE BJØRNSONS DIKT ”TIL MOLDE” 
BLE SKREVET ETTER ET BESØK I 1877. 

“Molde, Molde, tro som en sang, vuggende 
rytmer, hvis tanke er, følger i farver ditt  
billed og bærer skjønnhet over min gang.” 
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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 tjenesteproduk-
sjon. Drifts- og forvaltningsavdelingen 
danner sammen med rådmannen og 
den politiske aktivitet ett samlet rappor-
teringsområde.

Drifts- og forvaltningsavdelingen omfat-
ter følgende virksomheter:

•   Kommuneadvokaten 
•   Politisk sekretariat
•   Dokumentsenter/hovedarkiv/trykkeri/ 

budtjeneste
•   Innkjøpsforvaltning 
•   Sekretariat kontrollutvalget 
•   IKT- tjenester – drift og utvikling. 
•   Kvalitetsutvikling 

En stilling i avdelingen som stod i 
vakanse hele 2010 er lagt ned til fordel 
for ny prioritert stilling for ytterligere 
nødvendig styrking av IKT-driften i kom-
munen.

Drifts- og forvaltningsavdelingen 
med rådmannen og politisk nivå

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen har et mindrefor-
bruk på kr. 302.787,-.
Mindreforbruket for 2010 skyldes at  
en stilling har stått i vakanse hele året.  
I tillegg har avdelingen vært nøktern 
gjennom hele året og fått til innsparinger 
på en rekke utgiftsposter som reiser, 
kurs, programvare og lignende. Noe av 
dette innebærer forskyvninger av utgifter 
til neste år. Det har ellers vært svingnin-
ger både på inntekt og utgiftssiden som 
til slutt har endt positivt for enheten.

Sykefravær: Enhetens samlede fravær 
i 2010 var 6,6 pst. som er over avde-
lingens mål på 6,0 pst. Fraværet er 
hovedsakelig langtidsfravær som ikke 
henger sammen med arbeidet. Utvik-
lingen i avdelingen har gitt den enkelte 
større arbeidspress uten at det har gått 
ut over trivselen. Medarbeiderunder-
søkelsen viser en positiv utvikling. Ved 
fravær har det vært god dialog mellom 

arbeidsgiver og sykmeldte med fokus 
på tilrettelegging av tiltak. Dette har ført 
til at de sykemeldte raskere er kom-
met tilbake i arbeid. Det satses på økt 
nærvær og trivsel gjennom tilretteleg-
ging av arbeidet, medarbeidersamtaler, 
stillingsbeskrivelser og sosiale tiltak. Det 
arbeides med enkelte utfordringer i det 
fysiske arbeidsmiljø. Framover blir det et 
sterkere fokus på ”frisk nok til å arbeide, 
men for syk til å gå på jobb” og se på 
tiltak i forhold til dette. 

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen. Best resultat oppnås, som 
sist, på innhold i jobben 5,0 og mobbing, 
diskriminering og varsling 5,1. Høyeste 
skår på enkeltspørsmål gjelder mulighe-
ten til å jobbe selvstendig 5,3. Fysiske 
arbeidsforhold har lavt resultat 3,8, med 
lavest skår på inneklima 3,2.

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

16%

68%

16%

57%10%

33%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 26 25,19
 2009 29 27,49
 2008 32 30,54
 2007 29 27,69

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2010  28 290 28 593 303
2009  31 093 30 921 -172
2008  30 033 28 814 -1 219
2007  26 516 25 654 -862

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,8 % 1,1 % 4,7 %
 2009 0,8 % 1,1 % 3,8 %
 2008 0,5 % 0,8 % 1,8 %
 2007 0,6 % 0,3 % 1,6 %

Kommunalsjef 
Magne Orten

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

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

2008 2009 2010 Budsjett
2011

37 -7 37 -6 34 -6 36 -6

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

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

somme vej. Langt ude æggen og stor-sej-stimen, fortæller kaptejnen; just nu på 
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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 juni 2011.

Indikatoren viser driftsutgifter inkl. 
avskrivninger etter at øremerkede 
tilskudd fra staten og eventuelt andre 
direkte inntekter er trukket fra. De reste-
rende utgiftene må dermed dekkes av 
kommunens skatteinntekter, rammeo-
verføringer fra staten med videre, og 
indikatoren viser dermed også priorite-
ring av kommunens frie inntekter til til-
rettelegging og bistand for næringslivet. 
Diagrammet viser at Molde kommune 
tidligere har anvendt langt mer midler til 
tilrettelegging/bistand for næringslivet. 
Molde kommunes utgifter viser en bety-
delig nedgang i 2008, men ser for 2009  
og 2010 ut til å øke igjen og er omtrent 
på nivå med kommunegruppe 13.

Framtidige utfordringer
En sentral utfordring framover er å 
følge opp datautviklingen i kommunen. 
IKT bør styrkes ytterligere for å utnytte 
systemene og sikre driften. Både mot 
skoleområdet og overfor andre enheter 
og foretak er det økende behov for å 
følge opp med utstyr, drifting av system 
og å bistå dataansvarlige. IKT-seksjonen 
er fortsatt underbemannet i forhold til 
omfanget av aktiviteten tross styrking i 
2010. Blant annet mangler system for 
databeredskap.

Utvikling av brukerportalene mot publi-
kum med tjenesteproduksjon på nett 

som er under utvikling, virker effektivi-
serende og trenger fortsatt oppmerk-
somhet. Det er behov for økte ressurser 
i kommunen når det gjelder utskifting av 
maskinvare, og utvikling, koordinering 
og oppgraderinger av dataprogram. 

I 2010 har det vært arbeidet med å utre-
de ny IKT-strategi for kommunen. Utred-
ning om dette tenkes behandlet politisk 
våren 2011. Parallelt med dette er det 
også i gang et arbeid med å utrede og 
utprøve interkommunalt IKT-samarbeid, 
herunder modeller for interkommunal 
organisering av IKT i ROR-området.

Innenfor Romsdal regionråd er det 
arbeidet med å utrede mulig innkjøps-
samarbeid mellom ROR og ORKidé. Det 
arbeides også løpende med å videreut-
vikle det nye elektroniske innkjøpssyste-
met som vil bidra til å sikre gevinstene 
rundt innkjøpsavtaler og kvalitet rundt 
innkjøp. 

Innstrammingene i avdelingen svekker 
utredningskapasiteten og kapasiteten til 
å arbeide systematisk med kvalitetssik-
ring for hele kommunen.

168 88 38 60
121 82 91 91
124 78 98 96

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og 
bistand for næringslivet per innbygger 
i kr.

timen står sejl inover der ude fra; - fisket går bra. Ja, ja, jeg kænner dem nok igæn, 
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Plan- og utviklingsavdelingen skal iva-
reta kommunens helhetlige planlegging, 
samt legge strategier for utviklingen av 
kommunens tjenester og tjenesteap-
parat. I tillegg har avdelingen flere sær-
skilte oppgaver, blant annet gjennom-
føring av eiendomsskattetakseringen, 
ajourhold av takstene samt sørge for 
grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. 

Seksjon for strategi og bestilling 
Seksjonen har overordnet administrativt 
ansvar for analyse av samfunnsutviklin-
gen, strategi- og kommuneplanarbeid, 
samfunnsmedisinsk planlegging og 
rådgivning, prosesser rundt balansert 
målstyring og årshjulet, beredskapsar-
beid, samordning av plan- og utviklings-
arbeid knyttet til tjenesteproduksjonen 
og bestillerfunksjonen i forbindelse med 
budsjett- og økonomiplanarbeidet. 

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. 

Fagseksjon skole 
I 2009/2010 ble pedagogisk støtteteam 
og Cap Clara skole organisert inn under 
fagseksjon skole. Dette er en årsak til at 
antall ansatte/årsverk er økt. Fagseksjon 
skole er beskrevet under fagområde 
skole. 

Fagseksjon pleie og omsorg 
Beskrevet under fagområde pleie og 
omsorg. 

Fagseksjon barnehage 
Beskrevet under fagområde barnehage.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen har et merforbruk 
på kr. 617.583,-.
Merforbruket knytter seg til sentrale 
tjenester i fagseksjon skole, fortrinnsvis 
spesialundervisning, og fagseksjon pleie 
og omsorg. Her ble utgiftene til kjøp av 
psykiatrisk tjeneste høyere enn budsjet-
tert og utbetaling av husleie til Molde 
Utleieboliger ble høyere enn forutsatt.

Sykefravær: Korttidsfraværet i avde-
lingen har vært stabilt lavt også i 2010. 
Langtidsfraværet, som ikke er arbeidsre-
latert, har hatt en positiv utvikling i 2010. 
Avdelingen har fokus på arbeidsmiljøtil-
tak og god arbeidsmoral.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen. Høyeste resultat oppnås 
som sist på innhold i jobben 5,0. Høy-
este skår på enkeltspørsmål gjelder 
muligheten til å jobbe selvstendig 5,4. 
Inneklima har lavest skår 3,4.

Brukere:  (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Plan- og utviklingsavdelingens oppgave 
er først og fremst å ivareta kommunens 
rolle som samfunnsutvikler. Vi må klare 
å hjelpe både det politiske og adminis-
trative nivå i kommunen. Likeså må vi 
være med å bistå næringsliv og befolk-
ning for å fremme vekst og utvikling. 
Våre oppgaver framover vil knytte seg 
til saker som Nye Molde sjukehus, sen-
trumsutviklingen og kommuneplanens 
samfunnsdel. Store utfordringer ligger 
også innen fagområdene skole, pleie 
og omsorg, barnehageutvikling samt 
areaforvaltning. Til slutt skal nevnes at 
energibruk blir en oppgave med mye 
fokus framover.

4%
10%

86%

25%

13%

62%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 38 34,75
 2009 34 31,05
 2008 36 34,30
 2007 34 32,30

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 34 733 34 115 -618
 2009 28 348 28 506 158
 2008 30 070 29 317 -753
 2007 16 241 15 754 -487

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,7 % 1,1 % 4,6 %
 2009 0,7 % 1,1 % 5,9 %
 2008 1,0 % 1,3 % 2,2 %
 2007 1,1 % 0,8 % 4,0 %

Kommunalsjef 
Geir Amdam

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

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

2008 2009 2010 Budsjett
2011

109 -79 110 -82 124 -90 119 -38

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 5,8 % 4,6 % 7,7 % 6,4 %
 4,6  4,5  4,4
     
 0,0% -3,1 % -2,6 % 0,6 % -1,8 %

Romsdals-bådenes barkede mænd! De kunde sejle, når det kom an. Jeg glæmmer jo 
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Personal- og organisasjonsavdelingen

Tjenester og oppgaver
Avdelingen har det overordnede 
ansvaret for kommunens personal- og 
organisasjonsarbeid, herunder arbeidsgi-
veransvaret for rekruttering og avløn-
ning. Hovedtillitsvalgte, hovedverneom-
bud og lærlingene hører også til under 
avdelingen. 

Personal- og organisasjonsutviklings-
seksjonen 
Bistå avdelingene og resultatenhetene i 
alle saker som gjelder arbeidsgiverspørs-
mål, organisasjonsutvikling og overord-
net oppfølging av nærvær/sykefraværs-
arbeidet. Ansvar for og oppgaver innen 
tilsettings- og personalsaker, oppfølging 
av ordninger som Inkluderende Arbeids-
liv-avtalen, felles opplæringstiltak, bistå i 
avdelings-/enhets- og organisasjonsutvik-

ling, koordinering av lærlingeordningen, 
overordna HMS- og BHT-arbeid, veiled-
ning av ledere angående personalutvik-
ling, lederopplæring, lønnsforhandlinger 
samt andre forhandlinger innen perso-
nalsaker. 

Lønnsseksjonen 
Seksjonen har ansvaret for det løpende 
lønnsarbeidet og kjører lønn for alle 
enheter i Molde kommune (totalt for 10 
selskap), herunder innberetning av skatt 
og arbeidsgiveravgift og utarbeidelse av 
ekstern lønnsstatistikk. I tillegg fører sek-
sjonen oversikter over sykefravær, sørger 
for at det blir krevd refusjon fra NAV og 
utarbeider interne og eksterne fraværs-
statistikker. Seksjonen foretar også 
innrapportering til pensjonskassene og 
Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen har et mindrefor-
bruk på kr. 1.485.616,-.
Mindreforbruket for 2010 skyldes i ho-
vedsak henstillingen fra rådmannen om 
å spare/utsette utgifter der det har vært 
mulig. Dette har medvirket til innsparin-
ger på kommunale fellesutgifter med  
0,7 mill. kroner. Lærlinger har mindre-
forbruk på 0,5 mill. kroner som følge av 
høyere refusjoner og tilskudd enn forut-
satt. Hovedtillitsvalgordningen har kuttet 
i kostnader med 0,1 mill. kroner.
Enheten har også vært svært aktiv innen 
søknad på eksterne midler som generelt 
har gitt større inntekter enn budsjettert 
på forskjellige poster. I tillegg hadde 
enheten stillinger i vakanse og redusert 
bruk av overtid/ekstrahjelp. 

Sykefravær: Enhetens samlede fravær 
i 2010 var 3,5 pst. Det var lite fravær 
i begynnelsen av året, men ble stort 
på slutten. Dette er på grunn av høyt 
arbeidspress, vakanser og nyansettel-
ser. AMU på enheten følger utviklingen 
av sykefravær/arbeidsmiljø og leder og 
ansatte setter inn tiltak på kort og lang 
sikt for å bedre arbeidsmiljøet. Målet er 
å ikke ha arbeidsrelatert fravær, arbeide 
med god og riktig personalledelse, gode 
system/strukturer og i tillegg ha et utvi-
klingsfokus. Det arbeides med revidering 
av stillingsbeskrivelser og tydelighet på 
roller og oppgaver. Tiltak etter medarbei-
derundersøkelsen er:

•   Riktig prioriteringer av oppgaver 
(selvledelse)

•   Bedre samarbeid om fellesoppgaver
•   Fortsette med kompetanseutvikling
•   Gjennomføre utviklingssamtaler
•   Fortsette med godt mottak for tilbake-

meldinger fra ansatte

Medarbeidere: Snittet har økt siden for-
rige måling og resultatet er høyere enn 
kommunens målsetting. Høyeste resul-
tat oppnås for innhold i jobben og nær-
meste leder, begge 5,1. Høyeste skår på 
enkeltspørsmål gjelder muligheten til å 
jobbe selvstendig 5,6, og muligheten for 
å få en stillingsstørrelse som er tilpasset 
egne behov 5,5. 

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Personal- og organisasjonsavdelingen 
vil jobbe for økt kvalitet i organisasjonen 
ved å fortsette med kompetanseheving 
for ledere, mellomledere og lokale AMU. 

Sykefraværet er en utfordring for orga-
nisasjonen sett under ett. Personal- og 
organisasjonsavdelingen vil jobbe aktivt 
for å være en effektiv og god støttespil-
ler for enhetene i nærværsarbeidet. 
Kommunen har store utfordringer i 
forhold til rekruttere, videreutvikle og 
beholde dyktige medarbeidere. Avdelin-
gen må legge tilrette for dette.

83%

1%16%

70%

1%

29%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 36 25,52
 2009 40 27,68
 2008 42 27,24
 2007 20 18,36

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

24 -3 23 -4 21 -4 23 -3

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 17 513 19 001 1 486
 2009 18 508 19 092 584
 2008 21 457 20 478 -979
 2007 16 670 15 939 -731

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
2010  1,2 % 1,0 % 1,3 %
2009  1,6 % 3,3 % 2,9 %
2008  1,1 % 2,1 % 1,3 %
2007  1,0 % 1,0 % 4,3 %

Personal- og organisasjonssjef 
Mette Holand

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 6,3 % 4,5 % 7,8 % 3,5 %
 4,6  4,5  4,8
    
 0,0% -4,6 % -4,8 % 3,1 % 7,8 %

ganske at se mod land. - Det første syn, efter tyve års savn, ved hjæmmets port - 
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e Tjenester og oppgaver
Kommunen skal ut ifra vedtatt organi-
sering i MIO, ha én samlet økonomi-
funksjon plassert i økonomiavdelingen. 
Dette stiller store krav til avdelingens 
samlede kompetanse og arbeidskapasi-
tet. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner 
og arbeidsområdene for den enkelte 
seksjon kan beskrives slik: 

Seksjon budsjett, økonomi og controll 
Seksjonen står for den delen av 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 økonomiav-
delingen og utføres av denne seksjo-
nen. 

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, Molde Folkebad KF, 

Tøndergård skole, distriktsrevisjonen 
og Molde Kirkelige fellesråd samt rap-
portering for Molde kommune. I tillegg 
føres regnskap for Romsdal Parkering 
AS. Videre har avdelingen ansvaret for 
forvaltning av kommunens fondsmid-
ler, innfordring, innlån, utbetalinger og 
ajourhold av kontoplan, drift av økono-
misystemet, koordinering av KOSTRA-
rapporteringen til staten med mere. 

Seksjon skatt 
Seksjonen utfører de oppgavene på 
skatteområdet som staten har delegert 
til kommunen og har tilhold i Skat-
tens Hus. Videre sørger seksjonen 
for at skatter og avgifter blir innbetalt 
og avregnet i rett tid og den utfører 
regnskapskontroller hos kommu-
nens arbeidsgivere samtidig som 
den forbereder saker for behandling i 
skatteutvalget. Seksjonen utfører alle 
oppgaver innenfor skatteområdet på 
vegne av Vestnes kommune. Seksjonen 
leverer også tjenester innenfor området 
regnskapskontroll til kommunene Aukra 
og Fræna. Seksjonen er aktiv deltaker i 
ulike prosjektgrupper/prosjektarbeider 
både i vår region og på landsplan.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Avdelingen har et mindreforuk 
på kr. 578.116,-.
Mindreforbruket skyldes blant annet 
vakanse i stillinger, innsparte utgifter på 
kurs og reduserte utgifter ved innføring 
av Visma Enterprise. Dette siste skyldes 
at avdelingen gjennomførte innføringen i 
samarbeid med Aukra og Midsund kom-
muner. Avdelingen har hatt betydelige 
merinntekter på sykelønn, purregebyr, 
pantegebyr og levering av tjenester til 
andre. Dette utgjør omtrent 0,5 mill. kro-
ner. I tillegg har avdelingen hatt betyde-
lige merutgifter til blant annet overtid og 
ekstrahjelp. Kommunens svake økonomi 
og henstilling fra rådmannen om å spare/
utsette utgifter der det har vært mulig, 
har også medvirket til innsparingen.

Sykefravær: Sykefraværet på økonomi-
avdelingen i 2010 viser et samlet fravær 
på 5,4 pst. Dette er en økning på 1,1 pst. 
i forhold til 2009, men avdelingen ligger 
likevel lavt. Spesielt er reduksjonen i 
korttidsfraværet dette året gledelig. Det 
er en god utvikling. Det har ikke vært 

spesielle utfordringer dette året. Situa-
sjonen tilsier ikke behov for spesielle 
tiltak ut over eksisterende tiltak som 
videreføres.

Medarbeidere: Snittet har vært jevnt 
over år, og ligger noe under målset-
tingen. Høyeste resultat per dimensjon 
oppnås for innhold i jobben 4,7 og 
samarbeid og trivsel med kollegene 4,7. 
Enkeltspørsmål med høyest måling gjel-
der arbeidstidsordningen i jobben 5,2. 
Medarbeidersamtale skårer 3,9.

Brukere: (Ingen måling for 2010) 

Framtidige utfordringer
Stramme økonomiske rammer vil også i 
årene som kommer innebære at enkelte 
oppgaver må endres/prioriteres bort der 
det er mulig gjennom effektivisering. 
Økt arbeidsbelastning medfører en fare 
for større sykefravær og avdelingen 
vil derfor som tidligere måtte arbeide 
målbevisst i forhold til å holde fraværet 
på et så lavt nivå som mulig.   

18%

71%

11%

86%

14%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 27 26,22
 2009 25 24,30
 2008 25 25,00
 2007 24 23,90

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

14 -4 16 -5 18 -6 17 -5

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2010  11 774 12 352 578
2009  10 991 10 991 -
2008  10 167 10 340 173
2007  9 071 9 687 615

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
2010  0,9 % 0,9 % 3,6 %
2009  1,3 % 1,8 % 1,2 %
2008  1,0 % 0,7 % 1,8 %
2007  0,5 % 1,2 % 6,9 %

Økonomisjef 
Kurt Magne Thrana

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 8,6 % 3,5 % 4,3 % 5,4 %
 4,6  4,2  4,2
    
 0,0% 6,3 % 1,7 % 0,0 % 4,7 %

slår som et lyn. I minnet stod det: men ikke så stort. Hvor vidt jeg også lar øjet 
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Informasjons- og serviceavdelingen

Tjenester og oppgaver
Informasjons- og serviceavdelingen har 
et overordnet ansvar for kommunens 
kommunikasjonsvirksomhet. Drift 
av servicetorg og sentralbord, samt 
utvikling og drift av digitale kommuni-
kasjonskanaler er sentrale oppgaver for 
avdelingen. 

Servicetorget veileder og informerer 
om alle kommunale tjenester. Salg og 
markedsføring av kommunens tomter 
og bistand ved byggesøknader står 
sentralt. Avdelingen bistår vaksinasjons-
kontoret med timebestillinger og kun-
dekontakt, og utfører klagebehandling 

på parkeringsbøter for Molde kommune 
og Romsdal Parkering AS. Avdelingen 
behandler søknader om ledsagerbevis, 
parkeringstillatelser for forflytningshem-
mede og skjenkebevillinger for enkeltan-
ledninger. 

Informasjons- og serviceavdelingen har 
redaktøransvar for kommunens inter-
nett- og intranettsider og bistår enhe-
tene med webpublisering, utvikling av 
digitale skjemaer og øvrig fagkunnskap 
knyttet til digitale medier. Koordinering 
av arrangement som innflytterdag, rom-
julstreff og andre omdømmebyggende 
tiltak ligger også til informasjons- og 
serviceavdelingen.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 371.566,-.
Dette skyldes i hovedsak lavere utgifter 
på telefon og markedsføring enn bud-
sjettert, samt økte refusjonsinntekter fra 
andre kommunale enheter i forhold til 
interne salg av tjenester.

Sykefravær: Informasjons- og serviceav-
delingen hadde et samlet sykefravær på 
4,1 pst. for 2010. Samlet fravær i 2009 
var på 9,7 pst. og AMU er derfor svært 
tilfreds med utviklingen. Selv om syke-
fraværet har vært lavt gjennom hele året 
og godt innenfor kommunens målset-
ting, oppleves stor sårbarhet ved fravær.

Fortsatt god og åpen dialog mellom 
leder og medarbeidere blir svært viktig 
for å forebygge sykefraværet i tiden 
fremover. Økt fleksibilitet står også sen-
tralt. Gjennom flytting til rådhuset vil job-
brotasjon i skranke og sentralbord kunne 
innføres. Dermed legges det til rette for 
mer læring og en mer variert arbeidsdag 
for flere medarbeidere. Samling av avde-
lingen under ett tak vil også kunne virke 
styrkende på trivsel og samhold.

Medarbeidere: Resultatet ligger over 
målsettingen. Fysiske arbeidsforhold har 
høyest skår 5,0. Samarbeid og trivsel 
med kollegene, og innhold i jobben skå-
rer begge 4,9. Spørsmålet om mulighet 
for å jobbe selvstendig har høyest skår 
5,3.

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Avdelingen vil i 2011 bli samlet i rådhu-
set og avdelingens oppgaver vil bli noe 
endret. Det moderne publikum ønsker 
å få utført sine oppgaver foran egen PC 
og dermed spare turen til kommunen. 
Avdelingens virksomhet må kontinuerlig 
tilpasses denne utviklingen. 

Kommunens nettsider er den primære 
kommunikasjonskanalen mot publikum, 
og etablering av ny portalløsning skal 
bidra til at Molde kommune til enhver 
tid oppfyller de kravene som stilles til 
offentlig nettsider. Avdelingen skal også 
legge til rette for deltakelse og påvirking 
gjennom ulike sosiale medier, og må da 
være i stand til å håndtere den hurtig-
heten og åpenheten som kjennetegner 
denne utviklingen. 

45%

26%

29%

82%

18%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 11 9,60
 2009 11 9,80
 2008  
 2007  

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

11 -2 7 -1 6 -1

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 5 423 5 795 372
 2009 8 699 8 848 14
 2008 
 2007 

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,3 % 1,3 % 1,5 %
 2009 1,0 % 0,3 % 8,5 %
 2008  
 2007  

Informasjons- og servicesjef 
Hilde Johansen Onsøyen

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 %   9,7 % 4,1 %
 4,6    4,6
    
 0,0%   1,7 % 6,4 %

vandre, den ene bærg-kæmpe over den andre, den enes lænd ved den andres skulder, og 
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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 enheten)

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

læringssenter. Videre har seksjonen 
ansvar for oppfølging og koordinering 
av overordnet planlegging og ressurs-
disponering på området. Tema som 
elevvurdering, skolevurdering, eksamen, 
skolefritidsordning, spesialundervisning, 
leksehjelp, opplæringsressurser for 
fosterhjemsplasserte og nasjonale og 
statlige utviklingstiltak skal følges opp.

Seksjonen har også personal- og 
økonomiansvar for pedagogisk støt-
teteam (PST). Pedagogisk støtteteam 
skal i samarbeid med skoler og andre 
faginstanser delta i videreutvikling og 
oppfølging av det tverrfaglige/tverretat-
lige samarbeidet i kommunen knyttet 
til elever med atferds-, samspill- og 

lærevansker. PST har også opplærings-
ansvaret for elever i segregert tiltak.

Grunnskole 
Molde kommune har 12 skoler. Det 
totale elevtallet per 1. oktober var 3.176. 
Av årsverk er 263 direkte knyttet opp 
til undervisning, mens 79 årsverk er 
assistenter i skole og SFO. I tillegg er 18 
årsverk knyttet opp til administrative og 
pedagogiske lederoppgaver. Totalram-
men for grunnskolen i Molde kommune 
er ca. 220 mill. kroner. 

Leksehjelp
Tilbudet om leksehjelp for 1. - 4. trinn 
ble iverksatt fra august 2010. Målsetting 

Skole

S
ko

le

 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik 2010 Budsjett 2011 
Fagseksjon 21 667 21 410 -257 20 235
Kvam skole 13 513 13 636 123 13 376
Sellanrå skole 21 178 20 930 -248 21 601
Langmyra skole 25 193 25 053 -140 25 709
Nordbyen skole 18 290 18 405 115 19 148
Kviltorp skole 21 552 22 087 535 23 354
Kleive skole 5 817 6 051 234 5 737
Bolsøya skole 4 720 4 852 132 4 878
Vågsetra barne- og ungdomsskole 17 776 17 758 -18 17 942
Sekken oppvekstsenter 3 629 3 841 212 4 523
Bekkevoll ungdomsskole 26 022 25 981 -41 27 046
Bergmo ungdomsskole 21 332 21 734 402 22 031
Skjevik barne- og ungdomsskole 16 485 16 241 -244 15 933
Totalt på skoleområdet 217 174 217 979 805 221 513
Molde voksenopplæringssenter 9 693 9 499 -194 8 545

Økonomisk oversikt for skoleområdet                                                                         (i 1.000 kr.)

13,5 13,3 13,1 12,9
13,3 13,2 13,0  13,0 
13,4 13,1 12,9 12,6

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

 2007 2008 2009 2010

Utdrag fra behovsprofil andel 6-15 år

Diagrammet viser at andelen skole-
barn i Molde kommune er lavere enn 
andel barn i skolealder i de kom-
munene det sammenlignes med, 
Tendensen ser ut til å være økende. 
En konsekvens av at kommunen har 
en lavere andel skolebarn, er at den 
mottar et lavere rammetilskudd tilknyt-
tet denne brukergruppen. Dette kan 
resultere i at kommunen anvender 
mindre av sine totale ressurser til sko-
lesektoren. Indikatoren skal (alt annet 
likt) ikke ha betydning for ressursbruk 
per elev. Forøvrig viser diagrammet 
at nedgangen i aldersgruppen er en 
generell utvikling i landet. Dette betyr 
ikke nødvendigvis at det er en ned-
gang i antall barn i kommunene, men 
at andelen barn i forhold til totalbefolk-
ningen blir mindre.

Lønn og sosiale utgifterAndre driftskostnaderRessursbruk per elev i skolen  (i 1.000 kr.)
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dette til yderste himmel-brynet. Man står og vænter et verdens-bulder: den evige 
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for tilbudet er blant annet å tilrettelegge 
slik at flere svake elever får bedre forut-
setninger for gjennomføring av videregå-
ende opplæring senere i utdanningslø-
pet. Dette kan bidra til sosial utjevning 
gjennom inkludering, bedre rammer for 
læringsutbytte og økt sosial trivsel. Det 
er viktig at tilbudet er fleksibelt og tilpas-
set lokale forhold. Leksehjelptilbudet skal 
være gratis for elevene og har frivillig 
deltagelse. Alle elever som ønsker det, 
skal ha mulighet til å delta.

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 som skal bidra til en 
utvikling av barnas erfaringsgrunnlag, fer-
digheter og kunnskaper på ulike områder. 
Aktivitetene skal foregå innenfor en trygg 
sosial og pedagogisk ramme. Skolefri-
tidsordningen er åpen for alle elever fra 
1. til og med 4. trinn. Det skal legges til 
rette for funksjonshemmede elever til 
og med 7. trinn. Per 1. oktober 2010 var 
det 828 barn som benyttet seg av SFO. 
Totalt er det 48 årsverk knyttet til SFO. 

Framtidige utfordringer 
Moldeskolen har de siste årene møtt 
mange utfordringer på ulike områder. 
KOSTRA-tallene fra 2010 viser i stor 
grad en videreføring av driftssituasjo-
nen i skolene i siste år. Driftsnivået er 
stramt, og kostnadsnivået for skoledrif-
ten i Molde kommune er gjennomgå-
ende lavere enn snittkostnadene i kom-
munegruppe 13. Det har også i denne 
perioden vært en økning i antall elever 
med enkeltvedtak (spesialundervisning) 
fra 2,4 pst. i 2006 til 8,2 pst. i 2010. 
Nasjonalt hadde 8,4 pst. av elevene 
spesialundervisning i 2010.

I en periode hadde Molde kommune en 
tildeling av spesialundervisningsressurs 
til skolen hovedsakelig basert på elev-
tall. Dette er nå lagt om. Den enkelte 
elevs behov må i større grad synliggjø-
res, for deretter å tas med i vurderingen 
av skolens samlede behov. Når det 
gjelder oppfølging av spesialundervis-
ningsfeltet fremover, må arbeidet med 
videreutvikling av kompetanse, rammer 
og strukturer for oppfølging på området 
vektlegges. I dette ligger også økt fokus 
på tidlig innsats i læringsløpet. 

Generelle ressursutfordringer på 
grunnskoleområdet
•   Spesialundervisningsfeltet 
•   Elever med minoritetsspråklig bak-

grunn
•   Basisressurs for elevoppfølging
•   Kompetanseutvikling for tilsatt per-

sonale

I forarbeidet til opplæringsloven, er 
tilpasset opplæring omtalt som et 
generelt prinsipp som skal ligge til grunn 
for all opplæring. Kommunen skal stille 
til disposisjon nødvendige ressurser for 
å sikre at kravene i opplæringsloven og 
forskriftene blir oppfylt, jfr. opplæringslo-
ven §13-10. 

Prioriterte utviklingsområder innen  
skoleområdet 
•   Tilpasset opplæring, herunder spe-

sialundervisning og grunnleggende 
norsk, med vekt på felles forståelse 
og oppfølging

•   Vurdering med resultatoppfølging på 
skole- og kommunenivå

•   Systemarbeid med revisjon av vurde-
ringssystem for grunnskolen 

•   Gjennomgående opplæringsløp med 
sikring av overgangene barnehage 
til skole, barntrinn til ungdomstrinn 
og ungdomstrinn til videregående 
opplæring

•   Videreutvikling av rådgivertjenesten
•   Læringsmiljøet, trivselsfremmende til-

tak og økt vekt på samarbeidet skole- 
hjem med tiltak som foreldreskole 

•   Kompetanseutvikling for ansatt per-
sonale med vekt på grunnleggende 
ferdigheter i norsk og matematikk, 
fremmedspråk og klasseledelse

Elevvurdering i Moldeskolen
Politikerne har satt høye mål for Molde 
kommune.
•   Molde kommune skal til enhver tid 

være en av Norges viktigste kunn-
skapsbyer

En av strategiene for å komme dit er 
definert slik for skolen.
•   Kommunen som skoleeier og grunn-

skoleansvarlig skal sørge for at fysisk 
miljø og innhold i læringen er best 
mulig, slik at trivsel og læringsutbytte 
optimaliseres

Skole er en stor og viktig sektor i kom-
munen, som det med rette blir satt 
høye mål og stilt store forventninger til. 
Molde kommune har et godt utdannet 
undervisningspersonale med omfatten-
de erfaring. Dette faglige utgangspunk-
tet er avgjørende for det kontinuerlige 
utviklingsarbeidet som skolen må og 
skal stå i. 

Kunnskapsløftet, iverksatt fra 2006, stil-
ler utfordrende krav til dokumentasjon 
av opplæringen. Dette er tydeliggjort 
både gjennom lov og forskrift. Skolene 
har fått klare krav knyttet til arbeid 
med vurdering og videreutvikling av sin 
praksis. 

Målet for vurdering er læring og ut-
vikling for elevene, men skole-Norge 
preges av ulike kulturer for undervis-

ning, læring og kontroll. I tillegg kommer 
ulike syn på hva kunnskap er. I dette 
ligger en stor utfordring; hvordan skape 
en skolekultur der undervisnings- og 
læringsformer, læringsprosesser og 
vurdering sees i sammenheng, og der 
et samlet kollegium har en felles forstå-
else for dette.

Elevers forutsetninger for å lære kan 
styrkes dersom de:
•   Forstår hva de skal lære og hva som 

er forventet av dem
•   Får tilbakemeldinger som forteller 

dem om kvaliteten på arbeidet eller 
prestasjonen

•   Får råd om hvordan de kan forbedre 
seg

•   Er involvert i eget læringsarbeid ved 
blant annet å vurdere eget arbeid og 
utvikling

Det vil si at tydelige mål og kriterier, 
faglige relevante tilbakemeldinger og 
elevinvolvering i vurderingsarbeidet, er 
viktig for å fremme elevenes læring.

Fra høsten 2008 og til august 2010 ble 
det gjennomført et omfattende prosjekt 
for alle grunnskoler i Molde kommune 
på området elevvurdering. Faglig ansvar-
lig var Høgskulen i Volda. Skoler og 
lærere deltok i dette arbeidet gjennom 
fellessamlinger, nettverksarbeid med 
ekstern veileder fra Høgskulen i Volda, 
og arbeid på egen skole. 

Noen tema som ble presentert i felles-
samlinger og nettverk i prosjektperioden
•   Styringsdokumenter (opplæringslov/

forskrift/læreplanverk)
•   Vurderingsformer
•   Forskningens anbefalinger
•   Kjennetegn for grad av måloppnåelse
•   Endring av skolens vurderingskultur
•   Vurdering av læring, for læring, som 

læring

I det videre arbeidet må skolene 
vektlegge kollektiv erfaringslæring, 
videreutvikling av samarbeidsformer 
og egenvurdering både for ansatte og 
elever.

Fysiske utfordringer 
Elevenes fysiske arbeidsmiljø 
Molde kommune er i ferd med å få 
meget godt utrustede skolebygg. Av 12 
skoler er det utført større vedlikehold og 
renoveringstiltak på 10 av dem. Reno-
veringsarbeidet ved Langmyra skole er i 
gang. Sellanrå skole og Vågsetra barne- 
og ungdomsskole står for tur. Det er 
gjort betydelige investeringer i nye sko-
ler de siste årene. Fysisk læremiljø er en 
viktig del av et godt undervisningstilbud. 
Den største utfordringen fremover vil 
være å ivareta standarden på byggene. 

stilhed forstørrer synet. Somme står hvide, andre står blå med takkede, kappende, 
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Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

4,4
4,4

3,6
3,5

-
3,9

1,5
1,4

4,0
4,0

3,3
3,1

-
3,4

4,2
4,2

3,4
3,4

Elevundersøkelsen 7. trinn 2009/20102008/2009

Kommentar
Ved å splitte ”trivsel” opp i måling av 
”sosial trivsel” og ”trivsel med lærerne” 
ses lettere vektingen av disse to 
indikatorene. Søylen for mobbing viser 
indikator 1,4 som er en reduksjon fra 
i fjor (lav verdi er liten forekomst). Det 
øvrige resultatet viser ingen markerte 
endringer fra fjoråret.

Uteområdene ved skolene 
Uteområdene ved skolene får en stadig 
viktigere funksjon knyttet til differensi-
ert og tilpasset opplæring. Flere skoler 
har opparbeidet gode områder, mens 
noen skoler ennå ikke har fullført dette 
arbeidet. 

Ny skole Årølia, prosjektering 
Arbeidet med revisjon av skolebruks-
plan for Molde kommune er nå i gang. 
Sentrale mål for arbeidet vil være 
vektlegging av helhet og likeverdig opp-
læringstilbud for elevene i kommunen. 
Planlegging av ny skole i Årølia (Røbekk) 
må sees inn i denne sammenhengen. 

Elevtallet i kommunen har vært svakt 
synkende de siste årene, prognosene 
fremover viser også det. På denne 
bakgrunn har planlegging av ny skole i 
Årølia ikke vært igangsatt. I gjeldende 
økonomiplan er det lagt inn midler til 
planlegging i 2012 og 2013. 

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen 2009/2010 er en 
nettbasert spørreundersøkelse. Elevene 
skal få 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. De som svarer er 
anonyme.

Her presenteres resultatene for 7. og 
10. trinn samlet for hele kommunen. 
Ved å gå inn på www.udir.no/Tema/
Brukerundersokelser/Elevundersokel-
sen/ kan resultat hentes for den enkelte 
skole, såfremt elevtallet er høyt nok. 
Der finnes også fylkes- og nasjonale 
resultat. Alle skolene i Molde har gjen-
nomført elevundersøkelsen. Her er 
det brukt skala fra 1 til 5, der 5 er best 
unntatt ved spørsmål om mobbing hvor 
lav verdi er liten forekomst..

For 2009/2010 er data i undersøkelsen 
vist på en annen måte enn tidligere: 
”Trivsel” viser nå adskilt målingen av 
”sosial trivsel” og ”trivsel med lærer-
ne”. ”Mestring” og ”faglig utfordring” 
er nye måleindikatorer.

hidsige tinder, somme sig binder sammen i kæder og fræmad gå. Af vejen små-folk! 
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Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

Medbestemmelse

Karriereveiledning

4,1
4,2

2,9
3,0

-
3,8

1,4
1,5

3,5
3,7

2,4
3,0

-
3,3

3,5
3,7

2,9
2,8

Elevundersøkelsen 10. trinn 2009-20102008-2009

2,1
2,1

3,3
3,3

Kommentar
”Trivsel” er splittet opp i ”sosial trivsel” 
og ”trivsel med lærerne” også her. 
Trivselen har økt fra forrige skoleår på 
begge indikatorene. Resultatet 3,3 på 
faglig utfordring kan være noe bekym-
ringsfullt. Det kan kanskje sees i sam-
menheng med faglig veiledning som har 
hatt en jevn nedgang de siste årene, 
og er nå på 2,8. Det har vært en liten 
økning av mobbing fra siste måling (lav 
verdi er liten forekomst). Ellers viser må-
lingen stabilt resultat eller en forbedring.

Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

4,4
4,4
4,4

4,0
4,1
4,1

3,9
3,9
3,9

3,4
3,4
3,5

3,5
3,6
3,6

3,1
3,2
3,2

1,4
1,5
1,4

4,2
4,2
4,2

3,4
3,4
3,4

Møre og Romsdal fylkeMolde kommune Nasjonalt

Diagrammet viser hvordan Molde 
kommune ligger an i forhold til 7. trinn 
i fylket og resten av landet. Moldesko-
lene lå tidligere under snittet i forhold 
til disse, og gjør det fortsatt på enkelte 
indikatorer, men på andre indikatorer på 
om lag samme nivå.

Kommentar 
Over tid har det vært en positiv utvikling 
på barnetrinnet. De siste årene er det 
satt i gang spesielle tiltak for oppfølging 
av elevdemokratiet som to årlige fel-
lesmøter for representanter fra elevrå-
dene ved skolene, arbeid mot mobbing 
gjennom nye aktivitetsprogram og 
tydeliggjøring av krav om faglig veiled-
ning. Det forventers at den gjennomgå-
ende kompetanseoppfølgingen skolene 
nå har av vurderingsarbeidet i skolen, 
vil påvirke elevenes skolesituasjon og 
læringsresultat på en god måte. 

Elevundersøkelsen 7. trinn 

- Der inne ”skjorten”! Han messer jævnt i den høje forsamling af urtids-storheder, 
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Diagrammet viser hvordan Molde 
kommune ligger an i forhold til 10. trinn 
i fylket og resten av landet. Ungdoms-
skolene i Molde kommune har hatt en 
forbedring, men sammenlignet med 
fylket og landet ligger de enten på eller 
under snittet på de fleste indikatorene. 
På fysisk læringsmiljø vises bedre 
måling enn fylket og landet, og det har 
trolig sammenheng med den fysiske 
oppgraderingen som har pågått. 

Kommentar 
Gjennom vedtatt vurderingssystem har 
Molde kommune lagt klare føringer for 
en systematisk oppfølging på skole- og 
kommunenivå. Elever og foresatte skal 
delta i dette arbeidet som sentrale par-
ter i skolevurderingen i kommunen. Det 
er spesielt viktig i den videre oppfølgin-
gen at arbeidet med faglig veiledning, 
medbestemmelse og klasseledelse blir 
prioritert ved den enkelte skole. Samlet 
sett viser elevundersøkelsen at elevene 
i for liten grad involveres i vurderings-
arbeidet. Det er viktig å tydeliggjøre 
elevens rett til egenvurdering. I denne 
forbindelse har skolen et ansvar for at 
elevene og foresatte gjøres kjent med 
grunnlaget for vurdering.

Møre og Romsdal fylkeMolde kommune Nasjonalt

Sosial trivsel

Trivsel med lærerne

Mestring

Faglig utfordring

Elevdemokrati

Fysisk læringsmiljø

Mobbing på skolen

Motivasjon

Faglig veiledning

Medbestemmelse

Karriereveiledning

4,2
4,3
4,3

3,7
3,7
3,7

3,8
3,8
3,8

3,3
3,3
3,3

3,0
3,2
3,2

3,0
2,8
2,7

1,5
1,4
1,4

3,7
3,8
3,8

2,8
3,1
3,1

2,1
2,3

3,3
3,6
3,6

2,4

Elevundersøkelsen 10. trinn 

ættens gamling. Du tror det ikke? Som barn har jeg sport’n! Jeg hørte ham tusene, 
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Indikatoren viser driftsutgifter til kom-
munens egen produksjon av undervis-
ning i grunnskolen, skolelokaler og 
skyss, pluss avskrivninger, minus dob-
beltføringer i kommuneregnskapet som 
skyldes viderefordeling av utgifter/in-
ternkjøp og så videre per elev. Utgiftene 
er fordelt på antall elever i grunnskoler. 
Data er hentet fra grunnskolens infor-
masjonssystem (GSI). På grunn av at 
elevtallet er registrert per 1. oktober for 
skoleåret, er elevtallet i indikatoren jus-
tert til å samsvare med regnskapsåret i 
forholdet 7/12 for elevtallet for høsten 
og 5/12 for elevtallet for våren. Molde 
kommune har lavere driftsutgifter til 
produksjon av undervisning i grunnsko-
len enn de kommunen sammenligner 
seg med. Landet utenom Oslo har kr. 
11.688,- mer per elev i 2010, som til-
svarer om lag 13,1 pst. mer enn Molde 
kommune. Gjennomsnittet per elev i 
kommunegruppe 13 hadde kr. 6.698,- 
mer per elev enn Molde kommune 
i 2009. I 2010 har de kr. 5.857,- mer 
per elev. Omregnet utgjør differansen 
mellom kommunegruppe 13 og Molde 
kommune 18,6 mill. kroner.

Korrigerte bruttodriftsutgifter til sko-
lelokaler per elev som inngår i denne 
indikatoren utgjør isolert sett at Molde 
kommune anvender kr. 2.243,- mer 
per elev enn gjennomsnittet i kom-
munegruppe 13. Omregnet anvender 
Molde kommune 7,1 mill. kroner mer 
til skolelokaler. Fratrukket skolelokaler 
sitter en igjen med kostnad per elev på 
kr. 51.553,- i Molde og for kommune-
gruppe 13 på kr. 59.653,-. Differansen 
er på kr. 8.100,- per elev eller omregnet 
25,7 mill. kroner. 

Indikatoren viser lønnsutgifter til grunn-
skole per elev. Den indikerer arbeids-
produktiviteten målt ved lønnsutgiftene 
per enhet. Molde kommune har lavere 
lønnsutgifter enn de kommunen sam-
menligner seg med. Dette kan ha noe 
med lærertettheten å gjøre. Det vil si 
at om det er flere elever per lærer, vil 
lønnsutgift per elev gå ned, forutsatt at 
det er noenlunde likt lønnsnivå. Indika-
toren sier ikke noe om lønn per lærer 
selv om også høyere lønninger per lærer 
vil medføre en høyere lønnsutgift per 
elev. De gjennomsnittlige gruppestør-
relsene er en del høyere i Molde enn 
hos de kommunen sammenligner seg 
med. Differansen i lønnsutgifter er på 
kr. 2.721,- per elev sammenlignet med 
kommunegruppe 13 og kr. 7.939,- per 
elev sammenlignet med landet utenom 
Oslo i 2010.

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 ligget 
svært lavt i driftsutgifter til undervis-
ningsmateriell. Molde kommune hadde 
et betydelig hopp i 2008 hvor kom-
munen anvendte kr. 569,- mer per elev 
enn kommunegruppe 13. I 2010 er 
kommunen betydelig lavere enn andre 
kommuner.  Molde kommune bruker kr. 
224,- mindre per elev enn kommune-
gruppe 13. Omregnet utgjør dette for 
Molde kommune om lag 0,7 mill. kroner 
i mindre ressursbruk på skolemateriell 
i 2010.

S
kole

57 487 62 397 66 883 70 203
52 874 57 387 61 617 64 985
48 842 54 034 57 381 62 264

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

 2007 2008 2009 2010

Lønnsutgifter til grunnskole per elev, 
konsern

1 807 1 814 1 536 1 517
1 688 1 636 1 351 1 425
1 478 2 205 1 360 1 201

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

 2007 2008 2009 2010

Driftsutgifter til undervisningsmateriell 
per elev i grunnskolen, konsern

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

 2007 2008 2009 2010

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn-
skole per elev, konsern

74 072 79 515 85 173 88 958
69 674 73 895 79 382 83 127
61 904 68 937 72 684 77 270

tusene gange, altid andægtig, aldrig med løjhed. I mine sange faller et skær af 
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 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte kvalitetsindikatorer, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 39,2 39,2 - - - - - -
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 4. årstrinn - - 13,9 - - 14,0 - - 13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. til 7. årstrinn - - 14,1 - - 14,2 - - 13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 17,4 16,9 17,5 16,0 16,0 16,0 14,6 14,6 14,7
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 106 97 95 96 95 95 96 95 95
Direkte overgang til videregående skole 98,2 99,4 98,9 95,9 96,7 96,1 96,2 97,1 96,7

* 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, mulitpliseres med 10. (Kilde: VIGO)

Elevtallsutvikling 2007 2008 2009 2010

Barnetrinn* 2 243 2 178 2 135 2 126
Ungdomstrinn* 1 034 1 023 1 077 1 050
Sum 3 277 3 201 3 212 3 176
SFO 810 823 820 828
Voksenopplæring ** 250 342 370 370

* elevtallet ved Tøndergård skole er inkludert   ** 155 elever på grunnskolens område

Undervisningstimer 2007 2008 2009 2010

Minstetimetall 135 726 126 922 131 451 133 692
Spesialundervisning * 16 016 24 719 24 306 22 789
Norsk2/morsmål 4 173 4 819 5 001 4 988
Sum 160 265  156 460   166 154   161 469 
Tøndergård 4 350 4 885 5 396 9 576

* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut

Spesialundervisning 2007 2008 2009 2010

Elever med spesialundervisning 95 192 208 224
Elever med assistent 81 144 134 128
Barn under opplæringspliktig alder 19 25 28 23
Fosterhjemsplasserte 12 9 15 16
Tøndergård 9 9 10 13
Sum 216 379  395   404 

Andre nøkkeltall
1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinnFordeling av antall elever på de ulike  

trinnene i grunnskolen
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68
96
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335
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101
57
80

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 
tabellen nedenfor skyldes at elever fra 
Tøndergård skole er tatt med i tabellen 
(36 elever inkludert elever fra andre 
kommuner).

hans hvide højhed. Jeg står og ser - og blir aldrig færdig. De største tanker fra liv 
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Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
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71,8 78,6 61,1 71,4 67,6 62,5 - 77,575,6 56,3

 08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 Gjelder fra 2008
Timetallsfordeling Molde Møre og Romsdal fylke Hele landet Minste timetall

1. - 7. trinn 5 119 5 138 5 160 5 126 5 143 5 171 5 150 5 171 5 208 5 120
8. - 10. trinn 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 566 2 577 2 572 2 574 2 566
Totalt 7 684 7 703 7 725 7 691 7 708 7 737 7 727 7 743 7 782 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.

Tabellen viser andel elever på 1. - 4. 
trinn, som benytter seg av SFO. Ved 
Vågsetra barne- og ungdomskole er det 
56,3 pst. som velger å benytte seg av 
tilbudet mens på Sellanrå skole er det 
78,6 pst. Prisen på SFO er den samme 
for alle skolene. 

og sagn strømmer mod synet, prøver ihærdig intrykkets storhed at favne, måle. De 
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Kvam skole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 123.197,-.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
sparte vikarutgifter på grunn av lite 
tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dette 
gjelder både innen undervisning og 
renhold. Kommunens økonomiske situa-
sjon gjør også at en er forsiktig med 
innleie av vikarer og innkjøp av utstyr 
utover det mest nødvendige.
 
Sykefravær: Enhetens samlede fravær 
i 2010 er på 12,3 pst. Langtidsfravæ-
ret har størst økning. Selv om dette 
fraværet har naturlige årsaker og ikke er 
arbeidsrelatert fravær, mener AMU at 
enheten  fortsatt må jobbe aktivt med 
tiltak på arbeidsplassen. IA-avtalen må 
følges aktivt opp. Så langt som mulig 
må arbeidsoppgaver fordeles ut fra 
den enkelte arbeidstakers spesielle 
kompetanse. Arbeid i team gir gjensidig 
støtte, faglig og sosialt. Årlige medar-
beidersamtaler gjennomføres med alle 
ansatte. Høyt arbeidspress erkjennes, 
og det må fokuseres på arbeidsmiljøtil-
tak med humor og glede.

Medarbeidere: Resultatet er så vidt 
under kommunens målsetting. Som 
sist vises best resultat når det gjelder 
samarbeid og trivsel med kollegene og 
stolthet over egen arbeidsplass begge 
5,2. Utfordringene dreier seg om å ha 
nok tid til å gjøre jobben, samt å få til 
kompetanseutvikling.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010, og det er elever på 7. trinn 
som har svart. Resultatet er litt under 

kommunens målsetting og ligger noen-
lunde stabilt over flere år. Best resultat 
oppnås på trivsel og motivasjon, og 
mobbing har lavere måling enn tidligere. 
Lavest skår oppnås på ”fysisk lærings-
miljø” og ”faglig veiledning”. De nye 
indikatorene ”mestring” og ”faglig utfor-
dring” skårer henholdsvis 4,8 og 4,1.

Elevvurdering
Kvam skole har videreført vurderingsar-
beidet i tråd med tilrådinger fra Høg-
skulen i Volda. Enheten har prioritert 
satsingen ut fra det enheten mener gir 
effekt for elevenes læring.
Bevisstgjøring av elevene i forhold til 
mål for opplæringen synliggjøres ved 
at mål for timen/dagen står på tavla. Ti-
men/dagen avsluttes med kort oppsum-
mering av hva man har lært. Videre står 
mål for ulike fag på ukeplan og resultat 
bekreftes ved ukeprøver hver fredag.

Dokumentasjon overfor foreldre skjer 
ved to konferansetimer per år. Her gjen-
nomgås evalueringsskjema innen alle 
fag. Dokumentet underskrives av lærer 
og foreldre. Elev er med på samtalen. 
I tillegg er det elevsamtaler i forkant av 
konferansetimene.

Årsplaner legges slik at kompetansemål 
blir nedbrutt og kriterier for måloppnåel-
se blir tydelige. Elevene skal forstå hva 
de skal lære og de skal hjelpes til selv å 
vurdere måloppnåing.

Enheten må fortsatt arbeide for å utvikle 
felles forståelse og praksis i lærings- og 
vurderingsarbeidet.

59%
40%

1%

93%

7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 33 27,71
 2009 34 27,75
 2008 33 27,37
 2007 34 28,79

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

16 -3 16 -3 16 -3 16 -3

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 13 513 13 636 123
 2009 13 538 13 634 96
 2008 12 946 12 813 -133
 2007 12 815 12 927 112

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 0,8 % 10,4 %
 2009 0,9 % 0,7 % 6,6 %
 2008 0,6 % 0,7 % 9,0 %
 2007 1,0 % 1,2 % 9,6 %

Rektor
Sigurd Moltubakk

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,1 4,2 4,4 4,3
    
 6,0 % 11,8 % 10,3 % 8,2 % 12,3 %
 4,6  4,5  4,5

 0,0 % 0,9 % -1,0 % 0,7 % 0,9 %

vider sig, hæver sig, dampe, skråle; - som myre-små-flid og kolibri-snak de triller 
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbuk på 
kr. 247.889,-
Merforbruket på 0,2 mill. kroner, som 
ble meldt i høst med årsprognose på 
0,2 mill. kroner, skyldes i hovedsak to 
uventede forhold. Høsten 2010 kom det 
til innføringsklassen langt flere elever 
med minoritetsspråklig bakgrunn enn 
forventet. Innføringsklassen var dette 
skoleåret prosjektert for å ta imot elever 
fra 4. - 7. trinn, med muligheter for å 
vurdere elever fra 3. trinn. Det ble i høst 
tatt inn elever helt ned til 1. trinn. Ekstra 
bruk av språkassistenter medførte en 
merkostnad på 0,1 mill. kroner.

I løpet at høsten ble det et økt behov for 
ekstra assistenter i gunnskolen og på 
skolefritidsordningen (ressurskrevende 
elever). Dette medførte et merforbruk 
på 0,1 mill. kroner.
 
Sykefravær: Enhetens samlet fravær i 
2010 var 12,5 pst. Det var mye fravær 
i begynnelsen av året, men ble klart 
mindre på slutten (8,8 pst. i 4. kvartal). 
Mange hadde samtidig langtidssyke-
fravær. Noen kom tilbake i jobb i andre 
halvår. Det aller meste av fraværet 
hadde ikke årsaker relatert til arbeids-
plassen. AMU på enheten vil følge ut-
viklingen av sykefravær/arbeidsmiljø og 
leder og ansatte setter inn tiltak på kort 
og lang sikt for å bedre arbeidsmiljøet. 
Målet er å ha minimalt med arbeidsre-
latert fravær, arbeide med god og riktig 
personalledelse og i tillegg ha et tydelig 
og faglig utviklingsfokus. Tiltak etter 
medarbeiderundersøkelsen er: bedre 
samhandling/samarbeid om fellesoppga-
ver, fortsette med kompetanseutvikling 
og gjennomføre medarbeidersamtaler 
med alle.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen, men er stabilt over år. 
Best resultat vises når det gjelder inn-
hold i jobben 4,9. Snittet er jevnt med 
ingen markante resultat, men mange 
opplever ikke å ha nok tid til å gjøre 
jobben.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010, og det er elever på 7. trinn 
som har svart. Resultatet er litt under 
kommunens målsetting og har gått litt 
tilbake fra året før. Best resultat oppnås 
på trivsel og motivasjon, og det er 
mindre mobbing enn tidligere. ”Faglig 
veiledning” har gått mest tilbake fra året 
før. De nye indikatorene ”mestring og 
”faglig utfordring” skårer henholdsvis 
4,8 og 4,1.

Elevvurdering
Kunnskapsløftet er en læreplan som 
uttrykker tydelige kompetansemål i 
alle fag. På Sellanrå har en arbeidet 
planmessig med å implementere den 
nye planen. Enheten har brukt fellestid 
på bearbeiding av fagplanen til gode og 
koordinerte årsplaner fra 1. til 7. trinn, 
det er kjøpt inn nye lærebøker i fagene i 
henhold til ny læreplan og har hatt sko-
lering og trening i elevvurdering. Kravet 
om kontinuerlig vurdering, samt retten 
for den enkelte elev til å få tilpasset 
opplæring, er viktig å etterkomme.

Samtidig som elevene skal vurderes ut 
fra læringsmålene i fagene, skal de få 
tilbakemeldinger på sosial kompetanse. 
Her er PALS-modellen god. Enheten 
vektlegger positive regler knyttet til om-
sorg, respekt og ansvar. Klart uttrykte 
forventninger rundt forventet atferd på 
skolens ulike arenaer, gjør det greit for 
elevene å forstå hva som ventes av en. 
Enheten har det siste året fått utviklet 
gode piktogrammer (visuelle symboler) 
til klasserommene. Disse symboliserer 
de mest sentrale reglene. 

57%
42%

1%

95%

5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 51 47,43
 2009 50 43,37
 2008 49 43,13
 2007 48 42,11

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

22 -4 23 -4 26 -5 25 -4

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
 2010 21 178 20 930 -248
 2009 19 546 19 367 -179
 2008 18 105 17 950 -155
 2007 16 252 16 516 264

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
2010  1,1 % 1,0 % 10,4 %
2009  1,7 % 1,7 % 6,0 %
2008  1,2 % 1,0 % 8,0 %
2007  1,2 % 1,0 % 7,2 %

Rektor
Kjell Petter Stene

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,2 4,6 4,6 4,4
    
 6,0 % 9,4 % 10,2 % 9,5 % 12,5 %
 4,6  4,3  4,3
    
 0,0% 1,6 % -0,9 % -0,9 % -1,2 %

tilbage; - jeg ber dem stanse! Det er som vilde i handsker og frak en herre by’ bærgene 
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Langmyra skole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforuk på 
kr. 139.901,-.
Merforbruk skyldes i hovedsak høye 
lønnskostnader. Enheten har ikke 
sett muligheten til å redusere årsverk 
grunnet store behov innenfor spesialun-
dervisning og særskilt norskopplæring. 
Regnskapet i 2010 ble belastet med 
en større regning som var beregnet å 
komme med på 2009 regnskapet. Enhe-
ten har i forbindelse med renovering av 
skolen hatt tilhold i to lokaliteter. Dette 
har gitt uforutsette utgifter.

Som tiltak har enheten hatt sterkt fokus 
på å begrense kostnader i forbindelse 
med kjøp av varer og tjenester. 

Sykefravær: Enheten hadde i 2010 et 
samlet fravær på 8,5 pst. Fraværet har 
hatt en jevn nedgang de siste åra. Det 
er særlig langtidsfraværet som har gått 
ned, mens korttidsfraværet har vært 
forholdsvis stabilt. I 2010 var fraværet 
høyere i vårhalvåret enn i høsthalv-
året. AMU på enheten er opptatt av å 
fremme tiltak som kan virke positivt inn 
på arbeidsmiljøet og slik øke nærværet 
ytterligere.  Eksempel på slike tiltak er 
gjennomføring av årlige medarbeider-
samtaler, en støttende og god perso-
nalledelse, utviklingsfokus, tydelige 
forventninger og trivselstiltak på fritida. 
Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen 
er: Lage en plan for innkjøp av utstyr 
som ansatte trenger for å utføre jobben 
sin, samt jobbe bevisst med kompetan-
seutvikling for alle ansatte.

Medarbeidere: Resultatet har hatt en 
jevn forbedring over år. Best resultat vi-
ses når det gjelder samarbeid og trivsel 
med kollegene. Utfordringer kan være å 
ha nok tid til å gjøre jobben, samt å få til 
kompetanseutvikling.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010, og det er elever på 7. trinn 
som har svart. Resultatet er litt under 
kommunens målsetting, men holder 
seg stabilt over år. Best resultat oppnås 

på trivsel og motivasjon. Største forbe-
dringen vises på ”trivsel med lærerne” 
og minkende mobbing. Fysisk lærings-
miljø har lavest skår. De nye indikato-
rene ”mestring og ”faglig utfordring” 
skårer henholdsvis 4,6 og 4,1.

Elevvurdering
Vurderingsarbeidet på Langmyra skole 
har vært konsentrert om følgende tema:
•   Utarbeiding av halvårsplaner med 

kompetansemål, læringsmål og krite-
rier for måloppnåelse

•   Utarbeiding av maler for elevsamtalen 
og foreldresamtalen 

•   Utarbeiding av skjema for dokumen-
tering av underveisvurdering

•   Arbeid med kjennetegn på måloppnå-
else til de enkelte læringsmål

•   Elevmedvirkning i utarbeiding av 
vurderingskriterier

Med bakgrunn i halvårsplanene 
utarbeider trinnteamene hver uke en 
ukeplan. På ukeplanen beskrives ukens 
læringsmål med vurderingskriterier. 
Kriteriene utarbeides av lærer, eventuelt 
i samarbeid med elevene. Hver fredag 
har elevene uketest som måler i hvilken 
grad de 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 kompetansemåla og 
veiledning om hvordan de kan forbedre 
seg.

Halvårsvurdering gis to ganger per år i 
forbindelse med foreldresamtalen/utvi-
klingssamtalen. Samtalen handler om 
elevenes faglige og ikke-faglige utvikling 
og gir begrunnet informasjon om elev-
ens kompetanse i de ulike fagene og 
tilbakemeldinger med sikte på faglig 
utvikling. Skolen har tatt i bruk skjema 
for dokumentasjon av underveisvurde-
ring der foreldre skriver under på at de 
har mottatt den informasjonen de har 
krav på.

62%

37%

1%

97%

3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 59 54,95
 2009 59 54,49
 2008 63 55,85
 2007 59 52,92

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

28 -6 31 -6 30 -5 30 -4

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2010  25 193 25 053 -140
2009  25 176 25 166 -10
2008  22 910 23 205 295
2007  21 259 21 653 396

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,6 % 1,4 % 5,5 %
 2009 1,4 % 1,1 % 8,3 %
 2008 1,5 % 1,7 % 9,9 %
 2007 1,8 % 2,2 % 6,2 %

Rektor
Margaret Sivertsen Mørk

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,2 4,3 4,2 4,3
     
 6,0 % 10,2 % 13,1 % 10,8 % 8,5 %
 4,6  4,0  4,4
    
 0,0% 1,8 % 1,3 % 0,0 % -0,6 %

op at danse. Nej, frist dem ikke; men giv dig hen! Da skal du spore, at man blir 
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 114.951,-.
Dette skyldes i hovedsak ikke budsjet-
terte inntekter som ble inntektsført ved 
årsslutt og at det har vært problemer 
med å få inn kvalifiserte vikarer. 
 
Sykefravær: Enhetens samlede fravær i 
2010 var på 11,3 pst. Det er en økning i 
forhold til 2009 på 0,9 pst. Fraværet har 
variert fra 7,9 pst. på det laveste og 15,2 
pst. på det høyeste de siste fire årene.
Det er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert 
langtidsfravær som dominerer. 

Enheten har drøftet sykefraværet i AMU 
og sett på hvor en kan fortsette arbeidet 
med å forebygge. Enheten har sett på 
mulige sammenhenger mellom arbeids-
forhold og sykefravær. Korttidsfraværet 
er lavt, men det er likevel her enheten 
har muligheter til å påvirke mest. Rektor 
og de plasstillitsvalgte samarbeider 
om oppfølgingsarbeid og tiltak etter 
medarbeiderundersøkelsen. Enheten 
har fokus på bevisstgjøring omkring 
roller og oppgaver, og på å skape gode 
samarbeidsforhold mellom lærere og 
assistenter.

Medarbeidere: Resultatet har gått noe 
tilbake og ligger under målsettingen. De 
ansatte opplever å ha nok utfordringer i 
jobben 5,0, men liten tid til å gjøre den. 

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010, og det er elever på 7. trinn 
som har svart. Resultatet har gått noe 
ned fra forrige måling, og er litt lavere 
enn målsettingen. Best resultat oppnås 
på trivsel og motivasjon, og det er 
mindre mobbing. De andre indikatorene 

har en nedgang eller samme som sist. 
”Elevdemokrati” og ”fysisk læringsmil-
jø” hadde en vesentlig økning ved for-
rige måling, og har ved denne målingen 
gått mest tilbake. De nye indikatorene 
”mestring og ”faglig utfordring” skårer 
henholdsvis 4,6 og 4,2.

Elevvurdering
Nordbyen skole har i sin tiltaksplan 
for 2010 satt opp mål og tiltak med 
utgangspunkt overbygninger i tiltaksplan 
for Molde kommune. Skolen har hatt 
fokus på trivsel og godt læringsmiljø 
ved systematisk arbeid etter PALS-
modellen.

Skolen har også gjennom året arbeidet 
kontinuerlig med videreutvikling av 
våre systemer for elevvurdering. All 
elevvurdering på 1. - 7. trinn er under-
veisvurdering. Skolen har hatt fokus på 
underveisvurdering som et redskap for 
læring. Skolen arbeidet med målene i 
halvårsplanene og ukeplanene, og med 
kjennetegn på måloppnåelse.

Lærerne på hvert trinn har systematisert 
alle planer og skjemaer som brukes i 
kartlegging og vurdering på trinnet. 

De har også vurdert hvordan systemet 
skolen bruker fungerer
•   som redskap for å fremme læring
•   i forhold til å være løpende og syste-

matisk
•   som grunngitt informasjon til foreldre 

og elev om elevens kompetanse i 
fagene

•   som dokumentasjon på at vurdering 
er gitt

S
kole

68%

30%
2%

95%

1%4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 47 41,23
 2009 43 36,46
 2008 42 35,99
 2007 48 40,12

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 18 290 18 405 115
 2009 16 392 17 070 678
 2008 16 101 15 821 -280
 2007 15 570 15 875 305

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 1,5 % 8,7 %
 2009 1,6 % 1,1 % 7,7 %
 2008 1,4 % 1,1 % 12,7 %
 2007 1,1 % 0,5 % 6,3 %

Rektor
Ellen Bekkevold

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

20 -4 20 -3 22 -4 23 -4

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,3 4,2 4,8 4,4
     
 6,0 % 7,9 % 15,2 % 10,4 % 11,3 %
 4,6  4,2  4,0
    
 0,0% 1,9 % -1,8 % 4,0 % 0,6 %

større iblandt de store. Er du kun ydmyg, de siger det selv, at noget er større æn deres 
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Kviltorp skole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 535.066,-.
Kviltorp skole hadde en spesiell ut-
fordring da enheten skulle dekke den 
kommunale delen på 0,2 mill. kroner for 
å få utbetalt de tildelte spillemidlene til 
turnbassenget. Skolen har derfor kjørt 
rimelig stramt i 2010 og vært noe forsik-
tig med innkjøp av lærebøker. 

Kviltorp skole har hatt et lavere syke-
fravær enn beregnet i tillegg har skolen 
hatt problemer å skaffe kvalifiserte vika-
rer både i skolen og på SFO. På grunn 
av misforståelse ble lønnsmidler for 
sykevikar utbetalt for sent til at skolen 
fikk det på 2010 regnskapet. Skolen fikk 
også refundert lønnsutgifter for leder av 
Utdanningsforbundet i 2009 som ikke 
ble inntektsført før 2010. Dette har gjort 
at skolen har mindreforbruk på lønn og 
refusjoner i overkant av 0,4 mill. kroner.
 
Sykefravær: Kviltorp skole har redusert 
sitt fravær med 2,2 pst. fra 2009. En-
heten har høyere korttidsfravær enn de 
andre skolene, men dette er kartlagt og 
er ikke arbeidsrelatert fravær. Enheten 
har i 2010 lagt svært nær sin målsetting 
om å være under 6,0 pst. Enheten arbei-
der godt med arbeidsmiljøoppgaver som 
inneholder blant annet å ta vare på hver 
enkelt ansatt, ved å ha godt teamsam-
arbeid, medarbeidersamtaler, ha sosiale 
arrangement og legge vekt på åpenhet, 
humor og trivsel.  

Medarbeidere: Resultatet er forbedret, 
og er i tråd med ønsket mål for kom-
munen. Best resultat oppnås innen 
samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 
og stolthet over egen arbeidsplass 4,9.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010, og den ble tatt tidlig på 
vinteren 2010. Det er 7. trinnet som har 
svart. Totalresultatet samsvarer med 
ønsket mål for kommunen. Trivsel og 
motivasjon har økt siden forrige måling. 
De nye indikatorene ”mestring” og 
faglig utfordring” skårer henholdsvis 4,6 
og 4,1. Elevdemokrati viser 4,3, som er 
en bedring fra tidligere. Når det gjelder 

mobbing, som er gjentatte handlinger 
over tid, så viser resultatet at ingen 
elever føler seg mobbet (minst 1 gang 
i uka eller 2 - 3 ganger i måneden). 
Noen elever sier de har blitt mobbet en 
sjelden gang.

Elevvurdering
Foruten skolens årlige skolebaserte 
vurdering om oppnådde mål i forhold til 
skolens faglige/sosiale satsingsområ-
der og lærernes vurdering av arbeidet 
ledelsen gjør, gjennomfører skolen 
Molde kommunes plan for vurdering. 
Her finner en blant annet de nasjonale 
kartleggingsprøvene på ulike trinn.

Kviltorp skole har i tillegg siden august 
2007 hatt vurdering for læring som et 
stort satsingsområde. Målet med dette 
arbeidet har vært at skolens lærere skal 
være tydelige i forhold til hvilke forvent-
ninger de setter til elevene. De skal ut 
fra trinnets kompetansemål utarbeide 
kortsiktige læringsmål, med kriterier og 
kjennetegn. Lærerne vurderer under-
veis og ved periodens slutt har de en 
samtale med elevene om oppnådd 
kompetanse. Det gis veiledning i forhold 
til hvordan de kan strekke seg videre 
faglig. Det avholdes også småkurs i 
ettertid av en vurderingsperiode for 
å fange opp de som ikke har nådd de 
forventede målene læreren har satt for 
hver enkelt elev.

Den faglige måloppnåelsen etter hver 
periode blir gitt som informasjon hjem 
via periodeplanene og/eller på andre 
måter, slik at foreldre til enhver tid kan 
holde seg à jour om barnets måloppnå-
else. Skolen sender også hjem etter 
hvert semester en halvårlig elevvurde-
ring om oppnådd kompetanse og en 
fremovermelding om hva elevene må 
gjøre for å bli faglig sterkere ut fra der 
de ligger per dags dato.

Erfaringen så langt er at mange elever, 
blant annet mange ”underytere”  i 
større grad enn tidligere har tatt tak i sitt 
eget læringsarbeid. Likens har skolen 
mottatt mange positive tilbakemeldinger 
fra foreldre/foresatte. 

69%

30%
1%

95%

5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 57 49,59
 2009 55 47,79
 2008 53 45,88
 2007 50 42,51

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

22 -4 25 -4 26 -5 27 -4

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 21 552 22 087 535
 2009 20 277 20 534 257
 2008 18 193 18 621 428
 2007 16 324 16 723 399

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 2,2 % 0,8 % 3,7 %
 2009 2,0 % 1,5 % 5,4 %
 2008 1,6 % 1,1 % 5,0 %
 2007 2,0 % 1,4 % 4,8 %

Rektor
Liv Brakstad

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 3,7 4,6 4,7 4,7
     
 6,0 % 8,2 % 7,7 % 8,9 % 6,7 %
 4,6  4,4  4,6
    
 0,0% 2,4 % 2,3 % 1,3 % 2,4 %

største. Se på den lille borende elv oppe i skaret; og tænk på den første, som stilt på 
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et  mindrefor-
bruk på kr. 234.028,-.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak at 
alle nytilsatte lærere har langt lavere 
lønn enn de som gikk av med pensjon. 
Enheten har også mottatt høyere refu-
sjon enn det var budsjettert med for 
langtidssykemeldte medarbeidere. Det 
er gjort forsøk på å skaffe flere timelæ-
rere, men enheten har ikke lykkes med 
å få kvalifisert hjelp. Rektor og SFO-
leder har derfor dekket en del av disse 
timene.   

Sykefravær: Enhetens samlede 
sykefravær i 2010 var 14,6 pst. I 1. 
kvartal var det totale fraværet på hele 
20,8 pst. Den høye fraværsprosenten 
skyldes langtidsfravær på grunn av 
aldersrelaterte sykdommer. Enheten har 
gjennomgående lavt korttidsfravær og 
ansatte har høy arbeidsmoral. Enheten 
har arbeidet med å bedre informasjons-
flyt og kommunikasjonslinjer vertikalt 
og horisontalt. Møtestruktur og innhold 
i møter mellom lærere og assistenter er 
formalisert, det samme gjelder møte-
struktur og innhold i plan- og utviklings-
tid og SFO-møter.

Assistentene er trukket mer inn i 
skolens utviklingsarbeid og deltok på 
studietur hvor enheten hadde fokus på 
et av satsingsområdene. Dette føltes 
som et løft for alle ansatte. Enheten vil 
fortsatt ha fokus på informasjonsflyt og 
kommunikasjonslinjer for å bedre sam-
arbeidet. Det blir utarbeidet nytt skjema 
for medarbeidersamtalen tilpasset 
enhetens virksomhet og utviklingsarbeid 
der den enkeltes roller og oppgaver får 
større fokus. 

Medarbeidere: Resultatet for enheten 
er forbedret og ligger nå tett under 
kommunens mål. Medarbeidersamtale 

skårer høyest 5,5, tett fulgt av innhold 
i jobben og fysiske arbeidsforhold 5,3. 
Kompetanseutvikling skårer lavest.

Brukere: I 2009/2010 ble det ikke 
registrert inn noen måling. I 2008/2009 
skårer de høyest på trivsel og lavest 
på elevdemokrati, og mobbing viser litt 
nedgang fra 2006/2007.

Elevvurdering
I skolens vurderingsarbeid har Kleive 
skole valgt å holde fokus på elevsam-
talen og brukt tid på å utvikle et best 
mulig egnet måleark som basis for elev-
samtale og utviklingssamtale sammen 
med foreldre. Dette arbeidet sluttføres 
våren 2011. 

Elevene er involvert i eget læringsarbeid 
og får tilbakemeldinger om kvaliteten 
på arbeidet. Dagens praksis har vært at 
mål for perioden beskrives på elevenes 
ukeplaner. Det er også med en vurde-
ringsdel knyttet til periodens mål der 
elevene vurderer egen læring. 1. klasses 
ukeplan avviker imidlertid noe fra dette, 
men innholder tydelige mål. Elevene 
har uketester basert på periodens mål. 
I tillegg vurderer elevene hverandre 2 
og 2. I læresamtaler får elevene råd og 
veiledning til å videreutvikle egen læ-
ring. Elever som har leksehjelp får også 
hjelp til å vurdere måloppnåelse når de 
er ferdig med lekseplanen. Kartleggings-
prøver og nasjonale prøver legger også 
føringer for videre mål for enkeltelever 
og grupper. 

Skolen ser at den har et forbedringspo-
tensiale og ønsker lik vurderingspraksis 
ved skolen. I dette arbeidet deltar alle 
aktivt, også assistenter. Skolen har nå 
satt fokus på veiledet lesing for å styrke 
vurderingsarbeidet ytterligere. Det er 
også startet et prosjekt med fokus på ro 
til å lære og klasseromsledelse.  

49%51%

91%

9%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 14 12,26
 2009 15 12,61
 2008 15 12,43
 2007 15 13,24

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

6 -1 7 -1 7 -1 7 -1

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 5 817 6 051 234
 2009 5 846 5 952 106
 2008 5 531 5 593 62
 2007 5 414 5 368 -46

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,3 % 0,2 % 14,1 %
 2009 0,9 % 1,4 % 9,3 %
 2008 0,6 % 0,7 % 1,1 %
 2007 0,9 % 1,2 % 9,5 %

Rektor
Ellen Bergh

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,6 4,7 4,3 -
    
 6,0 % 11,6 % 2,4 % 11,6 % 14,6 %
 4,6  3,9  4,5
    
 0,0% -0,9 % 1,1 % 1,8 % 3,9 %

isen og stenen gnog: - , Kæmperne skavedes fra hværandre! Et var de før, men måtte 
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Bolsøya skole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 131.587,-.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak to 
forhold. I forbindelse med utbygging av 
Bolsøya skole fikk skolen tilført midler 
for bruk til leie av brakkerigg. Leieutgif-
tene ble lavere enn antatt og resulterte i 
et mindreforbruk på over 0,1 mill. kroner. 
Dette var imidlertid ”øremerkede” mid-
ler og kunne ikke benyttes i den daglige 
driften. Totalt sett var enhetens økono-
miske ressurser for 2010 knappe i for-
hold til å skulle kunne opprettholde og vi-
dereføre opplæringstilbud/-tiltak iverksatt 
ved skolestart for skoleåret 2009/2010. 
For å kunne ivareta krav om tilbud/tiltak 
av tilfredsstillende og god kvalitet, ble 
enheten tilført 0,1 mill. kroner fra fagsek-
sjon skole. Uten denne rammeøkningen 
ville enheten ha stått med et merforbruk 
tilnærmet dette beløpet.

Sykefravær: Totalt sykefravær for 2010 
var 6,5 pst. Tallet har vært stabilt hele 
året og er tilnærmet samme tall som 
for 2009. Forholdet mellom de ulike 
kategorier fravær har holdt seg stort sett 
på samme nivå året igjennom. Enheten 
har få ansatte og ulike typer fravær gir 
store utslag på målekortet. Sett i lys av 
ulike utfordringer personalet har hatt, 
ser AMU positivt på resultatet. 2010 
var et utfordrende år i og med at den 
daglige virksomheten måtte foregå 
på en byggeplass. Nybygg og rehabi-
litering av eksisterende bygg foregikk 
parallelt med den daglige drifta hele 
første halvdel av 2010.  Oppstarten av 
nytt skoleår høsten 2010 var preget av 
flyttinger og omrokkeringer ved å ta i 
bruk nye lokaler. Men å skulle få nye 
lokaler, et bedre arbeidsmiljø, var nok 
motiverende for å ta et felles løft og å 
”stå i” utfordringene. Leder og ansatte 
har fokus på å tilrettelegge for gode, 
individuelle løsninger så langt det lar seg 
gjøre innenfor enhetens menneskelige 
og økonomiske ressurser og uten at 
det forringer kvaliteten på opplæringstil-
bud og SFO-tilbud til elevene. ROSE-
filosofien er godt forankret i enheten 
og videreføring og videreutvikling av 
arbeidet som gjøres i utøvelsen av den, 

forventes å skulle holde fraværsprosen-
ten på et akseptabelt nivå.

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelsen viser at resultatet for medarbei-
dertilfredshet har økt fra 4,5 til 5,0, og 
ligger dermed godt innenfor ønsket mål 
for kommunen. Nærmeste leder får 
høyest skår 5,6, tett fulgt av mobbing, 
diskriminering og varsling 5,5. Med 
unntak av lønnsspørsmålene var det 
spørsmålet om ”du har nok tid til å gjøre 
jobben din” som fikk lavest skår 3,9.

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

Elevvurdering
Skolen har klare krav knyttet til arbeidet 
med vurdering og videreutvikling av 
sin vurderingspraksis. Elevvurdering 
og kvalitetssikring av opplæringa har, 
spesielt de to siste årene, vært i fokus. 
Skolen har over tid jobbet systematisk 
med å utvikle forståelsen for felles 
vurderingspraksis. For å få dette nedfelt 
i skolekulturen har målgruppene vært 
elever, lærere, assistenter og foreldre/
foresatte. Sistnevnte er blitt ”skolert” 
gjennom ”Foreldreskolen”, som to år på 
rad har hatt vurdering som tema.

Skoleåret 2010/2011 har skolen ekstra 
fokus på matematikkopplæringa på 
mellomtrinnet. Gjennom å organisere 
elevene i ”mestringsgrupper”, på tvers 
av trinn, har mulighetene for tilpassede 
opplæringstilbud og tilhørende elevvur-
dering økt. I tillegg til vurdering av faglig 
utvikling, jobbes det systematisk med 
vurdering i forhold til ”sosial kompe-
tanse”.

Veien videre
”Mestringsgruppene” i matematikk 
videreutvikles og videreføres. For videre 
erfaringslæring i vurderingsarbeid og 
kvalitetssikring, skal skolen sammen 
med de andre grunnskolene i kom-
munen, ta i bruk kartleggingsverktøyet 
”SOL”. I tillegg vil skolen også tilret-
telegge for bedre og mer systematisk 
praksis i leseopplæringa gjennom å 
bruke metoden ”Veiledet lesing”.

75%

25%

88%

12%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 11 8,72
 2009 11 8,85
 2008 13 9,32
 2007 14 10,88

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

5 -1 5 -1 5 -1 5 0

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 4 720 4 852 132
 2009 4 760 4 800 40
 2008 4 276 4 330 55
 2007 3 796 3 589 -207

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,6 % 1,4 % 4,5 %
 2009 0,6 % 0,8 % 5,0 %
 2008 1,3 % 1,7 % 1,7 %
 2007 0,5 % 0,4 % 18,3 %

Rektor
Rannveig Sollid

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

4,7    - -
    
 6,0 % 19,2 % 4,7 % 6,4 % 6,5 %
 4,6  4,5  5,0
    
 0,0% -5,8 % 1,3 % 0,8 % 2,7 %

forandre åsyn og væsen i vår-flom-tiden; - millioner af år er det siden, millioner det 



95Vågsetra barne- og ungdomsskole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 17.612,-.
Enheten gikk med andre ord i balanse. 
Enheten har i hele regnskapsåret ment 
at det skulle være mulig å balansere 
budsjettet i null. Problemer med å finne 
vikarer og eventuelt billigere vikarer enn 
refusjonsbeløpene har gitt en positiv 
innvirkning på resultatet. Enheten har ar-
beidet for å holde bunnlinjen og komme 
ut i balanse. 
 
Sykefravær: Ut fra statistikken for 
sykefravær har 2010 vært et betydelig 
bedre år enn 2009. I alle kvartalene lig-
ger enheten 1,5 pst. under fjoråret, med 
en litt annen kurve enn tidligere. Året 
startet med et sykefravær på 10,3 pst. 
i første kvartal og hadde en nedgang til 
7,3 pst. i tredje kvartal. I denne perioden 
har det vært lavt korttidsfravær og lang-
tidsfraværet har hatt årsaker som ikke 
var relatert til skolens drift.

De største utfordringene har vært å få 
de med langtidssykefravær til å komme 
raskt tilbake. Dette vil også prege 
statistikken for 2011. Enheten har en 
økende grad av medarbeidere med ikke 
arbeidsrelatert fravær og utfordringen 
blir fremover å tilpasse arbeidssituasjo-
nen til den enkelte for å komme raskt 
tilbake i jobb.

Medarbeidere: Resultatet er forbedret. 
Beste resultat oppnås på stolthet over 
egen arbeidsplass 4,8 og innhold i job-
ben 4,7. Størst utfordring viser seg på 
fysiske arbeidsforhold 3,2.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010. Resultatet for 7. trinn ligger 
tett opp under målsettingen, som året 
før. Best resultat oppnås på trivsel og 

motivasjon, og mobbing er redusert. De 
nye indikatorene ”mestring” og ”faglig 
utfordring” skårer henholdsvis 4,8 og 
4,1.

10. trinn har hatt en stor forbedring 
fra året før. Indikatorene opprettholder 
fjorårets resultat eller har en forbedring, 
med unntak av ”faglig veiledning”. 
Mobbing har gått litt opp. Best resultat 
oppnås på trivsel og motivasjon. De nye 
indikatorene ”mestring” og ”faglig ut-
fordring” skårer henholdsvis 4,8 og 3,8.

Elevvurdering
Vågsetra barne- og ungdomsskole har 
som de andre moldeskolene deltatt i 
et større vurderingsprosjekt i perioden 
2008-2010. Dette har gått ut på å for-
bedre undervisningen ved å være mer 
bevisst på å bruke mål og kjennetegn 
for god måloppnåelse. En viktig del av 
dette har vært elevsamtaler og egenvur-
dering som viktige moment.

Vågsetra barne- og ungdomsskole har 
samarbeidet med Skjevik barne- og 
ungdomsskole, Kleive skole og Bolsøya 
skole. Vårt største satsningsområde 
har vært vurderingssamtaler gjennom 
elevsamtaler og foreldresamtaler. Disse 
samtalene gjennomføres før foreldre-
samtaler/halvårsvurdering.

Enheten har laget standardiserte 
skjemaer som skal brukes til disse 
samtalene. Ved å gå gjennom innholdet 
av samtalene sammen med skolene i 
nettverket og samtidig ha veileder fra 
Høgskulen i Volda, har skolen evnet å 
heve kvaliteten på skjemaene. Skolen 
mener dette vil gi bedre resultat på 
skole/hjemsamarbeidet og evaluerings-
arbeidet med elevene på sikt.

46%54%

95%

5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 39 34,56
 2009 41 35,21
 2008 39 34,34
 2007 40 33,76

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

19 -2 20 -2 20 -2 20 -2

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 17 776 17 758 -18
 2009 17 535 17 629 94
 2008 16 429 16 593 164
 2007 14 920 14 670 -244

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 0,6 % 7,3 %
 2009 0,8 % 1,6 % 9,0 %
 2008 0,8 % 0,3 % 8,1 %
 2007 0,9 % 0,7 % 3,7 %

Rektor
Terje Røvik

S
kole

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet 7. trinn
- Brukertilfredshet 10. trinn
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,4 4,3 4,6 4,6
 4,7 4,0 3,7 3,6 4,1
    
 6,0 % 5,3 % 9,2 % 11,5 % 9,0 %
 4,6  4,0  4,3
    
 0,0% -1,7 % 1,0 % 0,5 % -0,1 %

også tog. Nu stamper fjorden in mellem laget, løfter syd-vesten og hilser på dem; 
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Sekken oppvekstsenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 212.125,-.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak en 
vakant stilling.   
 
Sykefravær: Enhetens samlede fravær 
for 2010 er 10,5 pst. Enheten har få 
ansatte og ethvert sykefravær vil utgjøre 
et høyt tall i prosent. Enheten har i 2010 
hatt et langtidsfravær som ble avsluttet 
på høsten 2010. Enheten har et godt 
arbeidsmiljø og sykefraværet er ikke job-
brelatert. Det arbeides videre med å se 
hverandre i hverdagen.  Enheten jobber 
med å finne gode kommunikasjon- og 
samarbeidsløsninger mellom skole og 
barnehage.

Medarbeidere: Resultatet er i tråd med 
kommunens målsetting. Fysisk arbeids-
miljø skårer høyest 5,2, samt samarbeid 
og trivsel med kollegene 5,0. Det er en 
utfordring å ha nok tid til å gjøre jobben.

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

Elevvurdering
Sekken oppvekstsenter jobber daglig 
med vurdering. Skolen har tatt for seg 
målene i kunnskapsløftet, fag for fag. 

Skolen har ukens mål i flere fag opp-
hengt i klasserommet. Kriteriene for 
hva som ligger til grunn for graden av 
måloppnåelse henger også oppe på 
veggen. 

Skolen har utarbeidet skjema for 
måloppnåelse samt skjema for vurde-
ring og tilbakemelding. Det er lagt inn 
ukesluttprøve i småskolen, hvor elev-
ene vurderer seg selv, og lærer gir sin 
tilbakemelding. På høyere trinn varierer 
skolen med ukeslutt prøver og større 
kunnskapsprøver for å kartlegge elev-
enes kunnskapsnivå. Med utgangspunkt 
i kartleggingen skolen gjør, får elevene 
individuell tilbakemelding/vurdering. 
Vurderingen skal i hovedsak fokusere 
på hva eleven må gjøre for å utvikle seg 
videre/tilegne seg ny kunnskap

22%

78%

94%

6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 10 7,68
 2009 12 9,24
 2008 13 10,18
 2007 12 8,56

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

5 -1 5 -1 4 -1 5 0

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 3 629 3 841 212
 2009 4 109 4 086 -23
 2008 3 647 3 793 146
 2007 3 421 3 458 36

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,9 % 1,6 % 8,0 %
 2009 0,7 % 0,7 % 11,1 %
 2008 0,3 % - 14,7 %
 2007 1,1 % 1,8 % 3,6 %

Rektor
Kjersti Lindtvedt Hermann

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 - - - -
    
 6,0 % 6,5 % 15,0 % 12,5 % 10,5 %
 4,6  5,0  4,6
    
 0,0% 1,0 % 3,9 % -0,5 % 5,5 %

den, som stundom i skådde så dem, ved, at han når dem lige til næsen; fjorden har 
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S
kole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 41.011,-.
Enheten gikk med andre ord i balanse.  

Sykefravær: Enhetens samlede fravær i 
2010 var på 7,1 pst. Dette er en positiv 
utvikling fra 2009, da enheten hadde et 
sykefravær på 11,2 pst. Fraværet har 
avtatt i løpet av året og var lavest i 4. 
kvartal. Hoveddelen av sykefraværet er 
langtidsfravær over 17 dager. Dette er 
ikke fravær som kan relateres til forhold 
på arbeidsplassen. Målet for 2011 er 
et sykefravær som er lavere enn 6,0 
pst. Enheten jobber med oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen og har blant 
annet fokus på bedre samarbeid og ty-
deliggjøring av roller. For å skape bedre 
forutsigbarhet i ansattes arbeidsplaner 
har enheten satset på medarbeidersam-
taler og at den enkeltes planer skal være 
på plass så tidlig som mulig. Gjennom 
dette arbeidet har enheten som mål at 
tilsettinger skal gjøres tidligst mulig før 
nytt skoleår.

Medarbeidere: Resultatet ligger under 
kommunens målsetting, men snittet 
har gått opp fra forrige måling. Innhold 
i jobben oppnår høyeste resultat 4,3. 
Fysiske arbeidsforhold har hatt en klar 
forbedring med 4,1, men inneklima er 
fortsatt en utfordring. 

Brukere: Resultatet ligger under kom-
munens målsetting, men snittet har gått 
opp fra forrige måling. Innhold i jobben 
oppnår høyeste resultat 4,3. Fysiske ar-
beidsforhold har hatt en klar forbedring 
med 4,1, men inneklima er fortsatt en 
utfordring.

Elevvurdering
Temaet vurdering har vært sentralt 
ved Bekkevoll ungdomsskole i 2010. 
Skolen deltok i 2009 og våren 2010 i 
vurderingsprosjektet i regi av Høgskulen 
i Volda og jobbet der i nettverk med 
Bergmo ungdomsskole. Høsten 2010 
satte enheten i gang et arbeid med 
årsplaner for fag, og har som mål at det 
skal utvikles en bedre sammenheng 
mellom lokale årsplaner, fagplanene i læ-
replanverket, grunnleggende ferdigheter 
og elevenes arbeidsplaner. I desember 
2010 hadde drift- og forvaltningsstyret 
i Molde kommune vurderingsmøte ved 
Bekkevoll ungdomsskole. Der var det 
blant annet fokus på skolens karakter-
messige resultater. Vurdering som blir 
en integrert del av elevenes læring det 
vil si at det gis gode, fremoverrettede 
meldinger til elevene som fungerer 
som inspirasjon til fremgang, er skolens 
langsiktige mål. 

4%

95%

96%

4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 49 47,17
 2009 55 49,99
 2008 56 52,72
 2007 50 46,81

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

29 -2 32 -2 28 -2 28 -1

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 26 022 25 981 -41
 2009 29 484 29 432 -52
 2008 27 894 27 731 -163
 2007 20 665 20 078 -587

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 0,9 % 5,0 %
 2009 1,2 % 1,2 % 8,8 %
 2008 1,1 % 1,2 % 7,8 %
 2007 1,5 % 1,3 % 5,5 %

Rektor
Jan Erik Hovdenak

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 3,8 3,6 3,5 4,0
    
 6,0 % 8,3 % 10,1 % 11,2 % 7,1 %
 4,6  3,3  3,5
    
 0,0% -2,9 % -0,6 % -0,2 % -0,2 %

1%

intet opdraget væsen. Mod ham iler med bulder og kast hele hans våde, uvorne fa-
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Bergmo ungdomsskole

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 402.347,-.
Skoleåret 2010/2011 er planlagt og 
innrettet ut fra prinsippet om jevn drift 
hele skoleåret, og konsekvensen var at 
en i oktober la opp til en prognose på 
mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Med 
dette som siktemål gikk enheten ut av 
året med oppnådd målsetting. Enhetens 
mål og behov i forhold til forbruk ut over 
lønn er i løpet av året oppfylt. 

Sykefravær: Samlet sykefravær for 
enheten er for 2010 5,0 pst., som er 
omtrent som de to foregående årene. 
Siste halvdel av 2010 har det vært ikke 
arbeidsrelatert. I 2010 har enheten fått 
struktur på arbeidet med arbeidsmil-
jøutvalg, og behandler sykefravær og 
tiltak regelmessig. Skolen har i 2010 
hatt fokus på godt arbeidsmiljø og god 
håndhygiene. Som en konsekvens 
av medarbeiderundersøkelsen og 
drøftinger i AMU har skolen satset på 
medarbeidersamtaler og bedre struktur 
og forutsigbarhet i arbeidsplanlegging.  I 
februar arrangerer skolen en dag under 
overskriften ”Samhandling for et godt 
arbeidsmiljø”.

Medarbeidere: Resultatet er litt lavere 
enn forrige måling, og snittet ligger noe 
under målsettingen. De ansatte er for-
nøyde med medarbeidersamtalen 5,0. 
De har utfordringer nok i jobben 5,3, 
men lite tid til å gjøre den 3,1. Kompe-
tanseutvikling er også en utfordring å 
få til.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010, og det er elever på 10. trinn 
som har svart. Snittet er noe lavere 
enn målsettingen og lavere enn forrige 
måling. Trivsel og motivasjon har imid-
lertid økt, og har høyest skår. Resultat 
på ”medbestemmelse” trekker snittet 
ned. De nye indikatorene ”mestring” og 
”faglig utfordring” skårer henholdsvis 
4,6 og 4,1.

Elevvurdering
Fra høsten 2008 ble det satt i gang et 
kommunalt prosjekt innenfor området 
vurdering. Hovedfokus for prosjektet var 
elevvurdering etter den nye læreplanen 
og med utgangspunkt i de forskriftsend-
ringene som har kommet i kjølvannet 
av denne. Bergmo ungdomsskole har i 
hovedsak brukt sin utviklingstid i 2009 
og 2010 til å følge opp dette prosjektet. 

Prosjektet  ”Vurdering for læring 
2009/2010” har tatt mesteparten av vår 
utviklingstid i disse to årene.  Arbeidet 
med konkret utarbeiding av prinsippene 
i dette utviklingsarbeidet er nå under 
sluttføring.

Kommunenes vurderingssystem har i 
tillegg til forskrift til Opplæringsloven 
vært utgangspunkt for vårt arbeid med 
elevvurdering. Enheten har utarbeidet 
et eget årshjul for vurdering som gir en 
oversikt over de sentrale vurderings-
områdene i løpet av et skoleår. Viktige 
forhold som elevsamtaler, foreldremø-
ter, foreldrekonferanser er satt inn i en 
sammenheng der halvårsvurderinger 
etter forskriften er ivaretatt. 

10%

83%

7%

96%

4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 42 37,76
 2009 40 36,09
 2008 40 36,15
 2007 38 34,48

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

20 -1 21 -1 22 -1 23 -1

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 21 332 21 734 402
 2009 20 625 20 795 170
 2008 19 593 19 440 -152
 2007 17 162 17 400 238

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,3 % 1,4 % 2,3 %
 2009 1,4 % 1,1 % 2,1 %
 2008 1,3 % 0,8 % 3,1 %
 2007 0,6 % 1,4 % 5,9 %

Rektor
Frank O. Sæther

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 3,8 3,7 4,0 3,8
     
 6,0 % 7,9 % 5,2 % 4,6 % 5,0 %
 4,6  4,3  4,1
     
 0,0% 1,4 % -0,8 % 0,8 % 1,8 %

milje. Prøver så bærget at sætte ham fast, - med våde fingre, som var det en konkyl-
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 244.105,-.
Merforbuket skyldes i hovedsak økt 
behov for lærer og assistent i høst 
i forbindelse med ressurskrevende 
elever. Sykefraværet har vært lavere enn 
beregnet. Selv med en forsiktig bruk av 
vikarer har enheten et negativ resultat 
her. For å minke merforbruket har enhe-
ten hatt en generell innsparing på alle 
driftsposter, spesielt fritt skolemateriell. 
 
Sykefravær: Samlet sykefravær for 
enheten i 2010 er 4,0 pst, det er som i 
2009. Dette anser enheten som et lavt 
sykefravær, og enheten ser ikke syke-
fraværet relatert til forhold på arbeids-
plassen. Arbeidsmiljøutvalget har i 2010 
fulgt sykefraværet, og tiltak av forebyg-
gende karakter for å opprettholde lavt 
sykefravær har vært tema i møtene. 
Medarbeiderundersøkelsen viser at det 
er gode grunner for at medarbeidere har 
lavt sykefravær. Stort ansvar, utfor-
drende oppgaver og trivsel på arbeids-
plassen er viktige elementer for trivsel. 
Likevel har enheten valgt å gå videre 
med å se på hva medarbeiderne anser 
som belastende i sin hverdag. Enheten 
ønsker å ha fokus på å møte utfordrin-
ger med opplevelse av mestring. Dette 
med erkjennelse av at de utfordringer 
enheten mestrer vil skape utvikling og 
styrke.

Medarbeidere: Resultatet er jevnt i 
alle målingene, og litt lavere enn kom-
munens mål. Innhold i jobben har best 
resultat 4,8 og det måles 4,7 på fysiske 
arbeidsforhold.

Brukere: Siste måling er fra skoleåret 
2009/2010. 7. trinn har forbedret resul-
tatet fra fjoråret, spesielt innen ”fysisk 
læringsmiljø”. Best resultat oppnås på 

trivsel og motivasjon. Mobbing har en 
klar reduksjon. De nye indikatorene 
”mestring” og ”faglig utfordring” skårer 
henholdsvis 4,4 og 4,1.

10. trinn har også forbedret resultat på 
nesten alle indikatorene. Trivsel oppnår 
det beste resultatet, og mobbing har 
gått litt tilbake. ”Fysisk læringsmiljø” 
har økt mest. De nye indikatorene 
”mestring” og ”faglig utfordring” skårer 
henholdsvis 4,4 og 4,0.

Elevvurdering
Skjevik har valgt å ha et utviklingsrettet 
og formativt fokus på elevsamtalene og 
utviklingssamtalene som vurdering. 

Utviklingssamtaler er å betrakte som 
et vesentlig profesjonelt område for 
lærere, en del av planleggingen av 
undervisning og læring. Samtalene er 
retningsgivende for videre læringsar-
beid og undervisningsarbeid, og gir 
dermed også retning for tilpasning av 
undervisning. Samtalene skal inngå 
som vesentlig del av klasseromspraksis 
og ha basis i læringsmål og en felles 
forståelse av kjennetegn på måloppnå-
else. Samtalene skal fange opp elevers 
motivasjon og faglig/sosialt ståsted, for 
så å bygge videre på dette. Samtalen 
innebærer også utvikling av elevers 
evne til egenvurdering, slik at de kan bli 
reflekterte og selvdrevne. Skolen har ut-
viklet skjema som ivaretar en progresjon 
i hvordan samtalene gjøres som redskap 
i vurderingsarbeidet i det 10-årige løpet. 

I tillegg til dette har skolen jobbet med 
kjennetegn på måloppnåelse i fagene. 
Vi har hatt fokus på hvordan mål er 
synliggjort på elevenes arbeidsplaner og 
hvordan kjennetegn på måloppnåelse 
er gjort kjent for elevene i tilknytning til 
læringsarbeid.

49%50%

1%

95%

5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 38 34,26
 2009 37 35,44
 2008 36 32,97
 2007 33 30,74

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

17 -2 19 -2 19 -3 18 -2

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 16 485 16 241 -244
 2009 16 154 16 178 24
 2008 14 369 15 074 707
 2007 13 133 13 488 356

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 0,6 % 2,2 %
 2009 1,1 % 0,5 % 2,4 %
 2008 1,1 % 0,5 % 3,6 %
 2007 1,2 % 0,8 % 5,3 %

Rektor
Sissel Nerland

S
kole

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet 7. trinn
- Brukertilfredshet 10. trinn
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7 4,2 4,4 4,1 4,3
 4,7 3,9 4,1 3,6 4,1
 
 6,0 % 7,3 % 5,2 % 4,0 % 4,0 %
 4,6  4,4  4,4
    
 0,0% 2,6 % 4,7 % 0,1 % -1,5 %

je, tar han det hele nærgående pass, sætter for munnen og tuder i det med vesten-
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Molde voksenopplæringssenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 193.611,-.
Merforbruket kan forklares med mindre 
inntekter  per elev enn forventet, og 
at senteret har dekket utgifter på 0,1 
mill. kroner til prosjektet ”jobben” som 
det ikke var budsjettert med. En stadig 
større del av senterets totale drift er 
basert på salg av tjenester og tilskudd 
per elev. Dette betyr at senterets 
økonomiske resultat i betydelig grad, 
vil variere mer fra år til år enn tidligere. 
Senteret flyttet i 2010 til nye lokaler 
og deler av økte kostnader til husleie, 
strøm og renhold ble forutsatt dekket 
gjennom slike inntekter.  

Sykefravær:  Enhetenes samlede 
fravær i 2010 var på 6,6 pst. Dette er 
en nedgang på 2,3 pst. fra 2009. Alle 
typer sykefravær viser en synkende 
tendens. Enheten har et aktivt AMU 
som kontinuerlig leter et tiltak for å sikre 
et godt og helsebringende arbeidsmiljø.
Enheten arbeider med revidering av stil-
lingsbeskrivelser og tydelighet på roller 
og oppgaver.

Medarbeidere: Resultatet er forbedret 
og ligger litt under kommunens mål. 
Beste resultat oppnås på stolthet over 
egen arbeidsplass 5,0 og for innhold i 
jobben 4,9. Spørsmålet om man har mu-
lighet til å jobbe selvstendig skårer 5,3. 

Brukere: (Ingen måling for 2010)

Framtidige utfordringer 
Senteret må kontinuerlig søke mer 
kompetanse for å møte et økende opp-
læringsbehov på stadig flere områder 
innenfor spesialundervisningen. Det må 
spesielt tilføres kompetanse innenfor 
syn-  og hørselsvansker.
Finansiering av senterets totale drift er 
i stadig større grad basert på uforutsig-
bare/ variable inntekter. Usikre ramme-
betingelser gjør at det blir utfordrende å 
sikre økt kompetanse og utvikle kvalitet 
og bredde i tjenestetilbudet. 
Strammere kommunale rammer vil også 
gjøre det særdeles utfordrende å dekke 
økende etterspørsel etter grunnskole-
opplæring og spesialundervisning.

Tjenester og oppgaver
Molde voksenopplæringssenter har i 
oppgave å drive all kommunal voksen-
opplæring og rådgiving knyttet til Opp-
læringsloven § 4A (grunnskoleopplæring 
og spesialundervisning), norskopplæring 
for voksne innvandrere og tiltak satt i 
verk etter Voksenopplæringsloven § 
24. Det er inngått samarbeidsavtale 
med Aukra kommune om opplæring på 
overnevnte områder. Senteret selger 
tjenester internt og eksternt på områder 
der senteret har kompetanse. Senteret 
anses som en regionsaktør og har som 
mål å bidra til utvikling av gode opplæ-
ringstiltak for voksne i regionen. 

Grunnskoleundervisning for voksne 
•   Ordinære dag - og kveldskurs i grunn-

skolefag
•   Grunnskoleopplæring for flyktninger 

som en del av introd. programmet 

Spesialundervisning 
•   Senteret gir spesialundervisning på 

ulike områder. All opplæring er basert 
på sakkyndig vurdering fra pedago-
gisk- psykologisk tjeneste (PPT) 

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

Introduksjonstilbud
•   Heldags- og helårstiltak for flyktninger 

bosatt i Molde og Aukra 
     -   Kurs som forberedelse til grunnsko-

leopplæring
     -   Språkpraksis
     -   Valgfag på ulike nivå og med ulikt 

innhold

Annet
•   Datakurs på ulike nivåer 
•   Kurs i basiskompetanse for voksne i 

arbeidslivet / BKA
•   Prosjekter relatert til våre tjeneste-

områder 

72%

23%
5%

75%

1%

24%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 36 31,22
 2009 32 26,68
 2008 24 21,61
 2007 23 20,62

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

15 -8 20 -14 25 -16 24 -16

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 9 693 9 499 -194
 2009 6 816 8 173 1 357
 2008 6 394 6 711 317
 2007 5 342 5 998 656

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,8 % 0,8 % 5,0 %
 2009 1,3 % 1,2 % 6,4 %
 2008 0,6 % 0,5 % 5,0 %
 2007 1,2 % 1,2 % 6,6 %

Rektor
Helge Ramstad

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 9,0 % 6,1 % 8,9 % 6,6 %
 4,6  4,3  4,4
    
 0,0% 10,9 % 4,7 % 16,6 % -2,0 %

vejrs lunger, - så kan du vide, larmen blir vældig og strømmen kvass. Der åbner sig 
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Tjenester og oppgaver 
De 31 barnehagene i Molde eies av 
12 ulike eiere. Til sammen 1.378 barn 
hadde tilbud om barnehageplass i kom-
munen i 2010. 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 til 2 år. I 2010 utgjorde 
ansatte til sammen 325,59 årsverk i 
kommunale og private barnehager. 
Kommunen er lokal myndighet for all 
barnehagedrift. Kommunen skal sikre 
et helhetlig barnehagetilbud som er av 
god kvalitet og tilpasset lokale behov. 
Kommunen er ansvarlig for godkjenning 
av barnehager, gi veiledning, føre tilsyn 
etter barnehageloven, samordne opptak 
og sikre barns lovfestede rett til barneha-
geplass etter barnehagelovens § 12a. 

Fagseksjon barnehage
Kommunen er barnehageeier av 14 kom-
munale barnehager og tilsynsmyndighet 
for samtlige 14 kommunale og 17 pri-

vate barnehager i Molde. Fagseksjonen 
skal ivareta kommunens rolle som eier 
med blant annet å være bestillerfunk-
sjon for de kommunale barnehagene og 
ha et koordineringsansvar av oppgaver 
og ressursfordeling innenfor det totale 
fagområdet. 

En omfattende del av arbeidet i fagsek-
sjonen er å være barnehagemyndighet 
for samtlige 31 barnehager i kommunen. 
Barnehagemyndigheten har ansvar for 
godkjenning, tilsyn, veiledning, samord-
net opptak, kvalitetsutvikling, planleg-
ging og videreutvikling av barnehage-
tilbudet i tråd med lovverk, sentrale og 
lokale føringer.

Fagseksjonen har økonomiansvar og fat-
ter vedtak om ressurser til spesialpeda-
gogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne og tiltak for minoritets-
språklige barn. Seksjonen har fag, perso-
nal og økonomiansvar for kommunenes 
spesialpedagoger for førskolebarn.

Fra 1. januar 2011 innlemmes samtlige 
kommunale og private barnehagers øre-
merkede statstilskudd i rammeoverfø-
ringen til kommunen. Dette er en omfat-
tende kommuneøkonomisk reform hvor 
økonomiavdelingen, plan- og utviklings-
avdelingen v/strategi og bestilling og 
fagseksjon barnehage i fellesskap har 
arbeidet med iverksettingen.

Framtidige utfordringer 
Barnehager er et stort satsingsområde i 
dagens kommune-Norge. Stadig større 
krav til kvalitet, forutsigbarhet og omstil-
lingsevne gjør at kommunene står foran 
store utfordringer i årene som kommer. 
Fra 1. januar 2011 ble ny finansierings-
ordning for barnehagene iverksatt. 
Ny forskrift fastsetter at hele sektoren 
rammefinansieres gjennom kommu-
nenes inntektssystem. Dette med-
fører at kommunene nå har et totalt 
finansieringsansvar for hele sektoren. 
For Molde kommune gjelder dette 31 
barnehager. 

Diagrammet viser at andelen barn i 
barnehagealder i Molde kommune er 
lavere enn andelen barn i barnehage-
alder i de kommunene det sammen-
lignes med. Andelen barn 1 - 5 år ser 
i tillegg ut til å reduseres mer enn 
andre i 2010. En konsekvens av at 
kommunen har en lavere andel barn i 
aldersgruppen er at den også mottar 
en lavere andel av midler som over-
føres til denne aldersgruppen over 
rammetilskuddet. Nedgang i antall 
barn betyr ikke nødvendigvis at det 
er en nedgang i antall barn i kommu-
nene, eller at det blir færre barn som 
har barnehageplass, men at denne 
aldersgruppens andel av den totale 
befolkningen blir mindre.

6,1 6,1 6,1 6,2
6,2 6,2 6,2 6,3
5,6 5,7 5,6 5,6

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

 2007 2008 2009 2010

Utdrag fra behovsprofil andel 1-5 år

Lønn og sosiale utgifter
Andre driftskostnader

Ressursbruk per barn  
i kommunale  barnehager            
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7
107

5
116

9
124

8
119

6
111

 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik 2010 Budsjett 2011 
Fagseksjon  -6 309 -6 309 0 72 193
Hauglegda, Øvre Bergmo og Berg barnehager 3 190 3 110 -80 12 486
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 3 415 3 365 -50 11 324
Kvam og St. Sunniva barnehager 3 320 3 221 -99 10 745
Kleive, Hjelset og Skogstua barnehager 2 554 2 469 -84 10 098
Kviltorp og Langmyra barnehager 1 237 1 550 313 5 368
Lillekollen barnehage 2 511 2 511 0 13 020
Totalt barnehageområdet 9 918 9 917 0 135 234

* Fra 2011 er statstilskuddet til barnehagene lagt inn i kommunens rammetilskudd . Dette fører til rammeøk-
ning på barnehagene og fagseksjon.     

Økonomisk oversikt for barnehageområdet                                                               (i 1.000 kr.)

kysten! - Vi følger en fjord, grå-sort og stor; fosser og bækker fra bægge sider turer 

(i 1.000 kr.)
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Molde kommune tar sikte på til en hver 
tid å ha full barnehagedekning. Primært 
innebærer dette at barnas rett til plass 
etter barnehagelovens § 12a skal sikres, 
sekundært at alle med behov for barne-
hageplass får et tilbud. Barnehagetilbud 
er et viktig pedagogisk tiltak for barn og 
et viktig tiltak for et samfunn i vekst.

Molde kommune har allerede iverksatt 
tiltak, og har ytterligere planer for å sikre 
behovsdekning. 
•   Lillekollen, midlertidige lokaler tatt i 

bruk juni 2010, 35 plasser
•   Årølia, nytt barnehagebygg 

2011/2012, 90 plasser
•   Drift av Berg og Kviltorp barnehager 

avvikles når Årølia er klar
•   Hjelset/Skogstua, samlokalisering 

2011/2012, utvidelse av kapasitet
•   Kleive barnehage, skole og SFO 

organiseres som oppvekstsenter fra 
barnehageåret 2011/2012

For å møte utfordringene med både 
flere barn og økte kvalitetskrav, må bar-
nehagene ha høyt kompetente ledere 
og myndiggjorte medarbeidere. 

Etter en periode med sterkt fokus på 
barnehageutbygging, rettes blikket i 
stadig større grad over på kvalitetsutvik-
ling og kompetanseheving. Personalets 
kompetanse er det viktigste kriteriet for 
å kunne gi et barnehagetilbud med høy 
kvalitet. Kvalitetskommuneprogrammet 
ble avsluttet sommeren 2010, men 
kommunen har videreført deler av sat-
singen i forhold til pedagogisk ledelse 
høsten 2010 og våren 2011. Det vil bli 
utarbeidet sak til politisk behandling i 
2011 i forhold til videre planer for kom-
petanseutvikling i barnehagene. 

I 2010 har kommunen totalt gitt dispen-
sasjoner for 17 stillinger fra utdannings-
kravet til førskolelærer. Dette er en sterk 
økning fra tidligere år, og kommunen 
opplever nå store utfordringer med å 
rekruttere nok fagpersoner, noe som er 

svært bekymringsfullt. I barnehagesek-
toren er det lovfestede kravet til peda-
gognorm at anslagsvis 1 av 3 ansatte er 
førskolelærere. Flesteparten av ansatte i 
kommunens barnehager har ikke høyere 
utdanning. Når det da i tillegg må gis 
dispensasjon fra utdanningskravet, er 
det en situasjon rådmannen følger nøye. 
Det er viktig at kommunen arbeider 
med rekruttering av fagpersoner. Et 
annet viktig tiltak for å sikre økt kvalitet 
vil være at assistenter får mulighet til å 
videreutdanne seg til fagarbeidere.

Det høye sykefraværet blant ansatte 
i barnehagesektoren er fortsatt en 
stor utfordring. Høyt sykefravær over 
tid får konsekvenser for kvaliteten på 
tjenestetilbudet. Årsakene til fraværet 
er sammensatt, men det kan være 
nærliggende å peke på en del faktorer 
som knapp grunnbemanning, krav til 
fleksibilitet i tilbudet og liten eller ingen 
tilgang til kvalifiserte vikarer. Dette sliter 
på personalet og er aktuelle problemstil-
linger som Molde kommune tar på alvor. 
Kommunen har fortsatt for høyt fravær 
og arbeidet for å øke nærværet vil med 
det fortsatt være viktig.

Over år har den økonomiske rammen 
til tiltak for barn med nedsatt funksjons-
evne og spesialpedagogisk hjelp vært 
svært knapp. Dette er en stor utfordring 
for kommunen i forhold til tilbudet til 
disse barna.

Tilsyn
Kommunen har tilsynsansvar for all bar-
nehagedrift, jfr. barnehagelovens § 16.
Tilsynet er viktig for å sikre at barneha-
gene har god kvalitet og drives i tråd 
med lov og forskrift. Tilsyn med barne-
hagene gjennomføres på flere måter, 
gjennom formelle tilsyn som systemre-
visjon, kontroll av sentrale dokumenter, 
gjennom årsregnskap, gjennom ulike 
rapporteringer til stat og fylke, herunder 
BASIL- rapporteringen (BArnehage-
Stat-InnrapporteringsLøsning), gjennom 

samordnet opptak, veiledning, styrermø-
ter, møter med eiere og lignende.

I perioden 2009 - 2010 har fagseksjonen 
gjennomført formelle tilsyn i totalt 13 
kommunale barnehager og 9 private. Til-
synet omfatter kontroll av sentrale doku-
ment, formøter, intervju av eier, foreldre, 
styrer/enhetsleder, pedagogisk leder og 
assistent/barne- og ungdomsarbeider, 
sluttmøter, tilsynsrapport og oppfølging 
av avvik og merknader. Tema for tilsynet 
har vært Lov om barnehager § 3 Barns 
rett til medvirkning, § 4 Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg, § 19 Politiattest og 
§ 22 Opplysningsplikt til barnevernstje-
nesten. Det har blitt avdekket 15 avvik 
og gitt 17 merknader. 

Til tross for at det er mye positivt som 
skjer i barnehagesektoren og bruker- og 
medarbeiderundersøkelser viser gode 
resultater, ser rådmannen med uro på 
resultatene fra tilsynet. Når dette også 
sees i sammenheng med stor økning 
i antall dispensasjoner og høyt syke-
fravær, må kommunen forsatt arbeide 
aktivt for å sikre rekruttering og kvalitet. 
Det vil være avgjørende for å sikre at 
barnehagene er i stand til å ivareta det 
samfunnsmandatet de er gitt.

Fysiske utfordringer 
Det er viktig for Molde kommune å 
opprettholde full barnehagedekning  
og samtidig skal god kvalitet sikres.  
I følge KOSTRA-tall er utnyttelsesgraden 
av areal svært høy, og det er med det 
ikke kapasitet til økning av barnetall i 
eksisterende lokaliteter. I 2011 startes 
bygging av ny barnehage i Årølia. Denne 
utbyggingen er viktig for å sikre tilstrek-
kelig antall plasser for at alle med rett til 
plass skal få det. Det er i tillegg planlagt 
vedlikehold og mindre renoveringer ved 
andre barnehager. Utfordringen frem-
over er å tilrettelegge for tilstrekkelig 
kapasitet på de ulike barnehagene. I til-
legg er fokus rettet mot at det skal være 
gode inne- og utemiljø for barnehagene. 

imod ham: tung som en svamp sky-dotten langs efter fjældet glider; - i sol-vejr og 
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 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Andre nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Oppholdsbetalingens finansieringsandel i pst. 17,2 17,4 15,8 17,5 17,0 16,3 17,0 16,6 16,0
Statstilskuddets finansieringsandel i pst. 50,3 54,5 52,3 54,3 54,1 54,7 53,0 53,4 53,7
Kommunale driftsmidlers finansieringsandel i pst. 32,5 28,1 31,9 28,2 28,9 29,0 30,0 30,0 30,3
Dekningsgrad         
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 2,8 3,8 5,6 4,9 5,0 5,1 5,2 4,8 4,7
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 85,5 88,6 87,1 75,8 77,7 80,1 75,6 78,0 79,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 100,0 100,2 101,0 95,6 96,5 96,8 96,1 96,7 96,8
Andre nøkkeltall         
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, ekskl. minioritetsspråklige,  
som får ekstra ressurser i kommunale barnehager 363 857 268 333 416 875 312 828 332 030 352 201 281 872 306 673 330 112
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 4,8 4,7 4,9 5,2 5,2 5,2 5,6 5,6 5,7
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,5 5,4
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 4,7 4,8 4,4 7,6 8,1 8,5 6,8 7,3 7,6

113 261 127 267 135 411 142 527
116 663 130 708 138 776 145 623
108 906 116 550 131 069 144 872

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

 2007 2008 2009 2010

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. per 
barn i kommunale barnehager, konsern

33,4 33,2 33,1 32,2
34,0 27,0 32,6 33,3
30,3 30,3 29,5 30,5

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

 2007 2008 2009 2010

Andel ansatte med førskolelærer-
utdanning, konsern

84,9 88,0 89,3 89,9
84,3 87,7 89,0 90,1
93,7 94,8 95,7 95,1

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

 2007 2008 2009 2010

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 lokalet uavhengig av 
om det er husleie eller andre kostnader 
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. Kostnadene divideres på antall 
barn i kommunale barnehager (barn i 
åpen barnehage er ikke inkludert). Som 
diagrammet viser har Molde kommune 
tradisjonelt sett ligget under de kom-
munene som den kan sammenligne seg 
med. For 2010 derimot har forholdet en-
dret seg noe da kommunen anvender kr. 
2.345,- mer per barn enn kommunene 
i landet utenom Oslo, men kommunen 
anvender kr. 751,- mindre per barn enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 

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 2010 
hadde Molde kommune en deknings-
grad på 95,1 pst. Det vil si at 95,1 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 90,1 pst.

KOSTRA

damp ser jeg igæn den evige kamp. Dette er Romsdalens stride land! Nu er jeg 
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Undersøkelse blant det pedagogiske 
personalet
I forbindelse med kvalitetsutvikling i 
barnehager, har det vært spesielt fokus 
på pedagogisk ledelse. Styrere og peda-
gogiske ledere fra både kommunale og 
ikke-kommunale barnehager har deltatt 
i et kompetanseutviklingsprogram. Det 

har vært gjennomført spørreundersø-
kelse blant det pedagogiske personalet i 
starten på arbeidet i 2008, og en ny un-
dersøkelse i 2010. Resultatet viser økt 
kompetanse, og i kommentarene som 
fulgte med, er det gitt nyttige innspill til 
videre arbeid.

20102008

I hvor stor grad er du motivert for 
egen kompetanseutvikling

I hvor stor grad opplever du at du 
har kompetanse på samarbeid med 

foreldre

I hvor stor grad opplever du at du 
har kompetanse på veiledning av 

personale

I hvor stor grad opplever du at du 
har kompetanse på vurdering av 

barnehagens innhold og oppgaver

I hvor stor grad opplever du at du har 
kompetanse på dokumentasjon

I hvor stor grad opplever du at du har 
kompetanse på planlegging

5,3
5,4

4,4
4,2

4,4
4,3

5,1
5,0

5,1
4,9

4,7
4,5

Andre nøkkeltall
Antall barn i barnehager fordelt på 
aldersgrupper

2-3 år
4 år og mer

Opptil 2 år
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27 19 22 22 15 20 3
52 51 44 41 13 69 1

56 41 40 50 38 30 5

Kommunale barnehager

Årsverk i pst. fordelt etter utdanning

15%

52%
29%

4%

32%

41%

22%

5%

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Førskoleutdanning
Annen pedagogisk utdanning

Annen bakgrunn

Kommunale barnehager

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Annen pedagogisk utdannning
Førskoleutdanning

Annen bakgrunn

Ikke-kommunale barnehager

hjæmme; ti alt, som jeg ser, har øje og stemme! Og folket? - Jeg kænner hvær enes-

Ikke-kommunale barnehager

2-3 år
4 år og mer

Opptil 2 år
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105Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et reelt 
merforbruk i 2010 i overkant av 0,3 mill. 
kroner. Dette skyldes i hovedsak mindre 
inntekter på statstilskudd og oppholds-
betaling enn budsjettert. Enheten har 
også et merforbruk på kjøp av inventar 
og utstyr, samt bruk av vikarer ved kort-
tidsfravær. 

Alle barnehageenheter ble ved årsav-
slutningen saldert i balanse med bruk av 
tidligere avsatte fondsmidler. 
 
Sykefravær: Samlet fravær i 2010 var 
13,7 pst. I løpet av året har tendensen 
vært ganske konstant med svært lave 
tall for sykefravær innenfor arbeidsgi-
verperioden, fra 1,0 pst. til 2,2 pst., noe 
som må regnes som påregnelig fravær. 
De høye sykefraværstallene i 2010 skyl-
des ikke-arbeidsrelatert fravær. AMU har 
i hvert møte drøftet fraværet med fokus 
på om noe kan gjøres for å få lavere 
sykefravær. 

Medarbeiderundersøkelsen viste høyest 
score på spørsmål om stolthet og trivsel 
på arbeidsplassen. Til tross for stor 
arbeidsbelastning i store barnegrupper 
med knapp bemanning, synes dette 
likevel ikke å være årsak til høye syke-

fraværstall. Slitasje og stress kan likevel 
alltid være indirekte årsak til sykefravær, 
noe som er tema når blant annet ar-
beidsstillinger og fysiske tilrettelegging 
drøftes på samarbeidsmøter i enheten. 

Det arbeides kontinuerlig med enhets-
bygging, faglig fokus på voksenrollen 
i arbeidet med barn og utarbeiding av 
felles kvalitetsstandarder og retningslin-
jer for arbeidet. AMU vil alltid ha fokus 
på arbeidsmiljøet og nærværsarbeid, og 
kontakt og oppfølging av sykemeldte er 
en selvfølgelighet. 

Medarbeidere: Medarbeidertilfredshe-
ten ligger litt under målet. Samarbeid og 
trivsel med kollegene skårer høyest 4,9. 
Stolthet over egen arbeidsplass skårer 
4,8. Det skårest lavt på lønnsspørsmål 
og på spørsmål om tid til å gjøre jobben 
3,5.

Brukere: Brukertilfredsheten har økt 
siden forrige måling, og er over kom-
munens målsetting. Høyeste resultat 
oppnås som sist for respektfull behand-
ling 5,3.

Lavest resultat knyttes til tilgjengelig-
het 4,4, der åpningstidspunktet skårer 
lavest 4,1.

24%

72%

4%

95%

5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 36 31,18
 2009 35 28,83
 2008 38 32,35
 2007 36 29,29

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

16 -13 16 -13 17 -14 18 -5

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 3 110 3 110 -
 2009 2 914 2 960 46
 2008 2 436 2 519 83
 2007 1 776 2 025 249

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,5 % 1,3 % 10,9 %
 2009 1,3 % 1,7 % 13,0 %
 2008 1,4 % 1,6 % 5,3 %
 2007 1,1 % 0,8 % 12,9 %

Styrer
Greta Kristensen

B
arnehager

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,6  4,8
     
 6,0 % 14,7 % 8,3 % 16,0 % 13,7 %
 4,6  4,5  4,3
    
 0,0% 12,3 % 3,3 % 1,6 % 0,0 %

te mand, om aldrig jeg så ham. Her er han tolket: kænner du fjorden, kænner du 
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Hatlelia og Barnas Hus barnehager

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et reelt 
merforbruk i 2010 på 0,2 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak en merutgift 
på vikarbruk ved langtidssykemeldte 
og ekstra utgifter ved kjøp av rengjø-
ringstjenester fra Molde bydrift da det 
ikke har vært mulig å skaffe vikarer ved 
sykdom. Enheten har også gjort en del 
interne byggningsmessige tilpasninger, 
samt opplæring av personal for å bedre 
kunne møte barn med spesielle behov. 

Alle barnehageenheter ble ved årsav-
slutningen saldert i balanse med bruk av 
tidligere avsatte fondsmidler. 
 
Sykefravær: Enhetens samlede sykefra-
vær i 2010 var 10,4 pst. I første kvartal 
var fraværet 16,5 pst. hvor av 13,1 pst. 
var ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær. I 
2. kvartal var prosenten 8,6 og med en 
positiv utvikling ned til 7 pst. fravær i 
3.kvartal. Siste kvartal var på 7,8 pst. fra-
vær. Det er fravær over 16 dager som er 
høyest gjennom hele året. Utfordringen 
har i perioder vært å få inn nok vikarer 
for de som er borte slik at en unngår alt 
for stor arbeidsbelastning på de som er 
på jobb.

Det har vært arbeidet med HMS/Ro-
sefilosofien på arbeidsplassen. Dette 
arbeidet er et kontinuerlig arbeid som 
videreføres også i 2011. Personalet har 
deltatt på flere kurs og fått økt faglig 
kompetanse på ulike områder dette 
året. Pedagogiske ledere har deltatt i 
kvalitetskommuneprogrammet. God 
ledelse og tydelige roller/rolleavklaringer 
samt å arbeide videre med tema som 
var tatt opp på medarbeiderdagene i 
2010 blir vårt fokus framover.
AMU har jevnlige møter og ønsker å ha 
fokus på gode arbeidsmåter/arbeids-
stillinger i et forebyggende perspektiv 
framover.

Medarbeidere: Medarbeidertilfreds-
heten ligger litt under målet. Spørsmål 
vedrørende medarbeidersamtale får 
høyest resultat 5,0, og innhold i jobben 
4,9.  Utfordringen knytter seg til fysiske 
arbeidsforhold 3,7, der standarden på 
arbeidslokalene skårer lavest 3,1. 

Brukere: Brukertilfredsheten har økt 
siden forrige måling, og er nå som 
kommunens målsetting. Beste resultat 
oppnås på respektfull behandling 5,1. 
Brukermedvirkning skårer lavest 4,2.

24%

73%

3%

94%

6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 31 27,53
 2009 35 29,96
 2008 34 29,91
 2007 31 28,34

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

14 -12 15 -12 16 -12 15 -4

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
 2010 3 365 3 365 -
 2009 3 107 2 826 -281
 2008 2 484 2 254 -230
 2007 2 505 2 505 -

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,4 % 1,8 % 7,2 %
 2009 1,3 % 2,7 % 8,1 %
 2008 1,4 % 4,0 % 3,9 %
 2007 1,1 % 2,7 % 5,4 %

Styrer
May Britt Raknes

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,6  4,7 
     
 6,0 % 9,2 % 9,3 % 12,1 % 10,4 %
 4,6  4,4  4,4
    
 0,0% 0,0 % -10,2 % -10,0 % 0,0 %

folket. En er fjorden midt i et slag, en annen er han en solskins-dag i højeste som-



107Kvam og St. Sunniva barnehager

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et reelt 
merforbruk i 2010 på 0,2 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak et merforbruk 
på tiltak for barn med nedsatt funksjons-
evne. Enheten har flere funksjonshem-
mede barn som har behov for et helt 
spesielt treningsopplegg som krever 
mye opplæring, samarbeid og direkte 
oppfølging. Enheten har også et merfor-
bruk på teknisk drift, samt renhold og da 
i hovedsak i forhold til årlig nedvask av 
enhetens lokaler. 

Alle barnehageenheter ble ved årsav-
slutningen saldert i balanse med bruk av 
tidligere avsatte fondsmidler. 
 
Sykefravær: Enheten hadde samlet 
fravær i 2010 på 10,3 pst. Fortsatt er 
langtidsfraværet stort, men enheten har 
hatt en liten økning i nærværet utover 
høsten. Fraværet er blant annet grunnet 
i infeksjonssykdommer og smitte, som 
det er mye av i barnehager.  I tillegg er 
det en del ikke arbeidsrelatert fravær. 
Avdelingene opplever stort arbeidspress 
på grunn av lav grunnbemanning og van-
sker med å skaffe kvalifiserte vikarer.  
AMU har fokus på både psykososiale, 
fysiske og organisatoriske arbeidsmil-
jøfaktorer.  Blant annet arbeides det 
med å revidere gamle, og utarbeide 

nye prosedyrer og kvalitetsstandarder.  
Enheten har satt av 10 pst. administra-
sjonstid for verneombudet til å arbeide 
med personalets og barnas HMS. I 2011 
vil enheten arbeide mye med risikoa-
nalyser i tillegg til nevnte tiltak, som 
videreførers.  Enheten har et kontinuer-
lig fokus på kvalitetsutvikling, gjennom 
fagdager, veiledning og refleksjon.

Medarbeidere: Resultatet er som sist, 
og ligger over målet for kommunen.
Samarbeid og trivsel med kollegene 
skårer høyest 5,4. Stolthet over egen 
arbeidsplass 5,2. Spørsmålet om man 
tror at arbeidsplassen har et godt om-
dømme blant innbyggerne i kommunen, 
skårer 5,4. Bortsett fra systemer for 
lønns- og arbeidstidsordninger, er det 
fysisk arbeidsforhold som har lavest 
skår 4,2.

Brukere: Brukertilfredsheten har økt 
siden forrige måling, og er godt over 
kommunens målsetting. Dimensjonene 
trivsel og respektfull behandling har 
høyest resultat 5,2. Enkeltspørsmålene 
om personalets omsorg for barnet, og 
barnehagens mattilbud skårer høyest 
5,4. Laveste resultat knytter seg til 
tilgjengelighet 4,4, der lukketidspunktet 
skårer lavest 4,1.

23%

75%

2%

93%

1%6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 33 29,75
 2009 29 26,75
 2008 27 26,31
 2007 30 27,60

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

13 -11 13 -11 15 -12 15 -4

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2010 3 221 3 221 -
 2009 2 567 2 615 48
 2008 1 921 2 134 213
 2007 1 358 1 358 -

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,7 % 1,7 % 6,9 %
 2009 1,2 % 2,1 % 3,7 %
 2008 1,7 % 2,9 % 12,6 %
 2007 1,4 % 3,6 % 11,3 %

Styrer
Mari Lund Johannessen

B
arnehager

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,5  4,9
     
 6,0 % 16,3 % 17,2 % 7,0 % 10,3 %
 4,6  4,7  4,7
    
 0,0% 0,1 % 9,9 % 1,8 % 0,0 %

mer, når stille i strålende fryd han kommer, og alt, som har navn, bare han ser det, 
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Hjelset, Skogstua og Kleive barnehager

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde et reelt 
merforbruk i 2010 på 0,2 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak økte personal- 
og renholdskostnader ved å benytte et 
større areal over to etasjer ved Kleive 
Barnehage. 

Alle barnehageenheter ble ved årsav-
slutningen saldert i balanse med bruk av 
tidligere avsatte fondsmidler. 
 
Sykefravær: Enheten har i mange år 
hatt et gjennomsnittlig høyt korttids-
fravær. Det har i 2010 vært en liten 
nedgang i både korttids og langtidsfra-
vær, men samlet sett er det for høyt. 
Det har vært utfordringer i å skaffe 
kvalifisert personell. Ordning med fast 

vikar har fungert godt og det virker både 
positivt inn på kvaliteten på tjenesten og 
fraværet. Enheten arbeider aktivt med 
arbeidsmiljøtiltak og har spesielt fokus 
på bruk av hjelpemidler for å lette helse-
utfordringer som ansatte i barnehager 
har.

Medarbeidere: Resultatet er som sist, 
og litt under målsettingen. Samarbeid 
og trivsel med kollegene har høyest 
resultat 5,2. Utfordringer knytter seg til 
blant annet fysiske arbeidsforhold.

Brukere: Brukertilfredsheten har økt 
siden forrige måling, og er nå som kom-
munens målsetting. Best resultat opp-
nås på trivsel og respektfull behandling 
5,1. Spørsmålet om åpningstidspunktet 
skårer 5,5. Fysisk miljø skårer lavest 4,1. 

22%

75%

3%

96%

4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 39 32,75
 2009 34 27,53
 2008 32 25,23
 2007 25 20,75

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

12 -10 14 -11 15 -13 16 -6

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 2 469 2 469 -
 2009 2 644 2 427 -217
 2008 1 582 1 602 20
 2007 798 912 114

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 2,5 % 14,6 %
 2009 1,2 % 2,9 % 16,2 %
 2008 1,3 % 3,3 % 8,6 %
 2007 2,1 % 3,2 % 11,1 %

Styrer
Liv Irene Vestvold

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,3  4,7
     
 6,0 % 16,4 % 13,2 % 20,4 % 18,3 %
 4,6  4,4  4,4
    
 0,0% 12,6 % 1,2 % -8,9 % 0,0 %

han tar det i favn, spejler det, vugger det, - var det så fattigt som grå-stens-mosen, 



109Kviltorp og Langmyra barnehager

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten hadde i 2010 et 
mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette 
skyldes i hovedsak lavere fastlønnskost-
nader enn budsjettert. Enheten har stort 
sett gjennom hele året hatt problemer 
med å få dekket sitt behov med å finne 
personale med riktig formell kompe-
tanse. Fire stillinger har vært besatt med 
personer uten slik kompetanse og som 
har medført betydelige lavere lønnskost-
nader gjennom hele året.

Alle barnehageenheter ble ved årsav-
slutningen saldert i balanse med bruk av 
tidligere avsatte fondsmidler. 
 
Sykefravær: Sykefraværet har i 2010 
hatt en dreining mot større korttidsfra-
vær enn i 2009, mens langtidsfraværet 
har gått ned og samlet fravær har hatt 
en positiv utvikling. Utfordringer i 2010 

har vært å få kvalifisert personale i faste 
stillinger samt kvalifisert personell til 
vikariater. Fokusområder er arbeidsmil-
jøtiltak og motivering for fysisk aktivitet 
også utenom arbeidstid.

Medarbeidere: Resultatet viser et snitt 
litt under målsettingen. Høyeste resultat 
ligger på medarbeidersamtale 5,5. Der-
etter følger innhold i jobben 4,7. Lavest 
skår oppnås på fysiske arbeidsforhold 
3,6, der standard på arbeidslokaler er 
lavest 3.

Brukere: Resultatet viser et snitt like 
under målsettingen. Best skår oppnås 
på dimensjonene respektfull behand-
ling 5 og trivsel 4,8. Enkeltspørsmålet 
om fornøydhet med ditt barns sosiale 
utvikling skårer 5,3. Utfordringene knyt-
ter seg til brukermedvirkning 4,2 og 
informasjon 4,3.

27%

71%

2%

94%

6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 17 13,88
 2009 17 14,36
 2008  
 2007  

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

8 -7 7 -6 8 -2

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 1 550 1 550 -
 2009 1 441 1 342 -99
 2008   
 2007   

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 3,1 % 9,3 %
 2009 0,7 % 1,7 % 15,0 %
 2008   
 2007   

Styrer
Ellen Lyngvær Hjelset

B
arnehager

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7   - 4,5
     
 6,0 %   17,3 % 13,6 %
 4,6    4,3
    
 0,0%   -7,4 % 0,0 %

var det så flygtigt som bække-osen. Hvilken en glans! Der står en fortryllelse over 
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Lillekollen barnehage

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten kan i 2010 vise til et 
regnskapsmessig resultat i balanse.

Alle barnehageenheter ble ved årsav-
slutningen saldert i balanse med bruk av 
tidligere avsatte fondsmidler.  
 
Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
fravær i 2010 på 13 pst., litt ned fra 
2009. Som det går fram av tallene, er 
det langtidsfraværet som er høgt. AMU 
i samarbeid med ledelsen, jobber aktivt 
for å sette inn tiltak som kan redusere 
sykefraværet. Enheten har kjøpt inn hev 
og senk stellebord, påkledningsbord etc. 
og følger aktivt opp at hjelpeutstyret blir 
brukt i hverdagen. Enheten jobber med 
å avklare ulike roller, og hvordan for-
holde seg til problemløsning/konflikter.

Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen: 
Innhold i jobben og organisering er med-
arbeiderne svært fornøgd med.

Fysisk arbeidsforhold og mobbing, dis-
kriminering og varsling er noe enheten 
vil jobbe videre med gjennom ulike 
tiltak.

Medarbeidere: Målingen viser en øk-
ning, og resultatet ligger like under må-
let. Samarbeid og trivsel med kollegene, 
og stolthet over egen arbeidsplass har 
høyest resultat 5,0. Bortsett fra syste-
mer for lønns- og arbeidstidsordninger, 
knytter utfordringene seg til fysiske 
arbeidsforhold.

Brukere: Brukertilfredsheten har økt 
siden forrige måling, og er nå langt over 
kommunens målsetting. Tilgjengelighet 
har best resultat 5,6, med best måling 
på åpningstidspunkt 5,7. Lukketidspunk-
tet som hadde lavest skår sist med 3,7, 
måler nå 5,4. Lavest skår har barneha-
gens mattilbud 4,4.

22%

76%

2%

95%

5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 35 31,30
 2009 27 23,28
 2008 29 25,6
 2007  

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

5 -5 13 -10 15 -13 17 -4

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 2 511 2 511 -
 2009 2 395 2 491 96
 2008 419 419 -
 2007   

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,5 % 1,4 % 10,1 %
 2009 1,1 % 1,9 % 10,3 %
 2008 0,7 % 2,4 % 8,1 %
 2007   

Styrer
Kristine Klokk

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,6  5,1
     
 6,0 %  11,2 % 13,3 % 13,0 %
 4,6  4,4  4,5
    
 0,0%  0,2 % 3,9 % 0,0 %

hans åbne bøn om undskyldning for hvad som var; - uden omhyllelse tilstår han 
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Tjenester og oppgaver
Legetjenester 
23 fastleger og 2 turnusleger arbeider ut 
fra seks legekontor. Tre av disse drives 
av kommunen, Kvam, Skåla og Kleive. 
Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid 
innen institusjoner, skoler, helsesta-
sjoner, psykisk helse, rus, asylmottak 
med mer, med til sammen vel 3 årsverk 
fordelt på 33 deltidsstillinger. Alle legene 
deltar også i døgnkontinuerlig legevakt.  
I tillegg er det ansatt to turnusleger og 
en sykehjemsoverlege.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og 
rehabiliteringsteam
Det er 15,25 årsverk privat fysioterapi 
med driftsavtale med kommunen knyt-
tet til 7 fysikalske institutt. I tillegg er 
det flere fysioterapeuter uten driftsav-
tale 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 perso-
ner med psykisk utviklingshemming ved 
Enensenteret. Antall henvendelser er 
økende. Mange har behov for habilite-
ring i et livsløpsperspektiv. Det er rundt 
7,0 årsverk knyttet til voksne og eldre 
med baser på omsorgssentrene.

Ergoterapi har som hovedarbeidsom-
råde å legge til rette for aktivitet og 
deltakelse for alle. Somatisk rehabilite-

ringsteam arbeider gjennom tverrfaglig 
og målretta tiltak i samarbeid med ulike 
aktører for å øke graden av mestring og 
selvstendighet. 

Helsefremmende og forebyggende 
arbeid 
Miljørettet helsevern inkluderer rådgi-
ving og tilsyn med skoler, barnehager, 
svømmebasseng, kroppspleiesalonger 
og vurdering av utslippsaker og plan-/
byggesaker med tanke på miljø, tilgjen-
gelighet og helse. 

Vaksinasjonskontoret står for vaksine-
ring og rådgiving av utenlandsreisende. 
Videre gjennomfører kontoret tuberku-
loseundersøkelser av utlendinger og 
smitteoppsporing. 

Molde kommune har siden oppstar-
ten av Partnerskap for folkehelse/God 
helseprogrammet vært en partnerskaps-
kommune. Folkehelsearbeid forutset-
ter et bredt tverrsektorielt samarbeid. 
Samhandlingsreformen signaliserer en 
økt satsing innen folkehelsearbeidet. 

Psykisk helsearbeid 
Herunder rehabiliteringsteam for 
psykisk helse, miljøarbeidertjeneste, 
veiledertjeneste, psykologtjenester, kurs 
i depresjonsmestring og prosjekter som 
ROR-samarbeid i fagfeltet og kommu-
nesamarbeid med Helse Nordmøre og 
Romsdal HF. 

Helsetjenesten

52%38%

10%

81%

5%

14%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 65 39,04
 2009 70 40,93
 2008 64 38,76
 2007 66 39,22

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

41 -14 46 -12 48 -12 45 -9

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 35 404 36 198 794
 2009 33 772 34 162 390
 2008 26 836 26 559 -277
 2007 25 736 25 648 -88

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,8 % 1,3 % 2,6 %
 2009 0,8 % 0,8 % 3,7 %
 2008 1,1 % 1,6 % 2,9 %
 2007 0,8 % 0,9 % 2,7 %

Helsesjef
Henning Fosse

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7    5,6
    
 6,0 % 4,4 % 5,6 % 5,2 % 4,7 %
 4,6  4,6  4,6
    
 0,0% -0,3 % -1,1 % 1,1 % 2,2 %

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 794.340,-.
Det største positive avviket er mindrefor-
bruk av lønnsutgifter på fellesområdet.  
Enheten har kjørt en stram linje ved 
vakanser der oppgavene så langt det har 
latt seg gjøre er fordelt på øvrige tilsatte 
uten innleie av vikarer.  Lavere utbetaling 
til yrkesskadeforsikring og økte inntekter 
fra reisevaksinasjon har også bidratt po-
sitivt.  Helsetjenesten har også gjennom-
ført flere eksternt finansierte prosjekt 
som bidrar til det positive avviket.  

Området legeavtaler har et mindrefor-
bruk på 0,5 mill. kroner som i hovedsak 
skyldes økte inntekter fra egenandeler 
legetjenester og økt statstilskudd.

Psykologisk rehabiliteringsteam har et 
mindreforbruk på 0,2 mill. kroner det 
skyldes i hovedsak at veiledningsmidler 
til psykolog ikke er benyttet.  Det er hel-
ler ikke leid inn vikar ved permisjon noe 
som har gitt positivt avvik på grunn av 
refusjon av lønnsutgifter.

alt; i innerlig hylning spejler og spiller han ømt om bærgenes høje billed. - Tænker 
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Av negative avvik nevnes drift av kom-
munale legekontor og legevakt som 
samlet fikk et merforbruk på 0,6 mill. 
kroner. Merforbruket er i hovedsak 
lønnsutgifter, men også økte utgifter til 
datalisenser og medisinsk forbruksmate-
riell.  Det har i 2010 vært spesielt store 
driftsmessige utfordringer ved ett av 
legekontorene, noe som har ført til økte 
utgifter.

Fysio- og ergoterapi har et merforbruk på 
0,3 mill. kroner som i hovedsak skyldes 
økte utbetalinger av driftstilskudd og 
kjøp av konsulenttjenester.  

Enheten har også i 2010 hatt utgifter 
på grunn av asylmottak som ikke er kom-
pensert i rammen, spesielt gjelder det 
utgifter til kjøp av tolketjenester. 

Sykefravær: Helsetjenesten hadde et 
samlet sykefravær på 4,7 pst. i 2010. 
Dette anses som tilfredsstillende for en 
så stor enhet. Målet er å ikke ha arbeids-
relatert sykefravær og AMU og ledelse 
har et kontinuerlig blikk på dette.

Medarbeidere: Resultatet er som sist og 
samsvarer med ønsket mål for kommu-
nen. Beste resultat oppnås samarbeid 
og trivsel med kollegene, og mobbing, 
diskriminering og varsling 5,2. Bortsett 
fra systemer for lønns- og arbeidstids-

ordninger er det fysiske arbeidsforhold 
som har lavest skår 4,1.

Brukere: Sent på høsten 2009 ble det 
gjennomført en undersøkelse ved Molde 
Legevakt som yter akutt medisinsk 
bistand til befolkningen i Molde kom-
mune og deler av befolkningen i Aukra 
kommune, i tillegg til studenter og 
turister. Undersøkelsen viser et svært 
godt resultat (skala 1 - 6, hvor 6 er best). 
Det kan kanskje skyldes at legevakten er 
godt dimensjonert i forhold til folketallet 
(kommuner med det doble antall innbyg-
gere kan ha samme dimensjon på sin le-
gevaktstjeneste i følge L. F. Hasselgård, 
R. Brattli, 2009). God kapasitet medfører 
god tilgjengelighet på telefon og korte 
ventetider. Dette kombinert med dyktige 
og trivelige leger og sykepleiere gjør 
kundene tilfredse. 
 

Framtidige utfordringer
Samhandlingsreformen skal tre i kraft 
fra 1. januar 2012. Den setter store krav 
til kommunene om å utvikle tjenester 
før og i etterkant av sykehusinnleggel-
ser. Helsefremmende og forebyggende 
tjenester skal styrkes og videreutvi-
kles. Ressurser for planlegging er den 
største utfordringen kommunen har hatt 
på helseområdet på flere tiår.  Det er 
gitt tidsavgrensede prosjektmidler fra 
Staten for å utrede og midlertidig styrke 

noen områder i kommunen. Samtidig er 
kommuneøkonomien slik at kapasiteten 
i Helsetjenesten er trappet ned. Ned-
trappingen på områder som skal styrke 
forebygging og selvhjelp vil i neste om-
gang bety at kommunen får igjen disse 
personene som tjenestetrengende 
brukere/pasienter. Fastlegekapasiteten 
må også økes kommende år.

KOSTRA 

Indikatoren viser de samlede driftsutgif-
tene inkludert avskrivninger korrigert for 
dobbeltføringer som skyldes viderefor-
deling av utgifter/internkjøp med videre. 
Indikatoren viser dermed bruttokostna-
dene målt per innbygger for det aktuelle 
tjenesteområdet (benyttes i stedet for 
korrigerte brutto driftsutgifter per bruker 
på grunn av organisering av tjenesten 
og/eller på grunn av manglende statis-
tikk for tjenesteproduksjonen i kommu-
nehelsetjenesten).

Som diagrammet viser har Molde 
kommune høyere utgift enn kommune-
gruppe 13, men kommunen er omtrent 
på samme nivå som gjennomsnittet i 
landet utenom Oslo. Sett i forhold til de 
kommunen sammenligner seg med, 
har kommunen hatt en høyere vekst 
de siste 4 årene. Rådmannen vil se 
nærmere på dette i 2011.

Netto driftsutgifter i pst. av samlede netto driftsutgifter - 4,9 5,1 - 4,5 4,5 - 4,7 4,7
Legeårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,3 9,7 9,6 8,6 8,7 8,8 9,4 9,5 9,5
Fysioterapiårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,7 11,6 10,7 8,8 8,6 8,3 8,6 8,6 8,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Brukerundersøkelse legevakt (skala 1-6)
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6,0 6,0 6,0 4,7 6,0 6,0 5,65,3 4,7

Brutto driftsutgifter per innbygger til 
forebygging, diagnose, behandling og 
rehabilitering

1 917 2 082 2 200 2 275
1 633 1 789 1 870 1 957
1 839 2 051 2 163 2 279

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

 2007 2008 2009 2010

de gamle: han er ikke ond; vrede og glæde i rigere mon han ejer æn andre; - er ikke 
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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 og 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 har i 2010 sammen med 
andre kommuner og fylkeskommunen 
startet opp to større regionale skole-
ringsprosjekt på språk og språkstimule-
ring samt matematikkprosjektet ”Regn 
med oss”. 

Forebyggende helsetiltak 
Helsetjenestene er hjemlet i lovverket 
og består av svangerskapsomsorg, hel-
sestasjonsvirksomhet, skolehelsetjenes-
te, helsestasjon for ungdom og helse-
tjeneste til asylsøkere som er tilknyttet 

kommunens mottak. Kommunen tilbyr 
svangerskapsomsorg til gravide, helse-
stasjons- og skolehelsetjeneste til alle 
barn og unge. Virksomheten har ansvar 
for at alle barn får tilbudt vaksiner etter 
det nasjonale vaksinasjonsprogrammet 

Barnevern 
Barnevernet skal sikre at barn og unge 
(0-18/23 år) som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, 
får nødvendig hjelp og omsorg til rett 
tid. Videre skal tjenesten bidra til at 
barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 
Barnevernet gir råd og veiledning til 
foreldre, unge og samarbeidspartnere. 
Barneverntjenesten har et spesielt 
ansvar for å forhindre at barn får varige 
problemer. Dette gjøres ved å avdekke 
situasjoner som etter barnevernloven 
gir grunnlag for tiltak. Barnevernet har 
flere oppgaver knyttet til asylmottak og 
oppgaver knyttet til bosetting av min-
dreårige flyktninger i kommunen. 

Molde kommune har som et av sine mål 
å være en pådriver i regionalt samar-
beid. Målet skal være å sikre et sterkt 
fagmiljø med god kompetanse og gi den 
nødvendige avstanden til sakene når det 
trengs i kommunene. Molde har verts-
kommunesamarbeid med Midsund og 
det ble i 2010 besluttet at også Aukra 
kommune kommer inn i løpet av 2011.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 1.169.586,-.
Mindreforbruket har flere årsaker.  En 
stilling i administrasjonen har stått vakant 
på grunn av sykefravær store deler av 
året. Dette rettet seg mot slutten av året.   

Forebyggende helsetiltak har et merfor-
bruk på tolketjenester i forbindelse med 
asylmottak på 0,1 mill. kroner som ikke 
er kompensert i enhetens ramme. 

Barneverntjenesten fikk et mindrefor-
bruk på 0,7 mill. kroner.  Dette skyldes 
økt fokus på rutiner rundt refusjonskrav 
for barnevernsutgifter utover kommu-
nens egenandel.  Et dilemma har vært 
fristbrudd i barnevernet og liten tilgang 
på kvalifiserte medarbeidere til korttids-
vikariater.

Syns- og audiopedagogtjenesten fikk 
et mindreforbruk på grunn av vakanser 
og utdanningspermisjon.  Pedagogisk 
psykologisk tjeneste fikk også et mindre-
forbruk på grunn av vakanser og i tillegg 
mangel på kvalifiserte søkere til ledige 
stillinger.

Sykefravær: Sykefraværet i 2010 har to-
talt økt fra 9,2 pst. til 12,1 pst. Økningen 
skyldes stort sett langtidsfraværet som 
har økt med 2,5 pst. til 8,8 pst. Korttids-
fraværet har økt med 0,3 pst. til 3,2 pst.

Den største delen av sykefraværet 
er ikke arbeidsrelatert. Medarbeider-
undersøkelsen viser at dårlig inneklima 
på Godtfred Lies plass, samt stort 
arbeidspress over lang tid, er grunner til 
sykefravær. 

5%

91%

4%

80%

13%

7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 60 56,10
 2009 60 55,59
 2008 62 55,91
 2007 55 48,65

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

48 -16 51 -14 56 -17 55 -14

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 38 853 40 023 1 170
 2009 37 403 38 635 1 232
 2008 31 931 29 812 -2 119
 2007 28 400 28 155 -245

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,7 % 1,5 % 8,9 %
 2009 1,7 % 1,2 % 6,3 %
 2008 1,3 % 0,8 % 6,1 %
 2007 1,4 % 1,0 % 7,8 %

Enhetsleder 
Ingrid Husøy Rimstad

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 10,2 % 8,2 % 9,2 % 12,1 %
 4,6  4,3  4,2
    
 0,0% -0,9 % -7,1 % 3,2 % 2,9 %

falsk; men lige-sæl, lune-full, hæftig, - Romsdalsk. Fjældene ved det! De kænner 
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4 Medarbeidere: Snittet ligger noe under 

målsettingen. Beste resultat oppnås 
på innhold i jobben 4,9, og samarbeid 
og trivsel med kollegene 4,7. Fysiske 
arbeidsforhold har lavest skår 3,6, der 
det er minst fornøydhet med inneklimaet 
2,9. 

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Samhandlingsreformen er krevende 
og forebyggende helsetjenester vil få 
en  nybrukergruppe, som har behov for 
tjenester tidligere enn før. En annen 
utfordring er at lokalene allerede har 
for lite areal i forhold til eksisterende 
oppgaver. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste mottar 
flere henvendelser om å bistå ekstra 
med kompetanse på ulike felt innenfor 
barnehage og skole. Det er også økende 
tall på henvisninger for å få sakkyndige 
vurderinger fra virksomheten.

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 kommunen i 2007 
og 2008 har ligget over både kom-
munegruppe 13 og landet utenom 
Oslo på netto driftsutgifter per barn i 
barnevernet.  For 2009 og ikke minst i 
2010 er dette snudd med en nedgang i 
utgifter. Det vises her til kommentar fra 
enhetsleder på økonomisk avvik som 
kan forklare noe av dette bildet.
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82 985 86 056 90 068 90 777
88 665 90 470 93 991 90 907
93 052 96 996 84 718 71 583

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter per barn i barne-
vernet

Dekningsgrader         
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0 - 17 år, pst. 1,3 1,9 2,8 2,6 2,9 3,1 2,7 3,0 3,2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0 - 17 år, pst. 3,1 3,0 3,0 3,0 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9
Produktivitet         
Brutto driftsutgifter per barn  55 500 47 600 40 777 33 305 34 675 33 666 31 563 33 400 34 220
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 16 21 22 18 19 20 20 20 21
Andel undersøkelser som fører til tiltak, pst.  42 43 48 48 47 47 51 51 49
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie  15 047 14 168 15 000 29 833 30 269 31 707 29 790 29 987 30 575
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie 241 085 233 016 209 133 228 456 245 264 277 728 228 073 244 719 264 520
Årsverk av helsesøstre per 10.000 innbyggere 0 - 5 år 65,4 65,6 54,7 55,2 55,0 76,4 59,2 59,2 68,5
Årsverk av jordmødre per 10.000 fødte 53,4 57,1 56,0 32,8 32,1 35,9 53,5 52,3 52,7

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nøkkeltall barnevern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Andre nøkkeltall
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 2007 2008 2009 2010 
Tale/språkvansker 62 65 77 114
Spesifikke lærevansker 202 237 243 277
Generelle lærevansker 77 86 98 103
Psykososiale vansker 184 186 199 239
Oppmerksomhetssvikt/ADD 124 139 131 140
Annet 128 149 205 157
Sum 779 862 953 1 030

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Forebyggende helsetiltak (FHT) Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom 
    og studenter

Konsultasjoner/kontakter 1 259 1 468 4 668 4 109 3 314 3 011 1 955 2 098
Ekstra konsultasjoner 214 167 1 707 1 594 1 083 1 662 - -
Hjemmebesøk - - 257 238 - - - -
Telefonkontakter - 186 973 814 394 460 192 198
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe 88 - 43 67 - 71 4 6

Nøkkeltall barnevern Antall 
 2008 2009 2010
Frivillig tiltak i hjemmet 85 98 105
Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 51 51 54 
     Herav barn i fosterhjem 38 37 39
     Herav  barn i institusjon 4 6 5
     Herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 9 8 10

slægten, ved, hvor det gælder at lægge vægten! De så den klore opefter rabben med 
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Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 2.063.170,-.
Dette skyldes i hovedsak et merforbruk 
på 2,3 mill. kroner på sosialhjelpsstønad. 
Mindreforbruk på administrative lønnsut-
gifter i størrelseorden 0,3 mill. kroner. På 
grunn av mange ulike tiltak er utviklingen 
i antall brukere av sosialhjelp betrakte-
lig redusert bare siden 2009. Enheten 
jobber målbevisst for å redusere dette 
ytterligere i 2011.

Sykefravær: For NAV Molde er syke-
fraværsarbeidet viktig og det arbeides 
systematisk med flere tiltak både 
organisatorisk og arbeidsmiljørettet. For 
eksempel har enheten et arbeid gående i 
forhold til ”Mål, roller og organisering av 
NAV Molde”. Dette mener enheten vil 
gi resultater i forhold til mindre arbeids-
belastning og at det ikke jobbes dobbelt 
i forhold til våre brukere. Videre håper 
enheten at dette arbeidet vil resultere 
i bedre arbeidsflyt og dermed mindre 
frustrasjon blant ansatte. 

Stillingene ved NAV Molde er i hovedsak 
faste stillinger. Dette erfarer enheten 
gir trygghet for den ansatte, mens hele 
organisasjonen får faglig stabilitet. Tilret-
teleggingstilskudd er benyttet til å leie 
inn ekstrahjelp for å forhindre sykmel-
ding blant ansatte. 

Helse, miljø og sikkerhet er tema på 
våre kontormøter, ut fra tanken om at 
et godt arbeidsmiljø gir tilstedeværelse. 
Sosialtjenesten NAV Molde jobber med 
å få til et felles arrangement for å ”løfte” 
de ansatte i en ellers meget krevende 
arbeidsdag. Langtidssykefraværet ved 
NAV Molde har bakgrunn i ikke arbeids-
relatert fravær.

Medarbeidere: Resultatet er som kom-
munens målsetting. Samarbeid og trivsel 
med kollegene har høyest resultat 5,3, 
der spørsmålet om man trives sammen 
med sine kolleger oppnår 5,7. Spørs-
målet om man har mulighet til å jobbe 
selvstendig skårer 5,5. Utfordring kan 
knyttes til inneklima 3,2.

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Sosialhjelp
Enheten registrerer en reduksjon både 
på antall sosialhjelpsmottakere og på 
selve sosialhjelpsutbetalingene. Ytterli-
gere reduksjon er målet og flere tiltak er 
satt i gang. 

Det som gir oss de største utfordrin-
gene i det daglige arbeidet er mangelen 
på boliger. Her går det med mye tid og 
ressurser. NAV Molde har meldt behov 
for en ny stilling spesielt med tanke på 
å jobbe aktivt opp mot denne gruppen. 
Videre gir den økende rusproblematik-
ken oss store utfordringer, også her har 
enheten meldt behov for en ny stilling. 
Oppfølging av denne gruppen er tid-
krevende, spesielt med tanke på å få til 
tilfredsstillende tverrfaglige tilbud.

Flyktningtjenesten
Det er en utfordring å skaffe nok boliger 
til å bosette det antallet flyktninger som 
kommunestyret har vedtatt. Siden det i 
2011 er øremerkede boliger til flyktnin-
ger, håper enheten at situasjonen skal 
bli bedre. Det er videre en utfordring å 
finne gode kvalifiseringstiltak til flyktnin-
ger med lite utdanning fra hjemlandet 
og som ikke ønsker å ta utdanning i 
Norge. Dette er personer som ønsker å 
gå ut i jobb, men har behov for kurs på 
lavterskelnivå.

89%

10% 1%

49%

30%

21%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 37 32,45
 2009 32 27,25
 2008  
 2007  

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

42 -6 64 -15 58 -9

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 49 528 47 465 -2 063
 2009 36 082 32 184 -3 898
 2008   
 2007   

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,9 % 1,5 % 7,3 %
 2009 0,8 % 1,5 % 10,4 %
 2008   
 2007   

Enhetsleder 
Anne Jorunn Vågen

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 %   12,6 % 9,7 %
 4,6    4,6
    
 0,0%   -12,1 % -4,3 %

Tjenester og oppgaver
NAV Molde har nå vært i drift siden mai 
2009. Enheten er en relativt stor organi-
sasjon med cirka 70 ansatte og mange 
varierte oppgaver. Både sosialtjenesten 
og flyktningtjenesten i kommunen er en 
del av NAV Molde.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har vært 
og er et stort satsingsområde i NAV, 
og NAV Molde hadde et måltall på 52 
deltakere i 2010. Dette lykkes enheten 
med, og har per dato 53 deltakere inne i 
programmet.

sigd for foret, - så den på sletten ved elve-kanten (jenten for glad i den spræke fan-
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Dekningsgrad         
Sosialhjelpsmottakere 544 605 584 929 1 010 973 230 248 255
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,2 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5
Årsverk i sosialtjenesten per 1.000 innbyggere 1,43 1,33 1,36 1,04 1,00 0,99 0,96 0,93 0,93
Utdypende tjenesteindikatorer         
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år 4,9 4,9 5,4 4,4 4,6 4,5 3,8 3,9 3,7
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 - 66 år 5,8 5,7 6,0 5,3 5,2 5,1 4,3 4,1 4,0
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 237 254 273 361 392 352 91 102 98

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

 2008 2009 2010
Antall brukere 544 605 584
Sosialhjelp i kr. 13 477 329 15 103 371 12 559 690

Andre nøkkeltall

2 173 2 252 2 442 2 491
2 470 2 506 2 745 2 704
1 792 2 237 2 708 3 260

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i 
kr. per innbygger 20 - 66 år 

KOSTRA 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
(råd, veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid, tilbud til personer med ruspro-
blemer og økonomisk sosialhjelp), viser 
driftsutgifter inkludert avskrivninger 
etter at driftsinntekter er trukket fra 
(inneholder blant annet øremerkede 
tilskudd fra staten og andre direkte 
inntekter). De resterende utgiftene 
må dekkes av de frie inntektene som 
skatteinntekter, rammeoverføringer fra 
staten med videre. 

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.

Rådmannen vil i løpet av 2011 se 
nærmere på dette da det i tillegg ser ut 
til at kommunen vokser kraftigere enn 
de kommunen sammenligner seg med 
spesielt i 2010.

ten) så den i båden i store lag, mændene drukne, kvinnerne rædde, - så den også en 



117
H

else og sosial

Ressurstjenesten

Tjenester og oppgaver
Ressurstjenesten ble opprettet som 
egen kommunal enhet 1. mai 2009. 
Den var resultatet av en prosess over 
to år i forbindelse med planleggingen 
av nytt NAV kontor i Molde. Ressurstje-
nesten har 28 ansatte. Kommunestyret 
har delegert myndighet til tjenesten 
til å fatte vedtak i medhold av Lov om 
sosiale tjenester kapitel 6. Det er det 
kapitelet i Sosialtjenesteloven som 
omhandler rusavhengige. Ressurstje-
nesten har en godt utbygd tiltakskjede 
for rusavhengige. Den har også tiltak 
for personer med psykiske lidelser og 
atferdsproblematikk. Ressurstjenesten 
skal være en utførerenhet for NAV som 
utfører tjenester på bakgrunn av bestil-
ling. Videre satser Ressurstjenesten på 
interkommunalt samarbeid om ungdom 
og tiltak for rusavhengige. 

Smia kompetansesenter 
Kompetansesenteret er et forsterket 
lavterskeltiltak i hovedsak finansiert av 
NAV. NAV henviser brukere, bestiller 
avklaringer, veiledning, utprøving og 
arbeidstrening. Det er fire ansatte på 
Smia, som har 10 tiltaksplasser. Det 
drives lærverksted, fjøsstell, renholdstje-
nester, vedproduksjon, møbelmontering 
og flytting. Rehabilitering bygger på tett 
oppfølging og dialog kombinert med 
praktisk arbeid.    

Fram arbeidstrening 
Senteret har to ansatte og målgruppen 

er personer med ulike psykiske lidelser. 
Det er plass til 8 personer. På senteret 
er det nå tilknyttet 18 brukere på deltid. 
Det blir utført delproduksjon for Glamox 
A/S, glass- og keramikkproduksjon. På 
grunn av mindre ordretilgang fra Glamox 
A/S, er senteret nå i gang med å utvikle 
produksjon av såpe. Senteret har utvi-
klet seg fra å være et sted for sysselset-
ting for personer med psykiske lidelser 
til å bli et rehabiliteringssenter   

Utlånspoolen
Sosialtjenesten fikk i 2007 prosjektmid-
ler fra Helsedirektoratet for å lage et 
tilbud spesielt til barnefamilier med spe-
sielle behov for oppfølging. Etter omor-
ganiseringen, fulgte Ressurstjenesten  
opp dette prosjektet. I  forbindelse med 
prosjektet ble  det etablert en utlånspool 
for målgruppen. Prosjektmidlene er nå 
opphørt, men Ressurstjenesten vil fort-
sette med utlånspoolen. Det leies ut ski, 
skøyter, pc, ulike spill og bil. Hensikten 
med opprettelse av utlånspoolen var at 
barn av foreldre/enslige med liten inn-
tekt, skulle få de samme mulighetene 
som andre barn. Utlånspoolen har blitt 
en suksess.  

Tiltakene for rusavhengige 
Det er en godt utbygd tiltakskjede for 
rusavhengige i Molde. Mange med en 
langvarig ruskarriere er nå i behandling, 
tiltak eller ute i arbeid. Det har gitt et 
mye bedre liv for de rusavhengige. 

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et mindreforuk 
på kr. 5.710,-.
Med andre ord, et regnskapsmessig 
resultat i balanse.

Sykefravær: Enhetens samlede syke-
fravær i 2010 er på 6,6 pst. Bakgrunnen 
for dette tallet er langtidssykdom som 
ikke er arbeidsrelatert. Utviklingen har 
vært positiv. Enheten arbeider hele tiden 
målrettet med å ta vare på den enkelte 
med hensyn til omsorg, faglig utvikling 
og større ansvar. 

Medarbeiderundersøkelsen viste at 
enheten hadde lykke med dette fokuset. 

Bakgrunnen for at fraværet er lavere enn 
i 2009 har sine årsaker i forhold som 
ikke er arbeidsrelatert. Målet er ikke å ha 
arbeidsrelatert fravær. Det arbeides aktiv 
med tiltak som skal bedre trivselen for 
den enkelte arbeidstaker og gi oppda-
tering faglig slik at de opplever å kunne 
takle jobben sin tilfredsstillende. Sykefra-
været og medarbeiderundersøkelsen er 
drøftet i vårt lokale AMU. Med bakgrunn 
i at enheten har krevende brukere med 
sammensatte problemer, er sykefra-
været lavt. Framover vil fokuset være 
det samme som nå og som medarbei-
derundersøkelsen støtter har gitt gode 
resultater.

7%

89%

4%

71%

4%

25%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
   Ansatte Årsverk
 2010  25 24,35
 2009  24 22,35
 2008  
 2007

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

10 -7 19 -11 19 -10

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 8 394 8 400 6
 2009 3 346 3 346 -
 2008   
 2007   

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,7 % 1,1 % 4,8 %
 2009 0,4 % 1,8 % 7,7 %
 2008   
 2007   

Enhetsleder 
Nils Morsund

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 %   10,0 % 6,6 %
 4,6    4,9
    
 0,0 %   0,0 % 0,1 %

alvors-dag; den samme det var, som fjældet klædde. Bygderne veksle; men tag dem i 
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Medarbeidere: Resultatet er godt over 
kommunens målsetting. Samarbeid 
og trivsel med kollegene, og faglig og 
personlig utvikling skårer høyest med 
5,4. Bortsett fra systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger, knytter utfordrin-
gene seg til fysiske arbeidsforhold.

Brukere: (Ingen måling for 2010))
 

Framtidige utfordringer
Ressurstjenestens målgruppe er 
personer som av ulike årsaker trenger 
bistand og hjelp til å mestre sine liv. 
Alle tiltak med unntak av Fram arbeids-
treningssenter er delvis finansiert av 
andre midler enn kommunale. Dette er 
statlige prosjektmidler, egne inntekter 
eller andre ulike tilskudd. Egne inntek-
ter varierer med konjuktursvigninger 
i samfunnet, mens prosjektmidler og 
statlige tilskudd som regel er knyttet 
til at kommunen yter sin andel. Ved 
siden av at prosjekter er tidsavgrenset, 

skaper det problemer at det kommunale 
bidraget stadig må reduseres på bekost-
ning av andre prioriteringer. Det knytter 
seg forhåpninger til den nye rusplanen 
som er under arbeid at den kan bringe 
større forutsigbarhet framover. Det er 
mange tiltak beregnet på ungdom i risi-
kosonen som blir administrert av ulike 
aktører.  Det er nå i gang en prosess for 
å samordne disse tiltakene. På tross av 
dette, er tilgangen på nye ungdommer 
som trenger hjelp/veiledning for sine 
rusproblemer stigende. Derfor er det 
viktig framover å arbeide for en bedre 
samordning. 

bolk: livlige sinn, som længsler er lagt i, melodiske dyb, men bølgeagtig’; kaste-
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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 sju årsverk i mottaket og 
ett årsverk i barnepass/barnebase. 

Driftsbudsjettet til asylmottaket er utar-
beidet i tråd med tilbud og avtale med 
UDI. Driften er tenkt gjennomført uten 
tilførsel av kommunale midler.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 244.006,-.
Dette skyldes i hovedsak økte strøm-
utgifter, økt materialforbruk i tilknyt-
ning til vedlikehold på bygg, gebyr for 
unødvendige brannutrykninger, samt 
økte tolkeutgifter. Mottaket anses som 
særskilt brannobjekt med et sensitivt 
varslingsanlegg. 

Sykefravær: Enheten hadde et sykefra-
vær på 3,9 pst. i 2010. AMU har fokus 
på et godt arbeidsmiljø og faktorer som 
kan bidra til økt jobbnærvær.

Medarbeidere: Resultatet er litt under 
kommunens mål. Best resultat oppnås 
på medarbeidersamtale 5,1 og innhold i 
jobben 5,0. Utfordringene knytter seg til 
fysiske arbeidsforhold 3,9.

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Enheten har budsjettmessige utfordrin-
ger når det gjelder en del variable kost-
nader, jmf. resultatet for 2010. Det er et 
mål å gjøre bygningsmessige tilpasnin-
ger både i forhold til brannforebyggende 
tiltak og energiøkonomisering. Antallet 
barn i barnepassordningen på Hjelset 
varierer i forhold til hvilke asylsøkere 
som kommer til mottaket. Dette byr på 
bemanningsmessige utfordringer.

97%

3%
30%32%

38%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 9 8
 2009 8 8
 2008  
 2007  

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

16 -16 17 -17 8 -8

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 244 - -244
 2009 792 - -792
 2008   
 2007   

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 1,4 % 1,4 %
 2009 0,3 % 1,6 % 4,3 %
 2008   
 2007   

Enhetsleder 
Frode Erlandsen

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 %   6,2 % 3,9 %
 4,6    4,5
    
 0,0%   - -

vinds-fjordene farved sit folk. Vikinge-æt, jeg hilser din rede! Højbygd er væggen, 
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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 beskre-

vet under enheten)

Brukernærhet og lokal kjennskap er vik-
tige element i tjenesteytingen. Pleie- og 
omsorgsområdet er inndelt i 6 geogra-
fiske omsorgssentre. Disse er Glom-
stua, Kirkebakken, Bergmo, Røbekk, 
Kleive, og Skåla. Hvert omsorgssenter 
har ansvar for alle pleie- og omsorgstje-
nester. Dette omfatter heldøgnsplasser 
i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, 
dagsenter og botilbud. Unntaket fra 
dette er Røbekk omsorgssenter som 
kun tilbyr institusjonstjenester. 

Fagseksjon pleie og omsorg
Fagseksjonen for pleie og omsorg 
er organisert som en del av plan- og 
utviklingsavdelingen. Fagseksjonen har 
ansvar for planlegging, kvalitetssikring 
og tilsyn med alle enheter innen pleie 
og omsorg. Koordinering av oppgaver 
innenfor fagområdet, saksbehandling på 
felles tjenester, utarbeidelse av bestilling 
til enhetene og utvikling av fagområdet i 
tråd med sentrale føringer og retningslin-
jer, er også av fagseksjonens oppgaver. 
I forhold til enhetene skal fagseksjonen 
arbeide med overordnet planarbeid, være 
støttefunksjon i forhold til fag, gjen-
nomføre vederlagsberegning og drifte 
fagsystemene.  I 2010 har fagseksjonen 
bidratt til et stort løft med saksbehand-
ling og demensomsorgens ABC. 
   
Året 2010 har vært preget av jobbing 
mot økonomi.  Seksjonen har planlagt 
og koordinert arbeidet med beman-
ningsreduksjon tilsvarende 6,3 årsverk 
hovedsakelig på ledelse og merkantilt. 

Ikke alle er fullt ut gjennomført per 31. 
desember 2010. I tillegg er det jobbet 
mye med identifisering av merforbruk 
og finansiering av ressurskrevende tje-
nester.  Forberedelser for å oppnå ram-
mereduksjon tilsvarende 5 mill. kroner 
ved å legge ned 9 institusjonsplasser i 
2011 har også krevd ressurser.

Pleie og omsorg har søkt og fått 
tildelt  midler til kompetansehevende 
tiltak gjennom ”Omsorgsplan 2015”, 
kompetanseløftet, tilsvarende kr. 580 
000,-. Midlene er brukt på blant annet 
følgende tiltak.

•   Deltidsutdanning til helsefagarbeider, 
7 ansatte.

•   Videreutdanning i eldreomsorg/geria-
tri og kreftsykepleie, 6 ansatte.

•   Grunnutdanning i sykepleie/verne-
pleie, 6 ansatte.

•   Demensomsorgens ABC, en tverrfag-
lig intern opplæring, 104 ansatte 
fullførte 2 årig løp i 2010.

Pleie og omsorg

Som diagrammet viser, har Molde 
kommune en høyere andel i alderen 
80+ enn de kommunen sammenlignes 
med. Isolert sett skal en høyere andel 
i alderen 80+ medføre at kommunen 
anvender en høyere andel av totale 
ressurser til pleie og omsorg. Indikato-
ren skal normalt ikke ha betydning for 
ressursbruk per mottaker 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 be-
folkningssammensetningen med tanke 
på den kommende ”eldrebølgen”. 

4,7 4,6 4,6 4,6
4,4 4,4 4,4 4,3
5,0 5,0 4,9 5,0

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

 2007 2008 2009 2010

Andel 80 år og over

 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik 2010 Budsjett 2011 
Fagseksjon 9 712 9 351 -361 -21 610
Glomstua omsorgssenter 66 285 63 021 -3 264 73 657
Kirkebakken omsorgssenter 66 040 62 855 -3 185 73 645
Råkhaugen omsorgssenter 7 040 6 561 -479 6 451
Bergmo omsorgssenter 55 474 53 992 -1 481 58 992
Røbekk omsorgssenter 20 278 19 046 -1 232 23 027
Kleive omsorgssenter 31 803 30 843 -960 33 327
Skåla omsorgssenter 18 127 17 859 -268 19 814
Totalt på pleie og omsorg 274 759 263 528 -11 230 267 303

Økonomisk oversikt for området                                                                                  (i 1.000 kr.)Ressursbruk per sykehjemsplass 

Andre driftskostnader
Lønn og sosiale utgifter
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•   Integrering av kriterier for lindrende 
behandling. 

•   Praksisveiledning til helsefagarbeide-
re med minoritetsspråklig bakgrunn, 
7 ansatte.

Institusjon 
Sykehjem 
Totalt har kommunen 239 institusjons-
plasser, hvorav 34 er for korttidsopp-
hold, 4 for rehabilitering og 36 plasser 
er spesielt tilrettelagt for personer med 
demens. Resterende plasser er ordi-
nære langtidsplasser. 

Glomstua omsorgssenter flyttet i sep-
tember institusjonsdriften fra Råkhau-
gen tilbake til Glomstua som var ferdig 
renovert. Glomstua har etter renovering 
fått redusert antall plasser fra 64 til 55. I 
perioden fra september til årsskiftet ble 
sykehjemmet driftet med 64 plasser. 
Det er ikke satt i gang ordinær syke-
hjemsdrift i lokalene til Råkhaugen som 
har 56 plasser. Det er satt i gang pro-
sess med å redusere antall heldøgns-
plasser i kommunen til 230 som følge 
av rammereduksjon i tjenesten og utsatt 
oppstart av ny drift i Råkhaugen. 

Kjøkken 
Glomstua, Bergmo og Kleive omsorgs-
sentre har institusjonskjøkken. Kjøk-
kenene produserer mat til eget distrikt 
som inkluderer hjemmeboende. I tillegg 
produserer Glomstua mat til Kirkebak-
ken, Bergmo produserer til Røbekk og 
Kleive produserer til Skåla omsorgs-
senter. 

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 flere 
tjenester. Følgende deltjenester tilbys i 
Molde kommune. 

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er et heldøgns 
tilbud til alle aldersgrupper som trenger 
behandling og/eller pleie og omsorg 
i hjemmet både av fysisk og psykisk 
art. For best mulig å styrke brukerens 
deltagelse og egenomsorg, skal 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. 
Arbeidsområdet er hele kommunen 
unntatt Sekken. I praksis viser et seg 
at tjenestemottakere i kommunens 
ytterkanter ikke får like godt tilbud om 
tjenester fra nattpatruljen sammenlignet 
med tjenestemottakere i bydistriktene. 
Dette skyldes kapasitet, og at det ikke 
er rammer for å sette inn mer ressurser 
i tjenesten. Nattpatruljen har, i tillegg til 
ordinær hjemmesykepleie, også bered-
skapsfunksjon i forhold til trygghetsalar-
mer på natt. 

Dagtilbud 
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 dennes pårørende. 

Dagtilbud for eldre 
Det driftes 60 dagplasser for eldre 5 
dager i uken. I tillegg driftes det 11 
dagplasser for personer med demens 6 
dager i uken med utvidet åpningstid på 
hverdager. Brukerne tilbys frokost, mid-
dag og kaffe (Råkhaugen også kvelds-
mat) mens de er der. 

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

Molde kommune fikk årets omsorgspris 
for sin satsning på demensomsorg, 
gitt til dagtilbudet for personer med 
demens. 

Dagtilbud for personer med psykisk 
sykdom 
Dagtilbudet innen psykisk helsearbeid 
som er organisert inn under pleie- og 
omsorgstjenesten i Molde kommune er: 
•   Rosestua ved Kirkebakken omsorgs-

senter som driftes med inntil 15 plas-
ser per dag 5 dager i uka. 

•   Grønn omsorg ved Skåla omsorgs-
senter som driftes med 5 plasser per 
dag 4 dager i uka. 

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 3 bofellesskap 

med til sammen 15 boenheter. 
•   Råkhaugen bofellesskap har 8 boen-

heter. 
•    Tollero bofellesskap har 6 boenheter 

innen psykiatri. 
•   Glomstua bofellesskap har 4 boenhe-

ter innen psykiatri. 
•   Bergmo bofellesskap har 4 boenheter 

innen psykiatri. 
Hjemmetjenestene står for driften av 
bofellesskapene med varierende be-
manningstid. Glomstua bofellesskap er 
heldøgns bemannet. 

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. 

nådde. Vikinge-æt, jeg hilser dig selv! Det koster in under så store hvælv en langsom 
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KOSTRA
Når det gjelder funksjonene i KOSTRA 
som er gjengitt i tabellen nedenfor, er 
disse i all hovedsak fordelt mellom om-
sorgssentrene og tiltak funksjonshem-
mede. Men det er som tabellen viser 
også andre enheter som fører utgifter 
på disse funksjonene. Denne fordelin-
gen presenteres for å synliggjøre hvor 
utgiftene oppstår i organisasjonen og 
har stor betydning når de etterfølgende 
tabeller og diagrammer i KOSTRA 
studeres.

Indikatoren, som illustreres i diagram-
met til høyre, 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 og tendensen er økende.

 Pleie- og Tiltak funksjons- Andre enheter
 omsorgsenhetene hemmede
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 47 % 37 % 16 %
Pleie og omsorg, hjelp i institusjon 88 % 10 % 2 %
Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet 56 % 41 % 3 %
Botilbud i institusjon 100 % - -

Andel driftsutgifter pleie og omsorg fordelt på funksjon og område

35,2 35,7 35,7 35,6
35,5 35,7 35,8 35,3
38,1 39,2 40,1 41,5

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
pst. av kommunens totale netto drifts-
utgifter

Framtidige utfordringer 
Pleie- og omsorgstjenesten vil i årene 
framover stå foran flere utfordringer og 
muligheter. Det er spesielt to stortings-
meldinger som gir føringer for kommu-
nens strategiske valg.
 
1.   St.meld.nr. 25 ”Mestring, muligheter 

og mening”. Her er det satt fokus 
på de nasjonale utfordringene, som 
også Molde kommune vil måtte ta 
inn over seg.

 
•   Nye brukergrupper. Sterk vekst i 

yngre brukere med nedsatt funksjons-
evne og et større spekter av helse-
messige og sosiale problemer. 

•   Aldring. Behovsvekst som følge av et 
økende antall eldre, krever etter hvert 
utbygging av kapasitet og økt kompe-
tanse på aldring, med spesielt fokus 
på demens og sammensatte lidelser. 

•   Knapphet på omsorgsytere. Som 
følge av endringer i alderssammen-
setningen i befolkningen skjer det 
ingen vesentlig økning i tilgangen på 
arbeidskraft og potensielle frivillige 
omsorgsytere. 

•   Medisinsk oppfølging. Det er behov 
for en bedre medisinsk og tverrfag-
lig oppfølging av omsorgstjenestens 
hjemmetjenestemottakere og bebo-
ere i sykehjem og omsorgsboliger.

•   Aktiv omsorg. De fleste undersøkel-
ser peker på dagligliv, måltider, aktivi-
tet, sosiale og kulturelle forhold som 
de største svakhetene med dagens 
omsorgstilbud.

 

Pleie- og omsorgsenhetene, tiltak for 
funksjonshemmede og helsetjenesten 
har i fellesskap utarbeidet en handlings-
plan der disse utfordringene er satt på 
dagsorden. I hovedtrekk dreier dette 
seg om vridning av tjenesten med fokus 
på tjenestetilbudet i hjemmebasert om-
sorg, samt kompetanseheving og nyre-
kruttering til tjenesten. Det er behov for 
rullering av planen, og det arbeidet må 
sees i sammenheng med kommunens 
prioritering av oppgaver som følge av 
samhandlingsreformen, St.meld nr. 47.
 
2.   St.meld. nr. 47 som omhandler 

samhandlingsreformen, har som 
hovedmål å gi rett behandling, på rett 
sted, til rett tid. Hovedutfordringene 
er knyttet både til et pasientperspek-
tiv og et samfunnsøkonomisk per-
spektiv. Reformen har også et stort 
fokus på forebyggende helsearbeid. 
Vurdert i forhold til disse perspek-
tivene bygger stortingsmeldingen 
på at bedre samhandling bør være 
et av helse- og omsorgssektorens 
viktigste utviklingsområder fremover. 
Det vil være både utfordringer og 
muligheter for Molde kommune til 
å etablere tilbud og tjenester i tråd 
med samhandlingsreformen. 

Begge disse store nasjonale sats-
ningsområdene vil prege kommunens 
strategiske valg innen tjenesten i årene 
framover. De må sees i sammenheng 
med kommunens økonomiske situasjon 
og de utfordringer økonomiplanen for 
de neste fire årene viser. Finansierings-

modellen som velges vil også være av 
avgjørende betydning spesielt i forhold 
til samhandlingsreformen.

Av interne utfordringer ligger håndte-
ringen av rammereduksjon i 2010 som 
medførte nedlegging av 9 heldøgns-
plasser i institusjon nærmest. Konse-
kvensen vil bli ytterligere økt press på 
hjemmebaserte tjenester og de hel-
døgnsplasser kommunen har. Etablering 
av ny drift i Råkhaugen vil først komme 
i gang i 2014. I tillegg har tjenesten de 
siste årene hatt et driftsnivå som har 
vært for høyt i forhold til de rammer 
som er gitt. Arbeid med å redusere 
driftsnivået vil måtte gå parallelt med 
arbeidet kommunen må gjøre som følge 
av samhandlingsreformen. 

Fysiske utfordringer 
Renovering av siste del av Kirkebakken 
omsorgssenter samt utskifting av tak på 
Røbekk omsorgssenter er igangsatt. De 
øvrige sentrene er av nyere dato, men 
har etterslep på vedlikehold. Fra 2011 
har Molde Eiendom KF tatt over teknisk 
drift av omsorgsbyggene, og etablert 
tiltak for energiøkonomisering. Tjenes-
ten vil også få behov for samlokaliserte 
boliger/bofellesskap med heldøgns 
bemanning for å kunne få best mulig 
effektiv utnyttelse av ressurser til bru-
kere som har omfattende hjelpebehov. 
Heldøgnsbemanning av bofellesskap vil 
også være viktig i utviklingen av tjenes-
tetilbudet i kommunen og i tråd med 
handlingsplan for omsorgstjenestene i 
kommunen.  

kamp for at føle sig herre; - ej alle det magted ænnu des værre. Det koster at løfte 
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 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 24,5 24,1 22,7 18,5 18,7 17,6 19,5 19,7 19,9
Dekningsgrader         
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over 19,5 19,5 18,4 16,8 16,5 16,3 18,5 18,3 18,2
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 7,0 6,9 6,7 5,2 5,6 5,3 5,7 5,9 5,7
Andre nøkkeltall         
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 15,1 15,1 14,8 21,5 22,8 21,5 21,8 23,5 23,1
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 1,7 0,9 5,0 5,5 5,3 5,5 5,6 5,6
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter - 12,6 12,5 - 13,5 14,0 - 14,0 14,4

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 eier. 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.  

I 2009 hadde kommunen en nedgang i 
utgiftene. For 2010 ser det derimot ut 
som kostnadene øker. Etter nærmere 
analyse av grunnlaget som er rapportert 
inn til KOSTRA viser det seg at det er 
rapportert 9 færre sykehjemsplasser 
enn det kommunen faktisk har. Gjenom-
snittskostnaden for en enkelt institu-
sjonsplass i Molde kommune er etter 
korrigering justert fra kr. 928.238,- til kr. 
894.687,- . Korrigerte tall vil bli publisert 
i juni. 

713 367 787 798 830 164 852 395
736 976 816 051 857 826 884 697
755 756 842 182 825 093 928 238

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

 2007 2008 2009 2010

Korrigerte brutto driftsutgifter,  
institusjon, per kommunal plass

Institusjon

161 042 174 979 178 115 188 272
165 941 180 268 180 473 189 387
170 779 193 516 209 332 207 576

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

 2007 2008 2009 2010

Korrigerte brutto driftsutgifter per  
mottaker av hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Indikatoren viser driftsutgiftene inklu-
dert avskrivninger ved egen tjeneste-
produksjon korrigert for dobbeltføringer 
som skyldes viderefordeling av utgifter/
internkjøp med videre per hjemmetje-
nestebruker. Indikatoren viser dermed 
enhetskostnadene eller produktiviteten 
ved den aktuelle tjenesten. Kostnadene 
i Molde kommune per mottaker har gått 
noe ned fra 2009 til 2010 mens de for 
de andre kommunene har hatt en svak 
økning. 

fjordenes arv fra vellystig favn til kraft i sit tarv. Det koster; - men den, som kan 
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 2007 2008 2009 2010
Antall innbyggere 80+    1 215    1 228   1 239 1 231
Antall brukere av hjemmehjelp totalt / 80+    308/204    277/183   368/236 369/239
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp per uke   1,1 1,0 1,0 1,0
Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie per uke   3,9 3,9 4,4 4,8
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt / 80+    628/338    626/368   909/488 861/494
Matombringing antall porsjoner per år    44 672    45 531   42 230 39 742
Antall brukere trygghetsalarm    456    449   465 480
Timer tildelt omsorgslønn / antall mottakere    7 775/34    8 708/35   9 075/32 7 410/31
Dagplasser per dag / antall brukere   55/-    46/-   60/- 60/206
Dagplasser for personer med demenssykdom / antall brukere - - - 15/38
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og  MOBO) - - 188 188
Antall trygdeboliger / andre boliger med utpekingsrett - - 66/11 66/11
Mottakere av ressurskrevende tjenester    9    12   10 12
Hjelpemiddelforvaltning - utførte serviceoppdrag    ca. 2 600    ca. 2 300   2 510 2 579
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager    1 667    1 962   2 671 2 890
Utlån fra / innlevering til hjelpemiddelsentralen    3 200/1 187    3 464/1 436   4 270/1 320 4 204/1 385
Antall sykehjem    6    6   6 6
Antall sykehjemsplasser    239    239   239 239
Enerom i pst.    96,4    96,4   96,4 96,4
Vedtak korttidsopphold / antall dager  628/-    456 /-  254/13 752 246/14 041
Vedtak avlastning / antall dager - - 11/419 12/471
Vedtak rehabillitering / antall dager - - 31/1 035 23/952
Vedtak kriseopphold / antall dager - - 22/122 23/149
Mottatte søknader fast plass i sykehjem    116    118   116 115
Vedtak faste plasser i sykehjem    80    90   78 73
Antall avslag sykehjemsplass    33    17   24 18
Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus   635 200 804 800 1 233 600 568 800
Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus    85    122   108 97

Andre nøkkeltall

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nøkkeltall hjemmetjenesten, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Mottakere av hjemmetjenester, per 1.000 innb. 80 år og over 310 280 300 336 333 330 350 348 344
Produktivitet/enhetskostnader         
Brukerbetaling, praktisk bistand i pst. av korrigerte brutto driftsutg. - 0,7 0,7 - 1,3 1,4 - 1,4 1,5
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 6,8 9,0 8,8 5,7 5,8 5,8 5,8 6,1 6,2
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 4,8 5,1 6,1 10,7 11,0 12,0 10,6 11,7 12,4

det, blir mand. Jeg ved, det går an. Romsdalen. Jeg kommer på dæk; - morg’nen er 
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Glomstua omsorgssenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 3.263.780,-.
Det er i 2010 utbetalt 3,7 mill. kroner i 
bruk av vikarbyrå ved omsorgssenteret. 
Dette er en dyrere løsning enn bruk av 
egne ansatte, men brukere med spesi-
elle behov og mangel på egne ansatte 
har gjort det nødvendig. 

Det er spesielt hjemmetjenesten som 
fikk et stort merforbruk på 2,3 mill. 
kroner. Årsaken er ekstra innleie for å 
klare å utføre lovpålagte oppgaver. Pres-
set i hjemmetjenesten har økt over en 
lang periode og er fortsatt svært stort.  
Ressurskrevende tjeneste med spesiellt 
behov på natt medførte alene ekstraut-
gifter med 0,6 mill. kroner.

Et positivt avvik på 1,2 mill. kroner på 
oppholdsbetaling fra beboere på syke-
hjemmet reduserte merforbruket. Til 
tross for dette fikk drift av sykehjemmet 
et merforbruk på 0,7 mill. kroner som i 
hovedsak skyldes bruk av vikarbyrå til 
ressurskrevende tjeneste med spesielle 
behov.  I tillegg har utgifter til strøm 
og brensel et merforbruk på 0,2 mill. 
kroner.

Drift av kjøkken fikk et merforbruk på 
0,7 mill. kroner og skyldes avvik både på 
innkjøp og salg av matvarer. Glomstua 
bofellesskap fikk et positivt avvik på 0,6 
mill. kroner og reduserte dermed det 
totale merforbruket.
 

Sykefravær: I løpet av 2010 har enheten 
greid å redusere både korttids- og lang-
tidsfraværet.

Utfordringene har vært store både 
på institusjonsdriften som flyttet fra 
Råkhaugen til Glomstua i høst, og på 
hjemmetjenesten. Enheten har innfridd 
de fleste krav i forhold til uønsket deltid 
i hjemmetjenesten i løpet av 2010. 

I 2011 vil enheten ha spesielt fokus på 
intern kompetanseheving, godt arbeids-
miljø og forflyttningsteknikk.

Medarbeidere: Resultatet ligger under 
målsettingen. Ved sjukeheimen er re-
sultatet 3,9. Innhold i jobben får høyest 
skår 4,8, og så følger samarbeid og 
trivsel med kollegene 4,7. Bortsett fra 
systemer for lønns- og arbeidstidsord-
ninger er det lav skår på medarbeider-
samtale og faglig og personlig utvikling 
3,5. I hjemmetjenesten vest er resulta-
tet 4,4. Her er det samarbeid og trivsel 
med kollegene som skårer høyest 5,1.

Brukere: Målingen er fra 2008. Snittet 
viser et resultat litt under målet for kom-
munen. Dimensjonen som oppnår høy-
est resultat er respektfull behandling. 
Enkeltspørsmålet som får høyest skår, 
gjelder planlagt samtale med pleieperso-
nalet som man opplevde som nyttig.
Dimensjonen ”resultat for brukerne” 
skårer lavest, og her er det aktivitetstil-
budet på sykehjemmet de pårørende er 
minst fornøyde med.

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,5  
     
 6,0 % 12,4 % 14,5 % 11,9 % 11,1 %
 4,6  4,2  4,2
    
 0,0% -2,3 % -7,4 % -3,6 % -5,2 % 23%

1%

76%

86%

14%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 139 103,74
 2009 140 104,26
 2008 140 98,98
 2007 148 99,37

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

74 -15 75 -14 81 -14 79 -5

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 66 285 63 021 -3 264
 2009 60 936 58 822 -2 114
 2008 59 903 55 792 -4 111
 2007 54 992 53 732 -1 260

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 1,9 % 8,0 %
 2009 1,3 % 2,0 % 8,6 %
 2008 1,5 % 2,1 % 10,9 %
 2007 1,3 % 1,8 % 9,4 %

Distriktsleder
Corinna Stene

klar; - må dog se, om jeg land-kænning har. Øer er her, grønne, kvikke, og slejpede 
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Kirkebakken omsorgssenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 3.185.321,-.
Det er spesielt sjukehjemmet som fikk 
et stort merforbruk på 2,7 mill. kroner.  
Pasienter som raskt blir ferdigbehandlet 
fra sjukehuset har fremdeles et stort 
hjelpebehov.  Spesielt ved korttidsavde-
lingen får en stadig dårligere pasienter 
som krever oppfølging.  Det har i 2010 
vært leid inn en person ekstra både 
på dagvakt og kveldsvakt for å ivareta 
slike pasienter, noe som har ført til økte 
lønnsutgifter.

Oppholdsbetaling fra beboere ved 
sykehjemmet har ikke økt så mye som 
forventet og har et negativt avvik på 0,3 
mill. kroner. 

Strøm og brensel har i 2010 et negativt 
avvik på 0,5 mill. kroner. 

Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på 
0,8 mill. kroner. Det er registrert flere 
unge brukere med behov for ressurs-
krevende tjenester og tildelt ramme har 
ikke vært tilstrekkelig opp i mot reelt 
behov. Hjemmetjenesten er også belas-
tet 0,1 mill. kroner for leie av brakkerigg 
når lokalene renoveres. Dette er ikke 
kompensert i rammen for 2010.

Av positive avvik nevnes Rosestua 
dagsenter som fikk et mindreforbruk på 
0,2 mill. kroner og bidrar dermed til å 
redusere det totale merforbruket.
 
Sykefravær: Enhetens samlet fravær 
for 2010 var på 14,2 pst. Fraværet 
fordeler seg jevnt igjennom året. Det 
er en endring i fravær fra institusjon til 
hjemmebaserte tjenester. Tjenesten 
har hatt vakanser i stillinger og opple-
ver ytterligere øking av etterspørsel av 
tjenestene enheten leverer.

Enheten arbeider fremdeles med pro-
sjektet ALLE PÅ JOBB! Det involverer 
alle ansatte i ulik grad og verneombud 
tillitsvalgte er med i arbeidsgrupper. Må-
let er å ha en stabil fraværsprosent på 
7,6 pst. innen utgangen av 2012. Det ar-
beides på flere ulike plan, tidlig kontakt 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for 
å se om det er mulig å sette inn tiltak. 
Det skal gjennomføres kurs i stress-
mestring på en avdeling. Alle interne 
retningslinjer gjennomgås. Det arbeides 
med utvikling av ledere nærmest ar-
beidstakere. Som ledd i etterarbeid etter 
medarbeiderundersøkelse videreføres 
arbeidet med medarbeidersamtaler, jmf. 
tiltaksplaner for enheten for 2011.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen.Ved sjukeheimen er 
resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med 
kollegene, og medarbeidersamtale, 
skårer høyest 5,1. 

I hjemmetjenesten sentrum er resulta-
tet 4,3. Innhold i jobben har høyest skår 
4,9. tett fulgt av medarbeidersamtale 
4,8. Utfordringene ligger til fysiske 
arbeidsforhold og faglig og personlig 
utvikling 3,7.

Brukere: Målingen er fra 2008. Resulta-
tet ligger noe lavere enn målsettingen. 
Dimensjonen ”respektfull behandling” 
oppnår høyest resultat. Pårørendes 
opplevelse av at taushetsplikten blir 
overholdt, er det spørsmålet som 
oppnår høyeste resultat. ”Resultat for 
brukerne” og ”brukermedvirkning” har 
lavest skår, og det er minst fornøydhet 
med spørsmålene om brukers individu-
elle plan har blitt utarbeidet i samarbeid 
med beboer eller pårørende.

60%

39%
1%

93%

7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 135 102,60
 2009 130 100,76
 2008 127 99,24
 2007 123 95,14

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

68 -13 73 -13 79 -13 79 -6

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 66 040 62 855 -3 185
 2009 60 613 57 676 -2 937
 2008 54 361 51 848 -2 513
 2007 50 261 50 014 -247

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,3 % 1,0 % 11,9 %
 2009 1,2 % 1,4 % 12,3 %
 2008 1,1 % 1,5 % 10,7 %
 2007 1,3 % 1,2 % 8,5 %

Distriktsleder
Siri Haukaas

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,1  
    
 6,0 % 11,0 % 13,3 % 14,9 % 14,2 %
 4,6  4,4  4,4
    
 0,0% -0,5 % -4,8 % -5,1 % -5,1 %

skær, som hav-salt slikke, snart disse, snart hine. De plasker herude fortroligt, 
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Råkhaugen omsorgssenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 479.196,-.
Avviket skyldes i hovedsak avvik på bud-
sjettert husleieinntekt med 0,5 mill. kro-
ner ved eventuell omgjøring til omsorgs-
boliger.  Slik utleie ble ikke gjennomført 
og førte derfor til et negativt avvik.

I tillegg er det et merforbruk på utgifter 
til strøm og brensel med 0,2 mill. kroner.  
Et positivt avvik på drift av dagsenteret 
dekker imidlertid det negative avviket 
på strøm. 

Råkhaugen bofellesskap og hjelpemid-
delsentralen har begge mindre avvik og 
går totalt i balanse. 
 
Ansatte på Råkhaugen er formelt orga-
nisert under Glomstua, Kirkebakken og 
Bergmo omsorgssenter. Når det gjelder 
avviksforklaringer på sykefravær, med-
arbeidere og brukere vises det til disse 
enhetenes avviksforklaringer.

64%
35%

1%

73%

27%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

7 -1 8 -1 8 -1 7 -1

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 7 040 6 561 -479
 2009 7 116 6 637 -479
 2008 5 991 6 240 249
 2007 2 974 4 490 1 516

Distriktsleder
Corinna Stene

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

    
 0,0% 33,8 % 4,0 % -7,2 % -7,3 %

vildt, - og opskræmt tude hav-fugl omkring os, dale, stige. Vi er i et rige med storm-
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Bergmo omsorgssenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 1.481.487,-.
Drift av sjukeheimen går totalt i balanse 
selv om det er flere avvik. Merforbruk 
på utgifter til medisiner og strøm dek-
kes av et positivt avvik på oppholdsbeta-
ling fra beboere.

Drift av kjøkken har det største mer-
forbruket med 0,6 mill. kroner. Det er 
spesielt innkjøp av matvarer som har 
avvik, i tillegg er det inntektsført mindre 
i lønnsrefusjon enn budsjettert.

Tollero bofellesskap fikk et merforbruk 
på 0,5 mill. kroner. Bofellesskapet ble 
startet opp i januar 2009 og det har 
vist seg at tildelt ramme ikke dekker 
behovet. 

Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på 
0,3 mill. kroner og det største avviket er 
utgifter til vikarbyrå med 0,2 mill. kroner 
for ferieavvikling. 
 
Sykefravær: Enhetens samlet fravær i 
2010 var på 14,9 pst. Enheten merker 
spesielt at fraværet ved hjemmetjenes-
ten har økt. Dette skyldes i hovedsak 
stort arbeidspress, slitasje og vakanse 
i forhold til sykemeldinger. Også syke-
hjemmet har slitt med vakanser. Dette 
gir utfordringer for de som er igjen på 
jobb, spesielt i forhold til beordring og 
ekstravakter. AMU er orientert om utvik-
lingen ved enheten og mener tiltak som 
enheten har satt inn vil bedre utviklin-
gen på sikt. 

Bergmo omsorgssenter sitt mål i 2010 
i forhold til sykefravær var at enheten 
skal ha et godt arbeidsmiljø som gir 
trivsel, glede og høgt nærvær. Enheten 
har gjennom året som har gått arbeidet 
en del med blant annet bevisstgjøring av 
holdninger. Enheten har også fulgt opp 

med tiltak etter medarbeiderundersøkel-
sen. Enheten gjennomfører medarbei-
dersamtaler til alle ansatte som ønsker 
det, slik at enheten får muligheten til å 
kartlegge eventuelle ønsker og behov 
som kan bidra til å øke trivsel og nærvær 
ved arbeidsplassen. 

Nærværsarbeidet fremover vil i likhet 
med foregående år, ha sterk fokus. En 
del av det økte fraværet enheten har 
hatt det siste året, er enheten som 
arbeidsgivere uten mulighet til å påvirke. 
Men der enheten kan påvirke og legge 
til rette, vil en ha sterkt fokus. Enheten 
vil med det som utgangspunkt fortsatt 
ha fokus på trivsel på arbeidsplassen, 
kompetanseutvikling, oppfølging av sy-
kemeldte arbeidstakere, LØFT-metoden 
og økt nærvær.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen. Ved sjukeheimen er 
resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med 
kollegene skårer høyest 5,0, tett fulgt av 
medarbeidersamtale 4,9. Utfordringer 
ligger blant annet i fysiske arbeidsfor-
hold 3,9. 

I hjemmetjenesten øst er resultatet 4,3. 
Medarbeidersamtale har best resultat 
5,5, fulgt av samarbeid og trivsel med 
kollegene 5,1. Bortsett fra systemer for 
lønns- og arbeidstidsordninger er utfor-
dringen faglig og personlig utvikling 3,8.

Brukere: Målingen er fra 2008. Resul-
tatet ligger noe lavere enn målsettin-
gen. Dimensjonen som oppnår høyest 
resultat er respektfull behandling. 
Pårørendes opplevelse av at taushets-
plikten blir overholdt, er det spørsmålet 
som oppnår høyeste resultat. ”Resultat 
for brukerne” har lavest resultat, og 
pårørende er minst fornøyde med aktivi-
tetstilbudet på sykehjemmet. Det finnes 
ingen svar vedrørende individuell plan.

65%

33%
2%

90%

10%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 104 82,35
 2009 112 88,40
 2008 114 87,17
 2007 100 74,24

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

59 -11 68 -12 69 -14 65 -6

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 55 473 53 992 -1 481
 2009 55 374 54 499 -875
 2008 47 756 46 380 -1 376
 2007 43 256 42 960 -296

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 1,7 % 12,1 %
 2009 1,2 % 2,3 % 8,3 % 
 2008 1,5 % 2,6 % 9,6 %
 2007 1,4 % 1,8 % 11,7 %

Distriktsleder
Hilde Oppigård

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,2  
     
 6,0 % 14,9 % 13,7 % 11,8 % 14,9 %
 4,6  4,4  4,4
    
 0,0% -0,7 % -3,0 % -1,6 % -2,7 %

vejrs-minner og helt for sig. Vi er på fiskerens vågsomme vej. Langt ude æggen og 
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Røbekk omsorgssenter

Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk  
på kr. 1.231.670,-.
Omlag halvparten av merforbruket er 
lønnsrelatert.  Lønnsutgiftene har økt 
mer enn det som er kompensert fra 
lønnsoppgjør og refusjoner for sykefra-
vær og permisjoner.

Siden september har sjukehjemmet hatt 
ressurskrevendetjeneste hvor det har 
vært behov for ekstra oppfølging hele 
døgnet.  Dette er beregnet til 0,2 mill. 
kroner i ekstra lønnsutgifter som ikke 
er kompensert i rammen.  I tillegg har 
spesielt lønnsgifter til ferievikarer og 
korttidssykefravær økt i 2010.

Det viser seg at en stor del av avviket 
skyldes at det er mottatt mindre i opp-
holdsbetaling enn forventet.  Oppholds-
betalingen på dette sykehjemmet har 
ikke økt så mye som forventet i ordinær 
prisvekst.  Ekstraordinær økning på 
grunn av effektiviseringskrav er dermed 
heller ikke oppnådd.  Avvik på oppholds-
betaling fra beboere på sykehjemmet 
utgjør 0,4 mill. kroner. 

Av andre driftsutgifter er det utgifter til 
strøm som har økt vesentlig.  I 2010 er 
det negative avviket på strøm 0,1 mill. 
kroner. 

 Sykefravær: I løpet av 2010 har enhe-
ten kommet nærmere målet, med et 
fravær rundt 10,7 pst. Sykefraværet har 
i løpet av 2010 vært mye av de vanlige 
sykdommene som influensa, forkjølelse 
med videre, men også andre helsemes-
sige utfordringer som enheten ikke har 
greid å tilrettelegge for innenfor ordinær 
drift. Spesielt fokusområde i 2011 vil 
være de eldste arbeidstakerne i vår 
arbeidsstokk. 

Medarbeidere: Resultatet er litt under 
målsettingen. Høyest skår oppnås på 
samarbeid og trivsel med kollegene 5,1, 
og stolthet over egen arbeidsplass 5,1.

Brukere: Målingen er fra 2008. Snittet 
viser et resultat som er mye høyere 
enn målet. ”Respektfull behandling, 
”Tilgjengelighet” og ”Generelt” er 
dimensjoner som har høyeste resultat. 
Pårørendes opplevelse at beboer trives 
sammen med personalet, har trygg-
het for at taushetsplikten overholdes, 
samt har mulighet til å snakke med 
pleiepersonalet, får alle nesten toppskår. 
”Brukermedvirkning” har lavest resultat, 
med lavest skår på det som vedrører 
utarbeidelse av individuell plan.

72%

26%
2%

93%

7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 47 31,19
 2009 55 33,95
 2008 38 29,02
 2007 40 30,17

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

23 -5 25 -6 26 -5 24 -1

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2010 20 278 19 046 -1 232
 2009 19 023 18 581 -442
 2008 17 764 17 593 -171
 2007 16 800 16 702 -98

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 1,2 % 8,3 %
 2009 0,7 % 1,1 % 10,7 %
 2008 1,0 % 0,5 % 8,6 %
 2007 0,7 % 1,0 % 7,1 %

Distriktsleder
Kristin Eidem

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  5,1  
     
 6,0 % 8,4 % 10,1 % 12,4 % 10,7 %
 4,6  4,5  4,4
    
 0,0% -0,6 % -1,0 % -2,4 % -6,5 %

stor-sej-stimen, fortæller kaptejnen; just nu på timen står sejl inover der ude fra; 
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 960.484,-.
Sykehjemmet har det største merforbru-
ket med til sammen 0,6 mill. kroner. Det 
viser seg at oppholdsbetalingen ikke har 
økt så mye som forventet netto ugjør 
dette 0,3 mill. kroner. I tillegg ga økte 
utgifter til strøm et merforbruk på 0,2 
mill. kroner. Spesielt tiltak i institusjon 
fikk et merforbruk på 0,1 mill. kroner 
utover egen bevilgning. 

Dagavdelingen fikk et merforbruk på 0,1 
mill. kroner knyttet til avvik på lønnsut-
gifter. Kjøkkenet fikk et merforbruk på 
0,3 mill. kroner som skyldes avvik på 
innkjøp av matvarer. Hjemmetjenesten 
og øvrige tiltak ved omsorgssenteret 
fikk bare mindre avvik.
 
Sykefravær: Totalt fravær for enheten, 
i 2010, ble 7,9 pst. og det er enheten 
stolt av, da det totale fraværet i 2009 
var på 14,8 pst. På slutten av året gikk 
fraværet opp på grunn av diverse belast-
ningslidelser, samt ikke-arbeidsrelatert 
fravær. 

I 2011 vil enheten fortsatt ha fokus på 
nærvær, fortsette et godt IA-arbeid, feire 
lave fraværstall og ha det artig sammen 
på jobb! Ansatte ga, i medarbeider-

undersøkelsen, tilbakemelding om at de 
ønsker mer fagutvikling inn i hverdagen. 
På bakgrunn i dette vil fagutvikling og 
kompetanseheving for ansatte, blant 
annet gjennom internundervisning, være 
et prioritert område i 2011.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen. Ved sjukeheimen er 
resultatet 4,5. Samarbeid og trivsel med 
kollegene har høyest skår 5,2 tett fulgt 
av stolthet over egen arbeidsplass 5,0. 
Bortsett fra systemer for lønns- og ar-
beidstidsordninger er utfordringen faglig 
og personlig utvikling 3,9.

Brukere: Målingen er fra 2008. Snittet 
viser et resultat litt under målet for kom-
munen. Dimensjonen som oppnår høy-
est resultat er respektfull behandling. 
Pårørendes opplevelse av at taushets-
plikten blir overholdt, er det spørsmålet 
som oppnår høyeste resultat. ”Resultat 
for brukerne” skårer lavest, med opple-
velsen av muligheten for å komme ut og 
få andre opplevelser / turer som svakest 
resultat. Det finnes ingen svar vedrø-
rende individuell plan.

68%

27%

5%

90%

10%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 77 49,31
 2009 77 51,00
 2008 70 46,67
 2007 73 48,18

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

33 -6 37 -7 37 -5 36 -2

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 31 803 30 843 -960
 2009 30 760 29 547 -1 213
 2008 27 407 27 070 -337
 2007 26 066 25 903 -163

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,0 % 1,2 % 5,7 %
 2009 1,2 % 1,1 % 12,5 %
 2008 0,5 % 1,3 % 8,0 %
 2007 1,1 % 1,0 % 11,6 %

Distriktsleder
Tanja Thalen

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  4,5  
     
 6,0 % 13,5 % 9,8 % 14,8 % 7,9 %
 4,6  4,4  4,6
    
 0,0% -0,6 % -1,2 % -4,1 % -3,1 %

- fisket går bra. Ja, ja, jeg kænner dem nok igæn, Romsdals-bådenes barkede mænd! 
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 267.946,-.
Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på 
0,5 mill. kroner som skyldes økte lønns-
utgifter, presset på levering av tjenester 
i hjemmetjenesten har i perioder vært 
stort.  Merforbruket i hjemmetjenesten 
kompenseres delvis ved reduserte 
lønnsutgifter på sjukeheimen. Enheten 
har som et sparetiltak i 2010 bare innvil-
get videreutdanning og kurs til ansatte 
når det har vært pålagt eller påkrevet.   

Enheten har også nøkterne rutiner for 
innkjøp av forbruksmateriell, utenom 
strøm er det et mindreforbruk på kjøp av 
varer og tjenester. Utgifter til strøm og 
brensel har i 2010 et merforbruk på 0,1 
mill. kroner. 
 
Sykefravær: Enheten har i flere år 
hatt lavt sykefravær. I 2010 var samlet 
fravær på 12,7 pst. Økningen skyldes 
flere ikke-arbeidsrelaterte sykdommer. 
Sykefraværet har medført økt belastnin-
gen på de andre ansatte. Ledergruppen 
jobber tett med tillitsvalgte/verneom-
bud, som er med i ledersamlinger, samt 
AMU i tillegg til utarbeiding av mål og 
tiltaksplaner. Enheten mener at tilret-

telegging for den enkelte, IA oppfølging 
og tiltak for trivsel og trygghet på jobb 
er de viktigste tiltak for å øke nærvær 
på jobb.

Ledere og tillitsvalgte er også med på 
alle IA kafeer og følger opp sykemeldte 
medarbeidere etter IA avtalen. Enheten 
tilrettelegger for aktiv sykemelding, og 
gjør tiltak for å trygge og tilrettelegge 
arbeidssituasjonen for enkelte ansatte 
som har behov for det. Enheten velger å 
videreføre måten å jobbe på i 2011, og 
vurdere situasjonen og eventuelt sette 
inn nye tiltak underveis utover våren.

Medarbeidere: Resultatet ligger over 
målsettingen. Ved sjukeheimen er 
resultatet 4,7. Samarbeid og trivsel med 
kollegene oppnår 5,3, og stolthet over 
egen arbeidsplass 5,2. I hjemmetjenes-
ten Skåla er resultatet 4,7. Her er det 
stolthet over egen arbeidsplass 5,3 som 
får høyest skår, deretter samarbeid og 
trivsel med kollegene 5,2. 

Brukere: Målingen er fra 2008. Bru-
kertilfredsheten er svært høy. Enheten 
oppnår toppskår på nesten alt. ”Bru-
kermedvirkning” har litt lavere resultat, 
med lavest skår på det som vedrører 
utarbeidelse av individuell plan.

56%39%

5%

93%

7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 46 31,32
 2009 43 29,29
 2008 47 31,95
 2007 44 29,91

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

21 -3 23 -3 22 -4 20 -1

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 18 127 17 859 -268
 2009 20 276 19 668 -608
 2008 17 970 16 393 -1 577
 2007 15 477 15 596 119

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,9 % 1,2 % 10,6 %
 2009 0,9 % 2,4 % 4,4 %
 2008 0,7 % 1,3 % 3,8 %
 2007 0,7 % 1,5 % 6,5 %

Distriktsleder
Hege Beate Stornes

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  5,9  
     
 6,0 % 8,7 % 5,8 % 7,6 % 12,7 %
 4,6  4,7  4,7
    
 0,0% 0,8 % -9,6 % -3,1 % -1,5 %

De kunde sejle, når det kom an. Jeg glæmmer jo ganske at se mod land. - Det første 
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Balansert avviksforklaring 
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 4.154.689,-.
Det største avviket er merforbruk av 
lønnsutgifter med netto 3,5 mill. kroner.  
Merforbruket skyldes i hovedsak etable-
ring av brukere utenfor tildelt ramme, 
høyt sykefravær, problematferd og 
sykdom hos brukere.  

Det er botjenesten som har største del 
av merforbruket med 2,6 mill. kroner.  
Et av effektiviseringstiltakene for 2010 
var reduksjon av 1,86 årsverk ved flyt-
ting av en bruker.  Dette ble forsinket 
gjennomført i 2011 og ga dermed et 
merforbruk på 0,7 mill. kroner i 2010. I 
tillegg har etablering og styrking av til-
budet til 9 brukere gitt et merforbruk på 
1,3 mill. kroner som ikke er kompensert 
i enhetens ramme.

Avlastningstjenesten fikk et merforbruk 
på 1,1 mill. kroner. I all hovedsak dreier 

det seg om ressurskrevende tjenes-
ter som det ikke var tatt høyde for i 
enhetens ramme. Plasseringene har 
også medført økte utgifter til husleie. 
Merforbruk på transportkostnader skyl-
des at flere brukere hentes og bringes 
til tjenesten. Skyss til og fra avlastning 
er en lovpålagt tjeneste. 

Enheten har til tross for et stort negativt 
avvik ført en stram økonomistyring for 
å redusere merforbruket. Som innspa-
ringstiltak ble kantina på rådhuset stengt 
i tre måneder og fritidsseksjonen ble 
redusert med 0,6 årsverk. 
 
Sykefravær: Samlet fravær ble i 2010 
på 14,9 pst. Tiltak funksjonshemmede 
har først og fremst høyt langtidsfravær. 
Dette er nøyaktig på samme nivå som 
i 2009. Enheten har gjennom året hatt 
flere ansatte med ikke-arbeidsrelatert 
fravær. 

Det mest bekymringsfulle utviklingstrek-

30%

10%
60%

97%

3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 201 141,56
 2009 187 138,16
 2008 182 131,14
 2007 173 119,85

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

95 -13 108 -13 113 -13 117 -10

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 100 307 96 152 -4 155
 2009 94 348 93 592 -756
 2008 82 635 79 504 -3 131
 2007 69 468 69 217 -251

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,4 % 3,0 % 10,5 %
 2009 1,2 % 2,6 % 10,5 %
 2008 1,1 % 2,4 % 9,7 %
 2007 1,3 % 2,1 % 9,1 %

Enhetsleder
Bente Hegdal

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7  3,6  4,1
     
 6,0 % 12,5 % 13,2 % 14,3 % 14,9 %
 4,6  4,4  4,5
    
 0,0% -0,4 % -3,9 % -0,8 % -4,3 %

Tjenester og oppgaver
Botjenesten
Yter omsorg, opplæring og praktisk bi-
stand til voksne utviklingshemmede. To-
talt 57 voksne personer mottar tjenester 
i eget hjem. Botjenesten er enhetens 
største tjeneste med 182 ansatte fordelt 
på 106,83 årsverk. 

Barneboliger
Tiltak funksjonshemmede drifter 5 
barneboliger, en av disse driftes for 
barne- og familietjenesten / BUF-etat. 
Barneboligene har 21,53 årsverk fordelt 
på 29 faste ansatte.

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 15,24 årsverk, inklu-
sive vaktmester, renholder og merkantilt 
personell. Etterspørselen etter plass ved 
dagsenteret er stor og all kapasitet er 
utnyttet.

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 
5 døgnplasser fordelt på 20 brukere, 1 
kriseplass er benyttet som permanent 
tilbud i hele 2010. Avlastningstjenesten 
har 23 ansatte fordelt på 13,80 årsverk. 

Andre tiltak 
Tjenester som omsorgslønn, støttekon-
takt, privat avlastning og BPA. Det gis 
også tilbud til brukere med andre diag-
noser enn utviklingshemming dersom 
brukeren er under 18 år.
Tjenesten administreres av 1 årsverk. 

Fritid 
Interkommunalt samarbeid med 6 
nabokommuner. Drift av fritidstilbud 
til utviklingshemmede, det har vært 
benyttet til sammen 1,6 årsverk i denne 
aktiviteten. Tiltaket og samarbeidsavta-
lene opphørte fra 1. januar som en del 
av enhetens rammeendring for 2011.

syn, efter tyve års savn, ved hjæmmets port - slår som et lyn. I minnet stod det: 
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ket i 2010, er at korttidsfraværet øker. 
Her kan det ha vært arbeidsrelaterte 
årsaker. Noen enheter har slitt med 
mange vakanser, utfordrende brukerat-
ferd, vold og skader. Mange ansatte har 
hatt meget krevende arbeidsdager. 

Ledelsen og AMU følger situasjonen. 
Det er gjennomført endringer som betyr 
omrokkeringer av faste ansatte for å 
styrke de driftsenhetene som sliter 
tyngst. Dette har vært en utfordring i 
forhold til fleksibilitet og endringskom-
petanse. Det er forøvrig bestemt at en-
hetens kompetansemidler i all hovedsak 
skal kanaliseres til disse enhetene.

Medarbeidere: Resultatet har gått litt 
opp, og ligger nå like under målsettin-
gen. Beste resultat oppnås på samar-
beid og trivsel med kollegene 5,0, der 
trivsel skårer 5,2. Videre er resultatet 
4,9 på innhold i jobben, der spørsmålet 
om mulighet for å jobbe selvstendig 
skårer 5,1. 

Brukere: I forbindelse med Kvalitets-
kommuneprogrammet ble det gjennom-
ført en brukerundersøkelse i 2008 og 
2010. Det er hjelpeverger til beboere i 

botjenesten som har svart. Deltakelsen i 
programmet samt denne undersøkelsen 
i 2008, medførte mange tiltak som har 
ledet til forbedring av tjenesten. Måling 
i 2010 viser at brukertilfredsheten har 
økt på alle indikatorer (skala 1 -6, hvor 6 
er best). I alt ble 17 spørsmål besvart, 
og det var mulighet for kommentarer. 
Mange nye innspill til videre arbeid er 
gitt også i 2010. Beste resultat vises på 
spørsmålene om de opplever at perso-

nalet overholder taushetsplikten 4,9, og 
om personalet behandler brukeren med 
høflighet og respekt 4,8. Opplevelsen 
av at tjenesten har omsorg for brukeren 
skårer 4,6.  Minst fornøydhet er det  
med informasjon om hva personalet 
skal gjøre 3,3 og muligheten til å få hjelp 
utover det som er avtalt 3,5. Diagram-
met viser gjennomsnittet på dimensjo-
nene (grupper av spørsmål).
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Brukerundersøkelse hjelpeverge (skala 1-6)

3,7 4,2 3,0 3,43,4 4,0 3,8 4,14,4 4,8 3,6 4,13,5 3,9

20102008

Nøkkeltall 2007 2008 2009 2010
Brukere botjenesten 57 55 55 57
Avlastningsplasser 6 6 6 6
Antall brukere av avlastningstjenesten   19 20
Antall brukere med privat avlastning   20 17
Antall døgn privat avlastning    300
Antall brukere med dagsentertilbud 49 55 51 50
Antall barneboliger 4 3 5 5
Brukerstyrt personlig assistanse 1 4 3 3
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse    7 677
Vedtak støttekontakt   44 51
Utbetalte timer støttekontakt 9 948 7 000 5 688 5 090
Vedtak omsorgslønn    38 46
Utbetalte timer omsorgslønn 8 664 8 737 11 400 12 521
Antall private omsorgstiltak  1 - 1 -
Antall forebyggende tiltak    2
Antall ressurskrevende tjenester    23
Antall vedtak i forhold til tvang og makt    30
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen    157
Meldte avvik    1 330
Antall samlokaliserte boliger    6
Antall utviklingshemmede under 16 år    17
Antall utviklingshemmede over 16 år    76
Antall brukere med andre diagnoser    40
Antall brukere i alt    133

Andre nøkkeltall

Framtidige utfordringer
Det er svært utfordrende for tjenesten 
at et stort antall personer med utvi-
klingshemming venter på etablering i 
eget hjem.  En gruppe pårørende har 
gått sammen for å bygge samlokalisert 
bolig for 6 personer med utviklings-
hemming. Etablering antas fra 2012, 
utfordringen knyttes til manglende 
driftmidler. 

Boligforetaket bygger ny samlokalisert 
bolig for enheten på Tinthamran. Det 
antas oppstart fra mars 2011. 
Enheten har et for høyt sykefravær. 
Dette byr på store utfordringer i det 
daglige knyttet til kvalitet, kompetanse, 
økonomi og forutsigbarhet i tjenestetil-
budene. 

En annen utfordring knytter seg til bru-
kere med spesielt store atferdsmessige 
utfordringer. Det viser seg vanskelig å 
rekruttere kompetent arbeidskraft og 
skape stabilitet i de mest krevende tje-
nestetilbudene. Vakante stillinger i disse 
tiltakene gir sterk slitasje på ansatte 
som står i en krevende hverdag og fører 
til en svært kostbar drift.

Enheten har for øvrig for mange dispen-
sasjoner fra Fylkesmannen knyttet til 
ufaglærtes mulighet til å benytte hjem-

let tvang og makt i forhold til utviklings-
hemmede. Også innenfor medikament-
håndtering har enheten behov for flere 
ansatte med formell kompetanse.

men ikke så stort. Hvor vidt jeg også lar øjet vandre, den ene bærg-kæmpe over den 
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Brann- og redningstjenesten

Teknisk

Tjenester og oppgaver
Enhetens oppgaver og arbeidsområder 
er i hovedsak definert i lov av 14. juni 
2002 om vern mot brann, og eksplosjon 
med videre (brann- og eksplosjonsvern-
loven) § 11. 

Brannvesenets generelle oppgaver 
•   Gjennomføre informasjons- og moti-

vasjonstiltak i kommunen om fare for 
brann, 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 fyrings-
anlegg 

Beredskapsseksjonen 
Ansvarsområde: Molde, Aukras fast-
landsdel og deler av Fræna. I tillegg 
har seksjonen fagansvar for Eide og 
Midsund. Seksjonen utfører blant annet 
oppgaver i forbindelse med brann, tra-
fikk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. 
Brannvesenet er også vertskommune/
brannvesen ved akutt forurensing. Sek-
sjonen 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. Seksjonen innbefatter 
også feiervesenet som har ansvar for 
Midsund, Molde og Aukra med omtrent 
11.450 piper.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 51.755,-.
Mindreforbruket for 2010 skyldes at 
enheten iverksatte tiltak som vakanse i 
stillinger og utsatte lovpålagt kompetan-
seheving av deltidsbrannmannskap for å 
holde kostnader innenfor tildelt ramme. 
Dette sammen med mindreforbruk i 
feiervesenet på 0,4 mill. kroner medførte 
at enheten totalt sett omtrent gikk i 
balanse.
 
Sykefravær: Enhetens sykefravær i 
2010 var på 6,7 pst. Sammenlignet med 
tidligere år er dette et høyt fravær. Det 
relativt høye sykefraværet i 2010 skyldes 
at flere skader og planlagte operasjoner 
tilfeldigvis falt sammen i tid. De fleste 
som var sykemeldt over lengre tid var 
også på aktiv sykemelding, og var derfor 
delvis på arbeid i perioden uten at dette 
er synlig i statistikken. Enheten vil også 
i fremtiden legge vekt på god oppføl-

ging av sykemeldte med samtaler, og 
vurdering av arbeidsmuligheter i syke-
meldingsperioden. Det er også vedtatt 
i revidert tiltaksplan at enheten skal ha 
som mål å ha lavere sykefravær enn 4,0 
pst. Tiltaksplanen beskriver også noen 
konkrete forslag til oppfølging som det 
skal arbeides med i 2011. 

Medarbeidere: Resultatet ligger over 
målet for kommunen. Høyest resultat 
oppnås på stolthet over egen arbeids-
plass 5,3 og samarbeid og trivsel med 
kollegene 5,3. Helhetsvurderingen er 
5,2. Det som trekker snittet ned er blant 
annet systemer for lønns- og arbeidstids-
ordninger 3,8, der laveste skår på enkelt-
spørsmål gjelder måten den individuelle 
lønnen blir fastsatt på 2,9.

Brukere: I november 2009 ble det satt i 
gang to store brukerundersøkelser innen 
feiing og tilsyn. Det vil ta fire år før alle 
innbyggerne har fått utført tilsyn og fått 
anledning til å svare på undersøkelsen, 

91%

6%3%

79%

21%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 63 37,68
 2009 53 34,87
 2008 52 35,57
 2007 53 35,01

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

25 -10 28 -10 30 -13 30 -13

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 17 214 17 266 52
 2009 17 117 16 025 -1 092
 2008 15 185 14 846 -339
 2007 14 417 13 945 -472

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,0 % 0,6 % 5,1 %
 2009 1,0 % 0,4 % 2,8 %
 2008 0,9 % 0,5 % 2,6 %
 2007 0,8 % 0,8 % 1,6 %

Brannsjef
Alf Magne Smørholm

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

    
 6,0 % 3,2 % 4,0 % 4,1 % 6,7 %
 4,6  4,7  4,7
    
 0,0% -3,4 % -2,3 % -6,8 % 0,3 %

andre, den enes lænd ved den andres skulder, og dette til yderste himmel-brynet. 
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og innen feiing vil undersøkelsen pågå 
i to år. I 2010 har innbyggerne kommet 
med nyttige tilbakemeldinger, både 
positive og negative. Resultatet er svært 
godt (skala 1 - 6, hvor 6 er best) og 

ligger over kommunens målsetting for 
brukertilfredshet, men det kommer også 
inn mange kommentarer som er vel så 
viktige for å kunne justere på tjenesten, 
som selve tallmaterialet.

 

Framtidige utfordringer
Gjennom endringer i lov- og forskrifts-
verk, og sentrale retningslinjer stilles 
det høye krav til profesjonalitet i det 
fremtidige redningsarbeidet. Også i 
egen ROS-analyse ble det avdekket 
utfordringer som det må tas tak i. I 2011 
ønsker enheten med bakgrunn i dette 
å utarbeide forslag til ny brannordning, 
samt å revidere gjeldende standard for 
operasjonelle rutiner. Det vil også bli 
arbeidet parallelt med forslag til investe-
ringer og andre tiltak for å kunne møte 
utfordringer som ble funnet i vårt arbeid 
med ROS-analysen for Molde brann- og 
redningstjeneste. En må heller ikke 
glemme de nye lovbestemmelsene om 
kommunal beredskapsplikt som trådte 
i kraft 1. januar 2010. Det forventes 
at forskrifter i tilknytning til loven blir 
ferdigstilt i løpet av første halvdel i 
2011, og at dette vil gi kommunen nye 
utfordringer. Brannvesenet er i denne 
sammenheng en viktig aktør for kom-
munene. 

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 med vi-
dere, og indikatoren viser dermed også 
prioritering av disse inntektene. Som 
diagrammet viser, ligger kommunen noe 
høyere på netto driftsutgifter enn de 
den sammenligner seg med. Differan-
sen er økende i 2010.

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 med vi-
dere, og indikatoren viser dermed også 
prioritering av disse inntektene.

Molde kommunes utgifter fordelt på 
innbyggere har holdt seg svært stabil de 
siste årene. Mye av forklaringen på av-
vik i forhold til de kommunen sammen-
ligner 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 pas-
serer 50.000 innbyggere. Det vil si at 
mange større kommuner har samme 
beredskapsstyrke som Molde, og får 
derfor lavere utgift per innbygger. 

39 45 45 38
29 27 36 28
54 67 67 67

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter forebygging  
per innbygger, konsern

510 562 589 582
494 550 565 567
628 675 709 732

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter beredskap,  
per innbygger, konsern

Brukerundersøkelse feiing (skala 1-6)
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Brukerundersøkelse tilsyn (skala 1-6)
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Man står og vænter et verdens-bulder: den evige stilhed forstørrer synet. Somme står 
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6 Byggesak og geodata

Te
kn

is
k Tjenester og oppgaver

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 (i regi av Norsk Kommunal-
teknisk Forening) 

Byggesak behandler årlig rundt 700 
søknadspliktige tiltak (bygge- og delings-
søknader). Utover dette behandles 
også dispensasjonssøknader, korri-
gerte søknader, korrigerte tegninger og 
klager. Opplæring i og implementering 
av ny plan- og bygningslov har preget 
virksomhetens arbeid i 2010. Aktiviteten 
i markedet har stor betydning for virk-
somhetens økonomiske resultater. 

Geodata 
•   Kart- og delingsforretninger etter 

matrikkellova 
•   Behandling av saker etter lov om 

eierseksjoner 

•   Behandling av saker om offisiell 
adressering etter matrikkellova 

•   Eiendomsarkiv og ajourhold av matrik-
kelen, G og A delen 

•   Drift og utvikling av kommunens 
kartverk 

•   Salg av eiendomsinformasjon (Me-
glerpakken)

Geodata gjennomfører i underkant av 
100 kartforretninger i løpet av året. I til-
legg kommer saksbehandling knyttet til 
seksjonering og adressering. Det selges 
en betydelig antall meglerpakker gjen-
nom året. Geodata selger også tjenester 
til andre kommunale avdelinger, enheter 
og foretak. I budsjett og økonomiplan 
er det bevilget egen investeringsramme 
for større prosjekter innen kartområdet. 
Dette gjør at vi er i stand til å holde 
kommunens kartverk oppdatert til en 
hver tid. Opplæring i og implementering 
av ny matrikkellov har preget virksomhe-
tens arbeid i 2010. Aktiviteten i innenfor 
virksomhetens ansvarsområde har i 
2010 vært relativt lav, noe som gir seg 
utslag i et negativt økonomisk resultat. 

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 434.991,-.
Merforbruket for 2010 skyldes flere 
forhold. Enheten har merinntekter på 
gebyrbelagte tjenester innfor byggesak 
men geodata har en betydelig inntekts-
svikt som følge av lavere aktivitet i mar-
kedet. Geodata har i 2010 også endret 
faktureringstidspunktet fra forskuddsbe-
taling til etterskuddsbetaling av gebyrbe-
lagte tjenester.

Sykefravær: Byggesak og geodata 
hadde et samlet fravær på 7,4 pst i 
2010. Sykefraværet skyldes hovedsaklig 
ikke-arbeidsrelaterte forhold. Langtidsfra-
været gir utfordringer for andre ansatte 
på jobb herunder uløste oppgaver, økt 
arbeidspress, forlenget saksbehandlings-
tid og fare for økt korttidsfravær. 

Enhetens AMU har i 2010 hatt fokus 
på HMS-systemet inkludert oppfølging 
av psykososialt arbeidsmiljø, opplæring 
AMU, HMS-årshjulet og vernerunde. 
AMU har prioritert å arbeide videre med 
vernerunde, arbeidsplassvurdering, 
HMS-håndbok, prosedyrearbeid og 
HMS-årshjulet. Enhetens tiltaksplan tar 
også opp i seg ulike tiltak som vil bidra 
positivt med tanke på videreutvikling av 
et godt arbeidsmiljø. 

Medarbeidere: Resultatet er litt under 
kommunens målsetting. Innhold i jobben 
får høyest skår 4,9 med best resultat 
på mulighet for å jobbe selvstendig 5,1. 
Dimensjonene  mobbing, diskrimine-
ring og varsling, samarbeid og trivsel 
med kollegene, nærmeste leder samt 
medarbeidersamtale, får alle høy skår 
4,8. Fysiske arbeidsforhold har lavest 
skår 3,2 med spørsmål om inneklima på 
jumboplass 2,2.

95%

3% 2%

88%

2%
10%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 18 16,65
 2009 17 15,45
 2008 17 15,45
 2007 17 15,45

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

10 -8 10 -8 11 -8 11 -11

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 2 240 1 805 -435
 2009 1 508 2 372 864
 2008 2 040 3 272 1 232
 2007 1 297 3 230 1 933

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,5 % 0,9 % 5,0 %
 2009 1,3 % 1,4 % 0,6 %
 2008 0,8 % 0,8 % 13,0 %
 2007 0,9 % 0,7 % 3,6 %

Enhetsleder 
Mona Aagaard-Nilsen

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

BRUKERE  Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 4,7    4,1
    
 6,0 % 5,2 % 14,6 % 3,3 % 7,4 %
 4,6  4,4  4,3
    
 0,0% 59,8 % 37,7 % 36,4 % -24,2 %

hvide, andre står blå med takkede, kappende, hidsige tinder, somme sig binder 
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Brukere: Høsten 2010 ble det gjen-
nomført en brukerundersøkelse inn 
byggesaksbehandling. Respondentene 
ble delt inn i tre grupper; delingssaker, 
meldinger, samt profesjonelle aktører. 
Resultatet er litt under kommunens mål 
(skala 1 - 6, hvor 6 er best). Tjeneste-
mottakerne har kommet med nyttige 
tilbakemeldinger i form av kommentarer, 
som er vel så viktige for å kunne justere 
på tjenesten, som selve tallmaterialet. 
De som har fått behandlet meldinger er 

mest fornøyd. De profesjonelle aktørene 
hadde høyest svarprosent (57 pst.), og 
er minst fornøyd av de tre gruppene 
tjenestemottakere.
 

Framtidige utfordringer
Enhetens arbeid har i 2010 vært preget 
av implementering av nye lovverk - 
matrikkellova og plan- og bygningsloven. 
Vi er stolte over hva vi har fått til! Vi vil 
fortsatt ha utfordringer knyttet til videre-

utvikling av kvalitetsstyringssystem som 
tilfredsstiller nye lov- og forskriftskrav. 
Gjennomføring av tiltak knyttet til resul-
tatet av brukerundersøkelsen innenfor 
byggesaksbehandling skal også bidra 
til bedre kvalitet på våre tjenester. De 
økonomiske utfordringene vil være be-
tydelige også for vår enhet. For å kunne 
levere tjenester av høy kvalitet til rett 
tid, er vi avhengige av å kunne beholde 
og rekruttere kompetente medarbeidere 
som får og tar ansvar! 

Brukerundersøkelse byggesaksbehandling (skala 1-6)

3,0 4,3 3,3 3,9 4,5 4,8 4,5 4,6 3,0 4,4 4,0 4,2 4,4 4,3 3,6 4,0 3,8 4,3 3,5 3,94,0 4,1 3,6 3,9 4,0 4,4 3,7 4,1

SamletProfesjonelle aktørerMeldingerDelingssaker

Resultat for 
brukerne

Respektfull  
behandling

Pålitelighet Tilgjengelighet Informasjon Generelt Gjennomsnitt 

KOSTRA 

176 166 168 189
181 155 148 176
182 199 206 229

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

 2007 2008 2009 2010

Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaks-
behandling og seksjonering, per innbygger 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Andre nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger. 106 54 34 31 37 23 31 36 27
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger. 82 44 92 90 90 84 96 98 95
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger 199 206 229 155 148 176 166 168 189
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb. 192 177 202 168 165 166 205 201 204
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger 121 138 114 86 83 91 122 115 120
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. - 30 700 34 500 - 63 522 79 759 - 27 567 34 524
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en  
boligtomt 750 m2. 14 880 16 370 20 000 12 720 13 935 16 298 10 247 11 022 13 169
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 58 45 41 45 49 52 34 38 40
Saksgebyret for oppføring av enebolig 8 980 9 820 14 800 11 528 13 247 14 218 6 600 7 375 8 154

Molde kommune har en høyere inntekt 
per innbygger i bygge-, delesaksbehand-
ling og seksjonering enn de kommuner 
den sammenligner seg med. Dette 
utgjør kr. 53,- per innbygger sammenlig-
net med kommunegruppe 13. Omreg-
net utgjør dette en inntekt på 1,3 mill. 
kroner. Det vises også til enhetsleders 
kommentar på økonomisk avviksforkla-
ring.

sammen i kæder og fræmad gå. Af vejen små-folk! - Der inne ”skjorten”! Han mes-
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8 Molde bydrift

Tjenester og oppgaver
Enheten har 5 virksomhetsledere som 
drifter de forskjellige fagområdene. Virk-
somhetene er plassert på ulike steder. 

Veg- og trafikkvirksomheten 
Veg- og trafikkvirksomheten har ansvar 
for drift og vedlikehold av det kommu-
nale vegnettet. Kommunens vegnett 
har økt med omtrent 5 kilometer og 
utgjør nå omtrent 215 kilometer veg, 
derav 21 kilometer gang- og sykkelveg. 
Virksomheten har ansvar for aktiviteter 
som snøbrøyting, vegmerking, skilting, 
renhold/feiing, sentrumsrenovasjon og 
skjøtsel av diverse grøntarealer i tilknyt-
ning til vegnettet. Forvaltningsoppga-
vene i virksomheten innebærer generell 
saksbehandling, utarbeide skiltplaner, 
oppfølgingsansvar i trafikksaker, saks-
behandling i tilknytning til byggesaker, 
samt gi dispensasjoner til avkjørsler 
med hjemmel i vegloven. Virksomheten 
ansvar for å forvalte, drifte og vedlike-
holde 24,5 kilometer fylkesveg etter 
refusjon fra fylkeskommunen. Virksom-
heten forvalter, drifter og vedlikeholder 
alle kommunens veglysanlegg samt 
omtrent 28 kilometer gatelysanlegg 
langs fylkesveger etter refusjon fra 
fylkeskommunen.  Virksomheten består 
av 8 anleggsarbeidere, 2 ingeniører og 
virksomhetsleder.

Verkstedsvirksomheten 
Verkstedet er en hjørnestein i driften til 
Molde bydrift og er ansvarlig for repara-
sjon og vedlikehold av kommunens bil- 
og maskinpark. Virksomheten består  
av tre ansatte.  Virksomheten består av 
2 mekanikere og virksomhetsleder.

Parkeringsvirksomheten
Parkeringsvirksomheten omfatter all 
drift av all avgiftsbelagt parkering på 
offentlig vei i kommunen, herunder par-
keringsplasser, gateparkering og Molde 
Parkeringshus, samt parkeringshånd-
heving av parkeringsbestemmelsene i 
samsvar med vegtrafikklovgivning og 
gjeldende forskrifter. Tjenester leveres 
også til Romsdal Parkering AS

Park- og idrettsvirksomheten 
Virksomheten er delt inn i to. 
Parker- og gravferdsvirksomheten  
omfatter forvaltning, drift og vedlikehold 
av kommunens 10 gravsteder på 101 
dekar i samarbeid med Kirkevergen.  
7 lekeplasser samt parkanlegg på totalt 
107 dekar. Videre selger avdelingen 
tjenester til Statens vegvesen på totalt 
40 dekar, Molde Eiendoms skoler og 
barnehager samt Helse Nordmøre og 
Romsdal for skjøtsel ved Veksthuset.
 
Idrettsvirksomheten forvaltesr drifter og 
vedlikeholder alle kommunale idretts-
anlegg på dag og kveldstid. Utendørs 
gjelder dette Lubbens- og Reknes KGB 
og Molde Idrettspark friidrettsstadion, 
gressbane og tennisanlegg. Innendørs 
forvaltes Idrettens Hus og Fuglsethal-
len i samarbeid med Molde Eiendom 
KF. Idrettskonsulenten er ansvarlig for 
årlig kommunal saksbehandling og 
rådgivning knyttet til anleggsprosjekter 
som søkes finansiert gjennom spille-
middelordningen. Kommunedelplan for 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv 
skal følges opp med henhold til tiltak 
sammen med Molde Idrettsråd og Nord-
møre og Romsdal Friluftsråd.
Av friluftsanlegg forvaltes, driftes og 
vedlikeholdes 3 badeplasser (Retiro, 
Kringstadbukta og Øverlandsvannet), 
samt Moldeholmene, Julneset og Mol-
demarka. Virksomheten består av 11 
anleggsarbeidere, ingeniør, konsulent og 
virksomhetsleder.

Renholdsvirksomheten 
Renholdsvirksomhetens forvalter og 
drifter daglig og periodisk renhold for 
byggene (Idrettens hus, Kulturhuset, 
Rådhuset, Storgata 31, Havnegata, Got-
fred Lies Plass, Torget 2). Virksomheten 
selger også tjenester til brannstasjonen, 
helsestasjonen, Molde parkeringshus, 
barnehager, Legevakta, Molde vok-
senopplæringssenter og Moldebadet. 
Virksomheten består av 5 renholdere 
og virksomhetsleder, samt 5 vikarer/
ekstrahjelper.

56%

13%

31%

40%

13%

47%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 44 41,89
 2009 48 47,1
 2008 46 45,1
 2007 21 20,75

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

64 -36 68 -40 62 -39 56 -36

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 22 598 20 619 -1 979
 2009 27 198 26 667 -531
 2008 27 980 26 807 -1 173
 2007 9 023 12 615 3 592

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 0,9 % 11,7 %
 2009 1,4 % 1,1 % 5,3 %
 2008 1,4 % 1,0 % 3,5 %
 2007 1,4 % 0,7 % 1,6 %

Enhetsleder 
Torgeir Haukebø

Te
kn

is
k

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 3,7 % 5,9 % 7,9 % 13,7 %
 4,6  4,1  4,2
    
 0,0% 28,5 % -4,4 % -2,0 % -9,6 %

ser jævnt i den høje forsamling af urtids-storheder, ættens gamling. Du tror det 
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Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr. 1.979.417,-.
Merforbruket skyldes flere forhold. En 
ser tilbake på en vinter som var ekstrem 
med mye snøfall i januar til og med april, 
samt november og desember. Dette 
førte til økte driftsutgifter på veg- og 
trafikkvirksomheten. Det var også mer-
utgifter innenfor parkering, park og idrett 
og administrasjon. Servicekostnadene 
på billettautomatene til parkering ble 
høyere enn forventet. Høyt sykefravær 
på parkering fører til mindre utskrevede 
avgifter. Det ble i budsjettet for 2010 stilt 
et krav om inntjening på 0,5 mill. kroner 
på verkstedet, noe som ikke lot seg rea-
lisere på grunn av regnskapsregler som 
tilsier at verkstedet skal gå i balanse. 
Innsparinger her vil redusere tjenester 
på andre områder som da eventuelt må 
kjøpe tjenester fra andre. Dette vil netto 
for kommunene ha ingen eller negativ 
effekt. Stor aktivitet på idrettsanleggene 
ga høyere inntekter enn budsjettert og 
strømutgiftene på Lubbenes KGB ble 
høyere enn budsjettert. To maskinhavari 
samt vedlikehold og klargjøring av brøy-
temaskin førte til høye utgifter for park- 
og idrettsvirksomheten. Det positive er 
at renholdsvirksomheten nå er i balanse 
etter to år med merforbruk.

Sykefravær: Enhetens samlede sykefra-
vær i 2010 var 13,7 pst. Det har vært en 
gradvis økning de siste 3 - 4 årene. Øk-
ningen fra 2009 til 2010 utgjør 5,8 pst., 
men for 2007 utgjør det hele 10,0 pst.  
Året har vært preget av mange langtids-

sykemeldte. Noen arbeidsforhold er gått 
over til uføretrygd, mens flere ansatte er 
tilbake i arbeid. Fraværene skyldes flere 
forhold. Korttidsfraværet i 2010 er det 
laveste siden 2008, og det er positivt. 
AMU følger utviklingen av sykefravær/
arbeidsmiljø og det settes inn HMS tiltak 
der det er nødvendig. Revidering av stil-
lingsbeskrivelser samt strategisk arbeid 
av medarbeiderundersøkelsen står 
sentralt. Videre fortsetter arbeidet med 
utvikling av enheten innenfor alle  
5 fagområdene.

Medarbeidere: Snittet ligger litt under 
målsettingen. Høyeste resultat pr dimen-
sjon oppnås for innhold i jobben 4,8, 
og samarbeid og trivsel med kollegene 
4,9. Høyeste skår på enkeltspørsmål 
gjelder muligheten til å jobbe selvstendig 
5,2. Det som trekker ned er overord-
net ledelse og systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger 3,8.

Brukere: (Ingen måling for 2010)
 

Framtidige utfordringer
Molde bydrift har siden 2008 vært gjen-
nom store organisatoriske og økono-
miske endringer. De 5 virksomhetene i 
enheten står alle for forskjellige fagom-
råder og de er plassert på ulike steder. 

Utfordringene i årene som kommer står 
i kø, spesielt når enheten har som mål-
setningen å levere og tilby gode tjenes-
ter til våre innbyggere og tilreisende året 
rundt. Men for å se på noen sentrale 
utfordringer må følgende nevnes: 

•   Hvordan ivareta tilfredstillende tra-
fikksikkerhet sommer og vinter, der 
kommunale- og fylkesveger har et 
stort vedlikeholdsetterslep?  
Kostnadsøkningen på asfalt, og på 
innleide kontraktører/entreprenører 
samt ekstreme vintrer i 2009 og 2010 
med minimum bemanning, gjør ikke 
arbeidet enklere.

•   Byutviklingen er økende og det er po-
sitivt, men i denne utfordringen er det 
viktig at spørsmål om vedlikeholds-
midler til trafikksikkerhet og grønne 
lunger ikke glemmes.

•   Hvordan bidra til at trafikk- og parke-
ringssituasjonen i Molde kommune 
finner gode løsninger innenfor et høyt 
krav om inntjening?

•   Kommunedelplanen for idrett og an-
legg (2010 - 2014) ble vedtatt i 2010. 
Her ligger det mange oppgaver som 
park og idrettsvirksomheten sammen 
med frivillige lag og organisasjoner 
skal oppfylle.

•   Molde som rosenes by ble i 2010 
kåret til blomsterbyen i Norge. En ut-
fordring i dette er, hvordan skal Molde 
fremstå som blomsterby i årene som 
kommer også?

•   Det ligger et vedtak fra 2007 om å 
se på utviklling og sentralisering av  
renholddriften i Molde kommune. 
Arbeidet er såvidt startet ,men mye 
gjenstår for å finne den riktige orgnai-
seringen. Målsetningen må være å ar-
beide proaktivt, for å møte fremtidens 
kvalitetskrav og utfordringer innenfor 
renholdsfaget, der K-HMS og står i 
fokus for ansatte, brukere, kunder og 
eiendomsforvaltere.

Teknisk

86 977 92 451 105 751 110 174
125 528 135 670 155 981 152 298
146 122 180 561 189 575 191 348

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

 2007 2008 2009 2010

Samferdsel
Korrigerte brutto driftsutgifter per kilome-
ter kommunal vei og gate i alt, konsern

KOSTRA  

Indikatoren viser korrigerte brutto 
driftsutgifter i kr. per kilometer veier og 
gater i alt. Korrigerte brutto driftsutgifter 
omfatter driftsutgiftene ved kommu-
nens egen tjenesteproduksjon pluss 
avskrivninger minus dobbeltføringer i 
de kommunale regnskaper som skyldes 
viderefordeling av utgifter/ internkjøp 
med videre. Data for antall kilometer 
kommunal vei og gate hentes fra regis-
ter i Vegdirektoratet. Molde kommune 
ligger høyere på utgiftssiden enn de den 
sammenligner seg med. Rådmannen vil 
i løpet av 2011 se nærmere på hvorfor 
differansen mellom Molde kommune og 
kommunegruppe 13 er så stor.

ikke? Som barn har jeg sport’n! Jeg hørte ham tusene, tusene gange, altid andæg-
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 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nøkkeltall samferdsel, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt 618 684 610 541 503 626 655 656 740
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl. 698 735 707 441 456 467 552 580 605
Netto driftsutgifter i kr per innb. komm. veier - miljø- og trafikksikk. 29 34 35 131 135 164 107 113 146
Brutto investeringsutgifter i kr. per innbygger, samferdsel i alt 1,8 2,1 1,9 1,7 1,5 1,8 1,9 1,8 1,9
Dekningsgrad         
Lengde kommunale veier og gater i km. per 1.000 innbyggere 7,3 7,3 7,2 5,6 5,6 5,5 8,9 8,8 8,7
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til i pst. - - - 3,4 3,0 3,3 4,9 4,5 5,3
Gang- og sykkelvei i km. som er et kommunalt ansvar per 10.000 innb. 7,0 8,0 9,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0
Personbiler. Antall per 10.000 innbyggere 4 605 4 685 4 761 4 751 4 794 4 870 4 695 4 744 4 788

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nøkkeltall fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i pst. av kommunens  
samlede netto driftsutgifter 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og  
nærmiljø per innbygger 452 373 379 491 483 485 476 487 504
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år 3,0 - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 -
Av disse fremmet som private forslag 3,0 - - 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering         
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger 118 133 127 145 149 160 133 136 145
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 29 37 17 66 61 58 55 53 58
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger 3,0 - 1,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0
Produktivitet/enhetspris         
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging,  
per innb. 596 558 592 528 526 551 587 605 630
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb. 125 127 136 183 185 193 194 209 218
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger 13 32 29 43 56 50 56 67 64
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner  
(kalenderdager) 427 253 363 268 280 453 225 269 387
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv og kulturvern          
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø, innb.  179 211 199 266 282 280 258 283 292
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger 141 159 162 158 172 175 143 155 159
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 35 51 35 99 101 98 102 115 120
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger 3,0 - 1,0 9,0 9,0 8,0 12,0 13,0 14,0
Kommunale utgifter til fyring og belysning 17 700 10 514 12 079 31 585 33 637 36 859 8 672 9 204 11 256
Dekningsgrad         
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder per 1.000 innb.  14 14 - 33 41 - 35 38 -
Andel av dette kommunalt driftsansvar 100 100 100 71 75 78 67 70 22
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper  (km.) 113 231 247 - - - - - -
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10.000 innbygger 15 58 62 41 43 41 80 93 103
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper 75 86 92 114 122 116 62 68 72
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/komm. driftsansvar per 10.000 innb. 13 25 29 26 26 25 33 37 38

Statistikken omfatter flere enheter i Molde kommune blant annet kulturtjenesten. 

tig, aldrig med løjhed. I mine sange faller et skær af hans hvide højhed. Jeg står 



141
K

ultur

Kulturtjenesten

Kultur

Tjenester og oppgaver
Enhetens viktigste oppgave er å bidra 
og tilrettelegge for at Molde skal ha et 
levende og pulserende kulturliv som sik-
rer plass for fellesskap, utfoldelse, delta-
kelse og opplevelse for alle. Fagområdet 
dekker oppgaver innenfor forebyggende 
ungdomsarbeid med fritidspedagogikk 
og demokratiutvikling, frivillig arbeid, 
kulturminnevern, musikk, litteratur, film 
og andre media, kunst og utsmykking. 

Kulturkontoret
•   Fordeler tilskudd til frivillige lag/for-

eninger, til kommunens profesjonelle 
kulturinstitusjoner og til trossam-
funnene utenfor Den norske kirke. 

Enheten har overordnet driftsansvar 
for følgende virksomheter: Molde 
Frivilligsentral, Huset Ungdomsklubb, 
Tomrommet Ungdomsklubb, Eldres 
kultursenter og Hjelset servicesenter. 

Molde bibliotek 
•   Molde bibliotek, med filialer på 

Røvik og Hjelset, har et utlånstall på 
114.500, en gledelig vekst på 7 pst.

•   Alle 3. og 6. klasser ved grunnsko-
lene har også i 2010 fått tilbud om å 
besøke biblioteket.

•   Betydelige tidsressurser har gått med 
til planlegging av nytt bibliotek på 
Gørvellplassen.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et merforbruk på 
kr, 113.786,-.
Merforbruket skyldes i hovedsak ufor-
utsette utgifter innen ungdomsarbeidet 
samt høyere strømutgifter enn budsjet-
tert.

Sykefravær: Sykefraværet for enhe-
ten i 2010 var på 4,9 pst. Fraværet 
betegnes som lavt og er godt innenfor 
målsettingen på 6,0 pst. Fraværet er 
halvert sammenlignet med 2009. Tiltak 
som iverksettes er fortsatt arbeid med 
arbeidsmiljø. Enheten ønsker å forsterke 
trivsel og samhold hos de ansatte ved 
å gjennomføre sosiale tiltak utenfor 
arbeidstid.

Medarbeidere: Resultatet er over målet 
for kommunen. Høyest skår har samar-
beid og trivsel med kollegene og stolthet 
over egen arbeidsplass 5,2. Utfordrin-
ger ligger til inneklima og standard på 
arbeidslokaler.

Brukere:(Ingen måling for 2010) 

Framtidige utfordringer
Kulturtjenesten står foran store utfor-
dringer i tiden som kommer. På hele 
området så er stadig strammere drifts-
rammer en faktor som legger føringer 
på tjenestens muligheter. Som eksem-
pel kan vi nevne Molde ungdomsråd. 
Ved etablering ble det ikke tilført midler 
til drift av rådet eller til utvikling av tiltak/
prosjekter i rådets regi. 

Molde kommune ønsker å stimulere til 
økt frivillighet, men enhetens rammer 
gir ikke rom for dette. Driftstilskudd til 
frivillige lag- og foreninger har ikke blitt 
styrket i siste kommunestyreperiode 
og trenger sårt et løft for at dette kan 
gjennomføres.

Nytt bibliotek på Gørvellplassen i 2012 
skaper forventninger om et bredt me-
dietilbud. For å møte denne utviklingen 
og da spesielt innenfor bruken av nye 
medier, er det et behov for å styrke 
tjenesten. Nye formidlingsformer i sam-
arbeid med de andre kulturinstitusjo-
nene krever mer ressurser til formidling 
og publikumsarrangementer.

Huset ungdomsklubb er også et tilbud 
som det er litt usikkerhet rundt. Byg-
ningsmassen forfaller for hvert år som 
går og enheten må stadig vurdere om 
det er forsvarlig å drive aktiviteter der.

41%
54%

5% 37%42%

21%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 17 14,43
 2009 18 14,82
 2008 18 14,98
 2007 40 36,96

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

21 -2 22 -2 22 -2 22 -2

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 20 374 20 260 -114
 2009 20 007 20 040 33
 2008 18 576 18 417 -159
 2007 29 438 28 592 -846

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,2 % 0,8 % 2,9 %
 2009 1,2 % 0,9 % 7,3 %
 2008 1,3 % 1,2 % 3,6 %
 2007 1,4 % 1,0 % 4,0 %

Kultursjef 
Jan Olav Szontheimer

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 6,4 % 6,1 % 9,5 % 4,9 %
 4,6  4,7  4,7
    
 0,0% -3,0 % -0,9 % 0,2 % -0,6 %

og ser - og blir aldrig færdig. De største tanker fra liv og sagn strømmer mod synet, 
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KOSTRA  

Indikatoren omfatter aktivitetstilbud for 
barn og unge, bibliotek, kino, museer, 
kunstformidling, idrett, musikk- og 
kulturskoler, andre kulturaktiviteter og 
tilskudd. Netto driftsutgifter er fordelt 
på alle innbyggere. Som diagrammet 
viser, har kommunen de siste tre årene 
netto driftsutgifter lavere enn de den 
sammenligner seg med. Siden Molde 
kommune har skilt ut kinodrift til et AS 
vil dette ikke være rapporteringspliktig. 
Utgiftene til kino i Molde kommune 
er derfor ikke medregnet her og kan 
forstyrre sammenligningsbildet.

1 443 1 556 1 583 1 653
1 419 1 524 1 563 1 644
1 286 1 472 1 529 1 507

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kr., konsern

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Netto driftsutgifter folkebibliotek 12,6 12,4 14,6 16,0 15,7 14,8 15,8 15,9 15,1  
Besøk per kinoforestilling 35,2 39,0 30,9 32,8 36,1 29,9 34,3 37,8 31,7
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 71 73 90 179 170 166 160 161 158
Komm. driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd 14 472 19 636 15 438 35 081 35 876 38 636 24 026 26 360 51 615
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 249 304 293 108 106 108 100 97 104

prøver ihærdig intrykkets storhed at favne, måle. De vider sig, hæver sig, dampe, 
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Kulturskolen

Tjenester og oppgaver
Molde kulturskole skal være et res-
surs- og kompetansesenter for kulturfag 
i kommunen og regionen, gjennom 
opplæring, opplevelse og formidling 
innen fagområdene: musikk-, teater- og 
kunstfag.

•   Undervisning av rundt 850 enkelt-
elever innen musikk, film, teater og 
billedfag

•   All undervisning i 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, i samarbeid med 
grunnskolene i Molde 

•   Konsertproduksjoner, teaterforestil-
linger, kunstutstillinger 

•   Prosjekt interkommunalt kulturskole-
samarbeid

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 53.315,-. Med andre ord har enhe-
ten drevet i balanse.

Sykefravær: Enhetens samlede fravær 
i 2010 var 9,3 pst. Av dette gjelder 
8,0 pst. trygdebetalt sykefravær som 
ikke er arbeidsrelatert. AMU på en-
heten følger utviklingen og har særlig 
fokus på forebyggende arbeid. Det 
skal prioriteres kurs for grupper av 
arbeidstakere; “Tilstede i eget liv”. Det 
vurderes også å ha felles kurs for hele 
kollegiet. Medarbeiderundersøkelsen 
ga god og tilfredstillende resultat for det 
kulturbaserte arbeidsmiljøet, men med 
noen utfordringer på faglig kollegialt 
samarbeid. Det er forøvrig det fysiske 
arbeidsmiljøet som er den store utfor-
dringen for kulturskolen.  Det er politisk 
opprettet en plangruppe for å utrede nye 
kulturskolelokaler. Gruppen leverer sin 
rapport vår 2011.

Medarbeidere: Resultatet er så vidt 
under ønsket mål for kommunen. Beste 
resultat oppnås, som sist, på innhold 
i jobben 5,0 og stolthet over egen 
arbeidsplass 4,9. Fysisk arbeidsmiljø har 
lavest skår 3,3, og det er minst fornøyd-
het med inneklimaet 2,6. 

Brukere: (Ingen måling for 2010)

Framtidige utfordringer
Det ligger fra statens side en tydelig 
forventing til at kommunene utvikler kul-
turskolene til lokale/regionale ressurs- og 
kompetansesentra for opplæring og for-
midling av kunst og kultur. Forberedelser 
av framtidige lokaliteter og eventuelle 
delkostnader for å imøtekomme vesent-
lige utfordringer angående arbeidsmiljø 
vil også være en prioritert utfordring. 
Men viktigst: arbeidet med innholdet i 
kulturskoletilbudene der rytmisk utvi-
klingsarbeid har hovedfokus.

27%

72%

1%

78%

6%

16%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 36 30,06
 2009 33 26,87
 2008 30 26,38
 2007 33 26,87

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

19 -10 19 -9 22 -12 22 -12

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
 2010 9 687 9 740 53
 2009 9 345 9 624 279
 2008 9 125 9 256 131
 2007 8 131 8 402 271

Sykefravær
 Antall dager
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,7 % 0,6 % 8,0 %
 2009 0,9 % 0,6 % 5,2 %
 2008 0,8 % 1,2 % 3,5 %
 2007 0,7 % 0,8 % 3,3 %

Rektor 
Ingvil Aas

Målekort  Mål 2007 2008 2009 2010

MEDARBEIDERE  Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI  God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett

 6,0 % 4,8 % 5,5 % 6,6 % 9,3 %
 4,6  4,6  4,5
    
 0,0% 3,2 % 1,4 % 2,9 % 0,5 %

skråle; - som myre-små-flid og kolibri-snak de triller tilbage; - jeg ber dem stanse! 
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Interkommunalt kulturskolesamarbeid
Prosjektet ”Interkommunalt kultursko-
lesamarbeid” er et stillingssamarbeid 
til beste for frivillig kulturliv i regionen. 
Molde kulturskole har i samarbeid 
med Romsdalskommunene arbeidet 
med dette prosjektet som er støttet 

av statlig prosjektskjønnstilskudd med 
0,1 mill. kroner i 2009/2010 og 0,1 mill. 
kroner for 2010/2011. Prosjektet følger 
skoleåret.

Våren 2010 ble en omfattende un-
dersøkelse i Romsdal oppsummert. 

Kulturskolene og frivillige lag og orga-
nisasjoner i de ni kommunene besvart 
spørsmål knyttet til bruk av tjenester i 
kulturskolene. Det kom inn 87 pst. svar. 
Diagrammene nedenfor viser resutltatet 
av et lite utvalg av spørsmålene som 
ble stilt.

KOSTRA  

Indikatoren viser driftskostnader til 
kommunale 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). Målgrup-
pen er elever i grunnskolealder, men 
musikk- og kulturskolene kan også ha 
elever i andre aldersgrupper. Indikatoren 
tar utganspunkt i andelen barn mellom 
6 - 15 år og ikke faktiske antall elever 
ved skolen. Kulturskolen i Molde har økt 
antall elever fra 2009 til 2010 med 142 
elever. 

Som diagrammet viser, har Molde 
kommune vesentlig høyere utgifter til 
musikk- og kulturskoler enn de kom-
munen sammenligner seg med. Om 
Molde kommune skulle ligge på samme 
nivå som gjennomsnittet i kommune-
gruppe 13, ville kommunen ha redusert 
netto driftsutgifter med om lag 3,4 mill. 
kroner. 

1 443 1 556 1 583 1 583
1 419 1 524 1 562 1 562
2 023 2 467 1 411 2 590

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

 2007 2008 2009 2010

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per innbygger 
6 - 15 år, konsern

Antall elevplasser 2007 2008 2009 2010
Musikkundervisning 783 783 782 924
Andre kulturuttrykk 95 95 83 84
Kurs for voksne 20 20 6 -

Andre nøkkeltall

58%

15%
27%

Hvordan er dine erfaringer med å  
samhandle med kulturskolen

Dårlig
God
Veldig bra

Spørsmål til lag og organisasjoner
Kjøper ditt lag dirigent-/instruktørt-

jeneste fra kulturskolen i din kommune?

Kjøper ditt lag dirigent-/instruktør-
tjeneste fra kulturskolen i annen 

kommune?

Kjøper ditt lag dirigent-/instruktør-
tjeneste privat?

Spørsmål til kulturskolene
Ønsker din kulturskole å være med i et 
interkommunalt kulturskolesamarbeid?

55 %

99 %

57 %

-

45 %

1 %

43 %

100 %

Nei Ja

Det er som vilde i handsker og frak en herre by’ bærgene op at danse. Nej, frist dem 
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Revisjonsberetning

ikke; men giv dig hen! Da skal du spore, at man blir større iblandt de store. Er du 
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kun ydmyg, de siger det selv, at noget er større æn deres største. Se på den lille bo-
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Andre selskap
Molde Utleieboliger KF
Tjenester og oppgaver
Molde Utleieboliger KF ble etablert  
1. april 2003. Drift og vedlikehold av 
foretakets eiendomsmasse gjøres gjen-
nom kjøp av tjenester fra kommunens 
enheter eller fra private entreprenører. 
Molde Utleieboliger KF hadde 485 
boliger per 31. desember 2010. Det er 
kjøpt administrative tjenester fra Molde 

kommune for 0,3 mill. kroner. Foretaket 
har betalt renter på ansvarlige lån til 
kommunen med 1,2 mill. kroner. 
Investeringene i ny eiendomsmasse i 
2010 er gjort innenfor kommunens bud-
sjett og investeringsramme. I løpet av 
året har foretakets boligmasse økt med 
24 nye boenheter.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Foretaket hadde et netto 
driftsresultat på kr. 2.925.267,- i 2010 
som i sin helhet går til nedbetaling 
av underdekning i 2008 på 4,7 mill. 
kroner. For å kunne dekke resten av 
det samlede underskuddet fra 2008 har 
basisorganisasjonen dekket dette med 
1,5 mill kroner i årets regnskap. Avvik på 
inntektssiden er samlet 2,2 mill kroner 
mer enn budsjettert, men i regnskapet 
er 4,0 mill kroner i husleieinntekter ført 
som internfakturert husleie og er tatt 
inn i posten ”Overføringer med krav til 
motytelse”. Avvik på utgiftssiden i 2010 
skyldes i alt vesentlig større kostnader i 
posten ”Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i tj. produksjonen” med 2,5 mill 
kroner mer enn budsjett. Lavere rente-
kostnader på eksterne lån enn det som 
var forventet gav lavere kapitalkostnader 
enn budsjettert. Utsatte, forsinkede 
investeringer har medført at kompen-
sert mva. ble 2,1 mill. kroner lavere enn 
budsjettert på inntektssiden.

Sykefravær: Enhetens samlede fravær i 
2010 var 0,0 pst. Dette til tross for høyt 
og økende arbeidspress på alle våre 6 
ansatte. I foretakets AMU arbeides det 

med personsikkerhet og trygghet for de 
ansatte. Foretaket har spesielt fokus på 
å bedre arbeidsmiljøet generelt og sik-
kerhet spesielt. Ledelsen har sterk fokus 
på trivsel og motivasjon hos de ansatte 
gjennom tett oppfølging, gode system/
strukturer og fokus på profesjonell og 
personlig utvikling. Det legges stor vekt 
på gjensidig informasjon, koordinering 
av arbeidsoppgaver, resultat og delegert 
ansvar. 

Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen 
er å fortsette etter de samme linjer som 
før.

Brukere 
(Ingen måling for 2010)

Medarbeidere
For få svar til å vises.

Framtidige utfordringer
I de kommende årene blir utfordringene 
å framskaffe nok nye boliger som har 
riktig størrelse, beliggenhet og kostnad. 
Liten tilgang på egnede tomtearealer er 
det største hinderet for framskaffelse av 
kommunale utleieboliger.

71%

29%

8%

58%

34%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Overføringer

Bemanning
   Ansatte Årsverk
 2010  6 6,0
 2009  6 6,0
 2008  6 6,0
 2007  5 5,0

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

43 -38 35 -37 45 -48 39 -39

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Netto driftsresultat Driftsresultat 
 2010 2 925 2 445
 2009 2 270 2 270
 2008 -4 808 -4 715
 2007 203 92

Daglig leder 
Torstein Fuglseth

rende elv oppe i skaret; og tænk på den første, som stilt på isen og stenen gnog: - , 

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
 2009 0,8 % 0,8 % 0,0 % 1,6 %
 2008 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,5 %
 2007 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,5 %
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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 juni 2011.

Prioritering         
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr. -323 -205 -535 -64 -63 -79 -103 -112 -106
Netto driftsutgifter til boligformål per innbygger i kroner -330 -160 -533 -17 -19 -61 -40 -54 -55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kr. 2 403 2 159 1 952 733 763 698 721 782 742
Dekningsgrad         
Kommunalt disponerte boliger per 1.000 innbyggere 18 19 - 19 20 19 20 21 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere 35 33 - 38 40 45 44 47 49
Utdypende tjenesteindikatorer         
Antall søknader per 1.000 innbyggere 6 8 - 8 7 7 7 7 7
Husbankindikatorer         
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1.000 innbyggere 9,9 9,8 9,6 5,6 5,5 5,5 6,2 6,1 6,1
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken 1 808 2 023 1 988 1 870 2 093 2 049 1 828 2 024 1 981
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1.000 innb. 18 22 21 22 25 25 21 23 24

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Kæmperne skavedes fra hværandre! Et var de før, men måtte forandre åsyn og væsen 
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Molde Vann og Avløp KF

Tjenester og oppgaver
Molde Vann og Avløp KF ble etablert  
1. januar 2007. Oppgavene innenfor 
virksomhetsområdet omfatter forvalt-
ning, drift og vedlikehold av kommu-
nens vann- og avløpssystem, samt 
saksbehandling og forvaltningssaker 
innen dette 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. Vannbehand-
lingsanlegget 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 på Nøisomhed. På 
Hjelset er det også et større avløpsren-
seanlegg. Foruten disse anleggene har 
kommunen 9 mindre anlegg der avløpet 
blir renset i store slamavskillere. Avde-
lingen forvalter, drifter og vedlikeholder 
et rørledningsnett på 552 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 hovedsaklig 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 har slike 
årsaker. Avdelingen leies også inn av 
Molde kommune for bygging av vegan-
legg 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 
(Plutoveien 7, renseanlegg, avløpsan-
legg, pumpestasjoner med mer). 

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.

•   Myndighetsoppfølging 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 myndighetsgitte kvalitetskrav 
både innenfor vann og avløp. Foretaket 
forvaltet et investeringsbudsjett på til 
sammen 30,7 mill. kroner i 2010. Innen-
for avløp var det størst investeringer 
på oppgradering av renseanlegget RA2 
som ble påbegynt i 2010  og lednings-
utskifting i Parkvegen og Tellusvegen. 
På vann var det største enkeltprosjektet 
ny hovedledning mellom Eikrem-Årølia 
for å oppnå forsvarlig kapasitet i utbyg-
gingsområdet Årølia.
Foretaket skiftet ut 1.647 meter med rør 
og la 2.297 meter med nye rør.  
I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor 
vann og avløp, gjennomførte foretaket 
en god del utbyggingsprosjekt på vegne 
av basisorganisasjonen innenfor teknisk 
planlegging og utbygging av boligfelt, 
veganlegg, park- og friluftsanlegg. Inves-
teringer gjennomføres normalt med en 
stor andel innleide tjenester. I 2010 var 
omtrent 2/3 av investeringene utført av 
eksterne aktører.  

99%

1%
34%

10%

56%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 45 44,20
 2009 44 43,30
 2008 42 40,52
 2007 40 38,57

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter        (mill. kr.)

54 -54 65 -65 61 -61 70 -70

Daglig leder 
Bjarte Koppen

  Netto driftsresultat Driftsresultat
 2010 -7 915 -58
 2009 -8 037 -207
 2008 -14 692 0
 2007 -15 846 0

Merforbruk/mindreforbruk        (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,6 % 0,9 % 2,8 % 0,0 %
 2009 1,0 % 0,8 % 4,5 % 1,6 %
 2008 1,2 % 0,5 % 3,3 % 0,5 %
 2007 1,0 % 0,8 % 3,9 % 0,5 %

i vår-flom-tiden; - millioner af år er det siden, millioner det også tog. Nu stamper 
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Balansert avviksforklaring
Økonomi: 
Vann:
Tjenesten hadde positivt budsjettavvik 
i 2010. Gebyrinntektene traff bra. På 
grunn av flere ledningsbrudd var det 
negativt avvik på egne arbeider. Det var 
mindre innleie enn budsjettert, og posi-
tivt avvik på rente. Det avsettes  
1,1 mill. kroner til selvkostfond.

Avløp:
Tjenesten hadde stort positivt bud-
sjettavvik i 2010. Det kom inn 0,6 mill. 
kroner mer enn budsjettert i gebyrinn-
tekter, og 0,5 mill. kroner mer enn bud-
sjettert fra eksterne arbeider. Aktiviteten 
inenfor avløp var lavere enn planlagt, 
noe som ga 2,5 mill. kroner  i positivt 
budsjettavvik. Det var lavere rentekost-
nader enn forutsatt. Det avsettes 4,5 
mill. kroner til selvkostfond.

Slamtømming:
Tjenesten hadde et lite positivt bud-
sjettavvik i 2010. Litt flere abonnementer 
gir litt merinntekt. Mindre administrasjon 
enn budsjettert og litt mer til RIR. Det 
ble avsatt 0,1 mill. kroner til selvkost-
fond.
 
Renovasjon:
Tjenesten hadde et lite positivt bud-
sjettavvik i 2010. Det ble brukt mindre 
ressurser enn planlagt  på administrativ 
oppfølging i Molde Vann og Avløp KF. 
Det ble avsatt 0,1 mill. kroner til selv-
kostfond.

Sykefravær: Foretakets samlet fravær  
i 2010 var 5,3 pst. Langtidsfraværet har 
vært stabilt rundt 2 - 3 pst., mens vi har 
hatt relativt lavt korttidsfravær. Kort-
tidsfraværet gikk imidlertid noe opp på 
slutten av året med en del tilfeller av 
influensa og omgangssjuke i 4. kvar-
tal. Langtidsfraværet er hovedsakelig 
aldersrelaterte problemer som ikke kan 
relateres til arbeidsoppgavene i Molde 
Vann og Avløp KF.

Virksomheten har høy fokus på HMS i 
hverdagen og arbeider fortløpende med 
forbedringer av HMS-systemet. I HMS-
arbeidet er hovedfokuset ivaretakelse av 
arbeiderne som er på jobb.
AMU ønsker at vi fortsetter fokuset på 
HMS. Videre ønsker AMU at vi så snart 
som mulig setter i gang et ergonomipro-
sjekt for medarbeiderne i virksomheten.

Brukertilfredshet:
Det ble ikke gjennomført målinger i 
2010. I undersøkelse fra april 2009 fikk 
vann- og avløpstjenesten er brukertil-
fredshet på 72 pst.Det var kun bibliotek-
tjenesten som hadde høyere medar-
beidertilfredshet enn Vann og Avløp i 
kommunen. Tilfredsheten lå 5 pst. over 
landssnittet innenfor området.  

Medarbeidertilfredshet:
Snittet ligger like under målsettingen. 
Høyest resultat oppnås innen samarbeid 
og trivsel med kollegene 4,9 og innhold 
i jobben 4,9. Spørsmålet om muligheten 
til å jobbe selvstendig skårer 5,2. 

Framtidige utfordringer
Nye krav til avløpsrensing gjør at avløps-
renseanleggene på Nøysomhed og Cap 
Clara må gjennomgå store ombygginger 
for å tilfredsstille nye rensekrav. 

Endringer i avløpsforskriften setter 
også krav til kommunen om å etablere 
kontroll- og tilsynssystem som sikrer at 
renseeffekten for private renseanlegg til-
fredsstiller gitte krav. Det arbeides med 
system og rutiner for å ivareta denne 
oppgaven.

I 2010 ble det utarbeidet en NOU-rapport 
som peker på at samfunnet må gjøre 
mer for å tilpasse seg et klima i endring. 
I vårt område blir det i ”nær fremtid” 
skissert at vi vil få kraftigere nedbør og 
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 eksiste-
rende og fremtidige utbyggingsområder.

KOSTRA
Det presiseres at dette er foreløpige 
KOSTRA-tall som ble innrapportert per 
15. februar. Endelige tall blir først publi-
sert juni 2011.

Vann         
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 683 651 - 665 693 760 751 791 765
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1 186 1 186 1 280 1 756 1 762 1 911 2 560 2 711 2 796
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,0 1,0 - 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7
Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn) 180 183 - 182 190 148 197 205 179
Avløp         
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste 463 502 - 830 872 912 892 918 949
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1 165 1 225 1 360 2 483 2 500 2 588 2 930 3 104 3 189
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,1 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

fjorden in mellem laget, løfter syd-vesten og hilser på dem; den, som stundom i 
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Tjenester og oppgaver
Molde Folkebad KF ble etablert 29. mars 
2007. Foretakets navn utad er Moldeba-
det. Moldebadet åpnet 10. april 2010.

Visjon: Moldebadet skal gi innbyggere i 
regionen og tilreisende økt livskvalitet.

I løpet av 2010 har vi bygd opp et tilbud 
til ulike grupper i befolkningen, som for 
eksempel babysvømming, mosjons-
svømming, morgenbad, rugby, skoles-
vømming, svømmeklubb, andre lag- og 
foreninger, bedrifter og hotell.

Foretaket skal i henhold til vedtektene 
på kommunens vegne, eie og besørge 
god forvaltning og drift av Moldebadet. 
Forprosjektet ble godkjent i kommu-
nestyret 21. juni 2007, med en netto 
kommunal investeringsramme på 120,1 
mill. kroner. 

Molde Folkebad KF inngår i et byggfel-
lesskap bestående av følgende eiere: 
•   Molde kommune v/ Molde Folkebad 

KF 
•  Seilet Hotell Eiendom AS 
•   Parkgården AS (SPA og treningssenter) 

Moldebadet skal være et anlegg som gir 
innbyggerne i regionen et tilbud innen 
trivsel, helse, velvære og idrett. Molde-
badet inneholder idrettsbasseng, helse-/
velværebasseng, familiebasseng, baby-
basseng, boblebad, badstuer, klatrevegg, 
strømkanal, to rutsjebaner, resepsjon 
med billettsalg og badebutikken Aqua.

Moldebadet har tilbud om kafè i tørr- og 
våtsone som drives av ekstern driver.

Markedsføring
Moldebadet er markedsorientert. Badet 
har hatt 55 positive artikler i lokalavisa 
siden oppstart. Ved annonsering er 
det først og fremst åpningstidene som 
er markedsført. Moldebadet ønsker å 
profilere seg som sporty og lekent og 
det er til for alle.

På Moldebadets internettsider er det 
4.000 besøkende i måneden. Moldeba-
det har over 1.700 tilhengere på face-
book. I tillegg er det et godt samarbeid 
med lokalavisene. 

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Etter første driftsår har 
Moldebadet et merforbruk på 1,6 mill. 
kroner, noe som var forventet og derfor 
ble rapportert i oktober 2010. Avvik 
på utgiftssiden skyldes i all hovedsak 
oppstartskostnader ved etabeleringen av 
en ny bedrift.  Slike avvik er blant annet 
utgifter i forbindelse med etablering av 
avtaler med lag og foreninger, lønnskost-
nader i forbindelse med oppstart av kurs 
samt flere andre uforutsette utgifter. 

Sykefravær: Moldebadet åpnet 10. april 
2010 og har hatt 9 måneders drift. Totalt 
har foretaket 8,1 pst. sykefravær. Mol-
debadet har hatt 3 langtidssykefravær. 
Korttidssykefraværet har ulike årsaker. 
Det å arbeide inne i badet i 30 grader har 
for noen vært utfordrende. I tillegg er det 
tungt arbeid som har ført til belastnings-
skader. 

Forebyggende tiltak som er igansatt:
•   Foretaket ser på alternative arbeidssko 

for mindre belastning.
•   Vaskeoppgaver er blitt mer jevnt 

fordelt blant alle ansatte.
•   Ny turnus iverksettes i april 2011.
•   Foretaket har fokus på trivselstiltak 

blant de ansatte.
•   Foretaket er i gang med etableringen 

av AMU og arbeider med å bli godt 
kjent med alle ansatte og ”se” de i 
løpet av arbeidsdagen.

Medarbeidere: Resultatet er litt under 
kommunens målsetting. Best resultat 
oppnås på lite mobbing, diskriminering 
og varsling 5,2, og godt samarbeid og 
trivsel med kollegene 5,0. Det som 
trekker ned er medarbeidersamtale og 
systemer for lønns- og arbeidstidsord-
ninger. Bedriften var under etablering når 
undersøkelsen ble gjennomført.

Brukere: Vi har hatt en liten spørreun-
dersøkelse gjennomført av 3 elever fra 
videregående skole. Det var meget gode 
tilbakemeldinger vedrørende service.

Investeringer
Total investeringsramme for prosjektet 183 000
Diverse tilskudd 31 400
Refusjon mva 31 500
Netto 120 100

53%
47% 50%

22%

28%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Overføringer

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 15 11,49
 2009  
 2008  
 2007  

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

22 -20 22 -22

   Netto driftsresultat Driftsresultat
 2010 5 169 -1 575
 2009    
 2008   
 2007     

Daglig leder 
Eva Kristin Ødegård

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 0,8 % 0,8 % 6,5 % 8,1 %
 2009 
 2008 
 2007 

skådde så dem, ved, at han når dem lige til næsen; fjorden har intet opdraget væsen. 
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Andre nøkkeltall
Antall gjester per måned     (Gjester oppgitt i hele 1.000)

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu

st

Se
pt

em
be

r

Ok
to

be
r

N
ov

em
be

r

De
se

m
be

r

11 13 12 13 10 10 17 14 11

Billett- og årskortsalg

48,4%30,2%

5,7%

7,1%

2,8%
2,8%

1,9%
0,7%
0,4%

Dagsbilletter 48,4 %
Kortsalg 30,2 %
Bad/trening/spa kombinasjon 0,4 %
Billettsalg hoteller 0,7 %
Billettsalg helse: lag og forening 1,9 %
Billettsalg bedrift  2,8 %
Samarbeidende organisasjoner 2,8 %
Billettsalg skole 7,1 %
Bilettsalg idrett: lag og forening 5,7 %

Framtidige utfordringer
Moldebadet er snart et år gammelt. 
Erfaringer på landsbasis viser at det er 
først etter tredje driftsår en har driftsre-
sultat og besøkstall å ta utgangspunkt i 
for planlegging av langtidsstrategier. De 
første driftsårene vil være uforutsigbare 
med hensyn til besøk (nyhetens interes-
se) og driftsmessige utfordringer som er 
vanskelig å planlegge. Moldebadet hen-
ter sin inntjening gjennom god service 
og salg. Utfordringen blir å opprettholde 
servicegraden og øke salget.

Moldebadet har åpent 71 timer i uken 
og bemanning er en stor utgiftspost. 
De første driftsårene er viktig for å få 
på plass gode rutiner og en verdibasert 
bedriftsfilosofi. Moldebadet skal stå for 
en god arbeidsmoral som igjen skal gi 
en effektiv bedrift.

Energi
Energibruken er Moldebadets største 
utgiftspost nest etter personalkostnader 
og det er svært viktig at vi får en god 
enøkstrategi. Totalforbruket av energi 
viser store svingninger i forhold til 

utetemperatur. Kald vinter som vi har 
hatt i år har derfor ført til høye energik-
ostnader. 

Vedlikehold
Erfaring fra andre badeland viser store 
forskjeller på bruk av resurser til vedlike-
hold. Noen driver kontinuerlig vedli-
kehold og oppgradering, mens andre 
venter i det lengste før tiltak settes inn. 
Vedlikehold kommer ikke inn under an-
leggsgarantien, og med 120.000 gjester 
i året kommer slitasjen fort.

Mod ham iler med bulder og kast hele hans våde, uvorne familje. Prøver så bærget 
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Tjenester og oppgaver
Molde Eiendom KF er Molde kom-
munes eiendomsselskap. Foretakets 
oppgaver består av å forvalte, drifte og 
vedlikeholde byggene. I tillegg utføres 

serviceoppgaver for brukerne. Molde Ei-
endom KF er også byggeherre for kom-
munens investeringsprosjekt, sammen 
med at foretaket utfører prosjekt- og 
byggeledelse av disse.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Molde Eiendom KF har et 
samlet mindreforbruk på kr. 67.000,-  
i 2010. Foretaket anslo tidlig i 2010 at 
årets budsjett ville bli svært knapt, og 
arbeidet aktivt med dette. Utgifter til 
energi ga et merforbruk i henhold til 
budsjettet på 2,2 mill. kroner. Utover 
dette har økning i utgifter til serviceavta-
ler, kommunale avgifter og egenandeler 
til forsikring samt utgifter som følger av 
utdatert bilpark bidratt negativt. 

Høy aktivitet innen foretakets egen 
prosjekt- og byggeledelse har bidratt 
til å redusere foretakets administrative 
drifts- og lønnsutgifter. Premieavviket fra 
Molde Kommunale Pensjonskasse bidrar 
til at foretaket ikke får et større merfor-
bruk i 2010.

Sykefravær: Molde Eiendom KF har 
gjennom 2010 hatt lavt sykefravær og 
en halvering siden 2009. Kortidsfraværet 
er svært lavt (0,6 – 1,1 pst). Langtids-
sykemeldte følges opp. Korttidsfraværet 
skyldes i all hovedsak ikke arbeidsrela-
tert fravær. 

Medarbeidere: Resultatet er forbedret 
siden sist, men ligger litt under målset-
tingen. 

Beste resultat oppnås på samarbeid og 
trivsel med kollegene 5,2. Spørsmålet 
om mulighet til å jobbe selvstendig opp-
når resultatet 5,7. Bortsett fra fornøyd-
het med lønnen i forhold til jobben som 
gjøres 3,2, er det spørsmålet om man er 
med å utforme målene for arbeidsplas-
sen som har lavest skår 3,3. Faglig og 
personlig utvikling kan også være en 
utfordring.

Brukere: Molde Eiendom KF utfører 
tjenester innen kommunal eiendomsfor-
valtning. Molde kommune har gjennom 
de siste år gjort store investeringer i sine 
bygg og har målt mot andre kommuner 
en svært moderne bygningsmasse av 
høy kvalitet. Foretaket jobber daglig opp 
mot brukere av byggene for å sikre en 
god drift og utføre serviceoppgaver. I 
2011 vil Molde Eiendom KF innføre en 
kvalitetsnorm for innemiljø og de krav 
som brukere av byggene kan stille til 
sine bygg.  
 

Framtidige utfordringer
Omsorgsentrene og institusjonsbygnin-
gene ble, som de siste av kommunes 
formålsbygg, overført Molde Eiendom 
KF 1. januar 2011. Drift og forvaltning av 
disse bygningene er nå tillagt foretaket. 
Det er en hovedoppgave å utarbeide 
nødvendige rutiner og instrukser for en 
bedre forvaltning av denne bygnings-
massen.

Ellers vil energiøkonomisering være ett 
hovedsatsingsområde i 2011 og frem-
over. Vi mener å ha kommet godt i gang 
med dette arbeidet.

Utvikling av Idrettens Hus inkludert 
Molde idrettspark er en svært spen-
nende og utfordrende oppgave å 
utvikle videre. Hva som skal gjøres med 
dagens anlegg er foreløpig uklart.

Ellers vil det være en hovedoppgave å 
utarbeide Byggehåndbok og styrings-
dokumenter for våre prosjekt. Dette er 
viktig for å kvalitetssikre alle nybygg og 
rehabiliteringsprosjekter

99%

1%

15%

28%

57%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
 2010 27 23,58
 2009 27 24,20
 2008 19 24,20
 2007 

Fordeling av hovedtall

2008

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

2009 2010 Budsjett
2011

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

0 0 103 -103 84 -84 56 -56

 Netto driftsresultat Driftsresultat
 2010 -3 187 67
 2009 16 423 12
 2008 - -
 2007 - -

Daglig leder 
Svein Arild Istad

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

at sætte ham fast, - med våde fingre, som var det en konkylje, tar han det hele nær-

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
 2010 1,1 % 0,6 % 2,4 % 3,1 %
 2009 0,7 % 0,6 % 6,8 % 8,1 %
 2008 0,8 % 0,9 % 2,9 % 4,6 %
 2007 



15
4

A
nd

re
 s

el
sk

ap

KOSTRA  
Det presiseres at dette er foreløpige 
KOSTRA-tall som ble innrapportert per 
15. februar. Endelige tall blir først publi-
sert juni 2011. 

Prioritering         
Netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning per innb. 3 542 4 029 4 187 3 083 3 338 3 649 3 364 3 584 3 877
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innb. 305 417 458 253 323 344 275 344 351
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innb. 1 564 2 042 1 342 610 631 634 583 632 684
Netto driftsutg. til kommunal forvaltning av eiendommer per innb.  259 271 225 158 76 155 141 124 156
Netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning, i pst. av samlede  
netto driftsutgifter 10,5 11,4 11,8 9,6 9,7 10,3 9,8 9,7 10,2
Brutto investeringsutg. til kommunal eiendomsforvaltning per innb. 8 489 11 374 8 121 3 378 3 493 3 601 3 413 3 712 3 962
Dekningsgrad         
Samlet areal på formålsbyggene i kvm. per innb. 4,3 4,3 - 4,3 4,3 4,3 4,8 4,9 4,8
Produktivitet         
Korrigerte brutto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning per kvm. 863 964 - 769 890 918 723 806 854
Korrigert brutto driftsutg. til komm. forvaltning av eiendommer per kvm.56 60 - 38 37 38 30 32 35
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm. 131 142 - 107 116 134 105 112 131
Utdypende indikatorer         
Brutto investeringsutg. til kommunal eiendomsforvaltning i pst. av  
samlede brutto investeringsutgifter 59,6 65,7 59,9 42,2 42,5 45,3 42,2 43,8 47,8

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning samlet, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Administrasjonslokaler         
Netto driftsutg. til administrasjonslokaler per innb. 561 871 888 226 269 284 268 294 304
Brutto investeringsutg. til administrasjonslokaler per innb. 191 354 497 111 217 281 204 277 296
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvm. per innb. 0,5 0,6 - 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Korrigerte brutto driftsutg. til administrasjonslokaler per kvm. 1 168 1 575 - 592 705 744 604 684 713
Energikostnader til administrasjonslokaler per kvm.  68 115 - 80 101 122 91 106 121
Førskolelokaler         
Netto driftsutg. til førskolelokaler per innb. 250 297 363 251 294 326 331 355 396
Brutto investeringsutg. til førskolelokaler per innb. 384 469 216 699 400 321 636 474 389
Samlet areal på førskolelokaler i kvm. per innb. 1 - 5 år 3,4 2,9 - 3,9 4,0 4,1 4,5 4,8 4,9
Korrigerte brutto driftsutg. til førskolelokaler per kvm. 1 306 1 903 - 1 117 1 260 1 356 1 142 1 230 1 306
Samlet areal på førskolelokaler i kvm. per barn i kommunal barnehage 7,4 - - 9,6 10,0 10,3 9,8 10,3 10,6
Energikostnader til førskolelokaler i pst. av brutto driftsutg. til 
førskolelokaler 10,7 12,0 11,2 11,2 10,9 12,3 9,9 9,8 11,3
Skolelokaler         
Netto driftsutg. til skolelokaler per innb. 1 480 1 578 1 597 1 593 1 710 1 754 1 729 1 778 1 865
Brutto investeringsutg. til skolelokaler per innb. 4 293 4 832 2 492 1 472 1 866 1 895 1 700 1 955 2 072
Samlet areal på skolelokaler i kvm. per innb. 6 - 15 år 14,6 14,7 - 15,8 16,2 16,2 16,9 17,5 17,5
Korrigerte brutto driftsutg. til skolelokaler per kvm. 779 825 - 763 844 850 761 815 838
Samlet areal på skolelokaler i kvm. per elev 14,8 14,7 - 16,3 16,7 16,7 17,4 18,0 18,0
Energikostnader til skolelokaler i pst. av brutto driftsutg.  13,8 13,2 14,1 14,0 12,8 15,5 14,2 13,6 15,8
Institusjonslokaler         
Netto driftsutg. til institusjonslokaler per innb. 605 606 668 535 578 645 615 672 721
Brutto investeringsutg. til institusjonslokaler per innb. 503 2 251 2 072 442 459 605 391 432 544
Samlet areal på institusjonslokaler i kvm. per innb. 80 år og over 22,0 21,9 - 19,1 19,3 19,4 22,5 22,7 22,6
Korrigerte brutto driftsutg. til institusjonslokaler per kvm. 565 570 - 691 787 797 609 694 715
Energikostnader til institusjonslokaler per kvm. 177 188 - 124 127 139 118 125 138
Samlet areal på institusjonslokaler i kvm. per beboer i institusjon 100 100 - 112 104 110 120 115 116
Kommunale idrettsbygg         
Netto driftsutg. til kommunale idrettsbygg per innb. 304 313 341 216 293 337 178 241 294
Brutto investeringsutg. til kommunale idrettsbygg per innb. 3 116 3 414 1 628 544 388 433 342 371 466
Korrigerte brutto driftsutg. til kommunale idrettsbygg per kvm. 928 830 - 734 1 138 1 152 522 696 881
Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvm. 184 148 - 109 145 178 85 98 137
Kommunale kulturbygg         
Netto driftsutg. til kommunale kulturbygg per innb. 83 92 105 104 118 148 103 120 141
Brutto investeringsutg. til kommunale kulturbygg per innb. 3 53 1 216 110 163 68 139 202 195
Korrigerte brutto driftsutg. til kommunale kulturbygg per kvm. 720 953 - 496 595 718 407 518 586
Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvm. 108 175 - 71 78 93 61 76 86

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall for utvalgte formålsbygg, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Tallene som mangler i 2010 skyldes forsinket rapportering.

gående pass, sætter for munnen og tuder i det med vesten-vejrs lunger, - så kan du 
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Tjenester og oppgaver
All havnedrift som tidligere lå i Molde 
Havnevesen KF, ble overført til et 
nyetablert interkommunalt havnevesen 
som fikk navnet Molde og Romsdal 
Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle 
ansatte i Molde Havnevesen KF overført 

til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde 
Havnevesen KF eier fortsatt alle havne-
innretninger i Molde havn, og er således 
Molde kommunes eiendomsselskap 
i havna. Molde Havnevesen KF har et 
eget styre på 3 personer som er politisk 
oppnevnt av Molde kommune.

  2008 2009 2010
Omsetning (mill. kroner)  3,6 4,0 3,5
Eiendeler (mill. kroner)  83,0 80,1 77,8

Andre nøkkeltall

Havnedirektør 
Olav Akselvoll

Hovedtall Regnskap  Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett
 2010 2010   2009  2008  2011
Driftsutgifter 2 559 2 547 -12 2 916 3 946 2 655
Driftsinntekter -3 530 -3 530  -  -3 640 -4 015 -3 630 
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk -971 -983 -12 -724 -69 -975

vide, larmen blir vældig og strømmen kvass. Der åbner sig kysten! - Vi følger en 
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Netto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder  
og krematorium per innbygger i kr. 405 446 446 403 414 414 474 491 491
Brutto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og 
krematorium per innbygger i kr. 433 482 482 434 446 446 494 515 515
Medlem av Dnk i pst. av antall innbyggere 86,7 85,6 85,6 79,9 78,4 78,4 83,3 82,0 82,0
Døpte i pst. av antall fødte 80,1 85,8 85,8 69,6 66,3 66,3 77,9 75,3 75,3
Konfirmerte i pst. av 15-åringer 67,9 72,1 72,1 61,8 61,7 61,7 68,9 68,6 68,6
Kirkelige gravferder i pst. av antall døde 88,0 94,1 94,1 90,6 91,6 91,6 95,0 94,4 94,4
Kirkelige handlinger per 1.000 medlem 33 36 36 33 33 33 35 35 35
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag per innbygger 1,3 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1
Gudstjenester per 1.000 innbygger 12,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 15,0 14,0 14,0

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo
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Kirkelig fellesråd

Tjenester og oppgaver
Kirken i Molde består av fem sokn 
fordelt på to samarbeidsområder. De er 
organisert med en stab i hvert samar-
beidsområde hvorav domkirkens stab er 
samlokalisert med fellesrådets adminis-
trasjon fra 2011. Molde Kirkelige felles-
råd ivaretar oppgaver etter Kirkelovens 
§14 på vegne av de enkelte sokn i den 
lokale kirken i Molde kommune. Fel-
lesrådet 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-
ansvar for dette (Kirkelovens § 9). Det er 
fellesrådets ansvar å forvalte midler fra 
kommune og stat til å dekke utgifter til 
lønn og utstyr for de ansatte i soknene. 
Det er stor grad av aktivitet som kom-
mer barn, unge og voksne til gode og 
kirkens ansatte er til stede i folks sorg 
og glede. 

Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirke-
gårdsdriften og den praktiske driften 
utføres i hovedsak av kommunens park-
vesen som kommunal tjenesteyting.

Balansert avviksforklaring
Økonomi: Kirkelig fellesråd går med et 
regnskapsmessig merforbruk i 2010 på 
kr. 225.000,-. Justert for kompensert 
investeringsmoms som skulle vært 
tilført investeringsprosjekter er det reelle 
driftsunderskuddet på i underkant av 
kr. 350.000,-. I tillegg til økte utgifter til 

strøm og snøbrøyting og akutte vedli-
keholdstiltak på kirkebyggene, forklares 
underskuddet ved ekstra og kostbar bruk 
av innleide vikarer ved avvikling av guds-
tjenester og kirkelige handlinger grunnet 
sykdom og vakanser. 

Framtidige utfordringer
Driften til kirkelig fellesråd er med de 
siste års økning i generelle utgifter 
og reduksjon av rammeoverføringene 
svært trang. På tross av stor grad av 
budsjettdisiplin og betydelig frivillig 
dugnadsinnsats medfører merforbruket 
i 2010 store utfordringer videre med en 
sannsynlig betydelig aktivitetsreduksjon 
for å klare å tilpasse driften til ytterligere 
reduserte rammer.

Kirkeverge 
Hans Jakob Nes

 2007 2008 2009 2010
Medlemmer av DNK 21 276 21 233 21 185 21 228 
Døpte 227 225 248 206 
Konfirmanter 247 221 271 234 
Bryllup 61 54 59 58 
Gravferder 194 198 190 192 
Antall gudstjenester 353 289 304 303 
Konserter med mer 44 40 34 36 
Deltakere ved alle gudstjenester 43 049 39 332 40 634 40 089 
Gjennomsnitt gudstjeneste, søndag og helligdager 137 158 140 127 

Andre nøkkeltall

Hovedtall Regnskap  Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett
 2010 2010   2009  2008  2011
Sum driftsinntekter -14 595 -13 902 693 -14 718 -14 312 -15 147
Sum driftsutgifter 14 895 13 787 -1 108 13 638 13 236 15 297 
Interne finansieringstransaksjoner -75 115 190 1 002 838 -150 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -225 - -225 78 238 -

fjord, grå-sort og stor; fosser og bækker fra bægge sider turer imod ham: tung som en 
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Molde Kommunale Pensjonskasse

Tjenester og oppgaver
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 leverte et svært godt økonomisk 
resultat i 2008, 2009 og 2010 og har 
hittil vært et godt verktøy for å redusere 
kommunens pensjonskostnader på 
sikt. Pensjonskassens egenkapital og 
forpliktelser er på 1,1 mrd. kroner og har 
en kapitaldekning på vel 21,7 pst., mens 
kravet til kapitaldekning er på 8,0 pst. 
Pensjonskassen er således meget solid.

Daglig leder
Hilmar Windstad

Balansen 2008 2009 2010
Selskapsportefølje 150 721 892 126 240 975 129 047 106
Kundeportefølje 728 451 072 890 553 431 1 122 217 473
Sum eiendeler 879 172 964 1 016 794 406 1 351 264 579
Sum egenkapital 93 747 976 123 445 307 150 004 099
Sum forpliktelser 785 424 988 893 349 099 966 813 871
Sum egenkapital og forpliktelser 879 172 964 1 016 794 406 1 122 217 473

Driftsregnskapet 2008 2009 2010
Resultat av teknisk regnskap -16 744 000 12 795 505 13 602 809
Resultat av ikke teknisk regnskap 16 749 000 13 814 544 34 403 041
Resultat før skattekostnad 5 000 26 610 049 26 515 913
Skattekostnader -5 257 000 3 087 280 42 880
Totalresultat -5 252 000 29 697 328 26 558 793

svamp sky-dotten langs efter fjældet glider; - i sol-vejr og damp ser jeg igæn den 
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Stiftelsene 
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 
sekretærfunksjonen for disse. Informa-
sjon om stiftelsene ligger på Molde 
kommunes sider på internett, og ved 
beslutning om utdeling, blir opplysnin-
ger om søknadsfrist og formål annon-
sert i Romsdals Budstikke.

Følgende stiftelser blir ivaretatt av 
Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for utdan-
ning
Disponibel avkastning tildeles ungdom 
som tar utdanning utover videregående 
skole ved høgskoler og universiteter 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 inne 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 gavefond 2010
     Tillagt til/
 Formue per Årets Årets anvendt
 31.12.2010 inntekter utgifter av formuen

Molde kommunes stiftelse for utdanning 93 002 2 348 600 1 748
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål 887 351 22 384 1 500 20 884
Hans Rasmus Astrup og Augusta Astrups fond 90 618 2 431 5 755 -3 324
Reisestipend for lærere ved Molde v.g. skole 192 013 4 875 7 600 -2 725
  1 262 984 32 038 15 455 16 583

Reisestipend for lærere bestyres av Molde videregående skole og de øvrige legater av Molde legatstyre.
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evige kamp. Dette er Romsdalens stride land! Nu er jeg hjæmme; ti alt, som jeg 
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Ansvarlig utgiver: Molde kommune.
Foto av Bjørnstjerne Bjørnson hentet med tilllatelse fra Nasjonalbiblioteket.
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Diverse Bjørnsoneffekter utlånt av Kurt Magne Thrana.

ser, har øje og stemme! Og folket? - Jeg kænner hvær eneste mand, om aldrig jeg så 
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“Jeg gikk på en liten, meget pyntelig 

skole, På hvilken både kirke og stat 

kunne stole. Den dreiet helt stillferdig  

i statsmaskineriet, Og skjønt det hørtes 

på hjulknirkeriet At sjelden den smurtes 

av åndens talg, Så var på hine kanter slett 

intet valg; Vi måtte gå der, til vi ble store.

Jeg gikk der også, - men leste Snorre.”
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